
 

 

 

 

 

 

2.  Pobude in vprašanja 
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Župan je prisotne seznanil, da se odgovori na pobude in vprašanja podana na pretekli seji 
nahajajo v gradivu za tekočo sejo . Vprašal je,  ali se želi kdo opredeliti glede odgovora na 
pobudo ali vprašanje in če ne jih pozval za oddajo novih pobud in vprašanj.  
Milan Rejc:  
Je povedal, da je na 8. redni seji podal kar nekaj vprašanj, na katere je prejel odgovore, vendar 
pa ne odgovore, kot jih je pričakoval.  
Hotel Evropa – v odgovoru je zapisano, da bo napisan v pisni obliki, vendar sam odgovora ni 
prejel in vprašal, če bo odgovor prejet v pisni obliki.  
Župan je odgovoril, da bo odgovor prejel v pisni obliki.  
V zvezi z vprašanjem, kaj pomeni manjši družinski hotel je bil z odgovorom ga. Saše Repe 
zadovoljen.  
Potem pa ostaja še eno vprašanje, na katerega tudi ni prejel odgovora in sicer v zvezi z 
incidentom, ki je zgodil na Cesti gorenjskega odreda v zvezi z medobčinskim redarstvom in 
postopki, ki so bili v zvezi s tem izvedeni.  
Robert Klinar je v zvezi s tem odgovoril, da glede na prijavo, ki je bila podana na policijo, od nje 
občina še ni prejela odgovora kakšni so ti postopki, ali gre za kaznivo dejanje in zato odgovor še 
ni bil podan in takoj ko bo prejet odgovor oziroma v kateri fazi je postopek zoper imenovano, bo 
odgovor pripravljen. 
Na to temo je potekal sestanek s svetnikom Rejcem, na katerem so mu bile  predstavljene vse 
okoliščine, ki so botrovale temu dogodku. Na sestanku se je zadeva zaključila.   
Anton Mežan  
1. Občina Bled ima bogate izkušnje s pridobivanjem različnih soglasij in dovoljenj. In 

verjamem, da si težko predstavljamo, da nekdo dobi v tako rekordnem času vsa potrebna 
soglasja in dovoljenja vključno s postopki za sprejetje opn ali oppn, kot je to uspelo novemu 
kampu na radovljiški strani Save Dolinke. Moje razmišljanje v okviru te pobude se nanaša 
na zemljišče na naši - blejski strani mostu in sicer za mostom desno, če prihajamo na Bled. 
Menim, da moramo izkoristiti obdobje dobrosrčnosti soglasodajalcev. Če so na radovljiški 
strani soglašali z izgradnjo kampa, ne vidim razlogov, da na naši strani ne bi dovolili 
izgradnje parkirne hiše, doma starostnikov ali katere druge vsebine, ki jo nujno 
potrebujemo. Zato dajem pobudo, da se v najkrajšem možnem času opredelimo in 
začnemo potrebne postopke spremembe namembnosti za neko javno in v občini potrebno 
vsebino.  

Robert Klinar:  
Kar se tiče OPN vezano na zemljišče ob Savi, desno  pred Betinskim klancev, trenutni OPN, 
dopolnila 4 OPN-ja ne predvidevajo spremembe namenske rabe zemljišča, vendar se bo 
občina potrudila, v fazi usklajevanja  z ministrstvi, saj so bila prva mnenja že pridobljena, 
pred drugo razgrnitvijo se bodo te zadeve upoštevale, občina pa bo poskušala tudi ta del 
umestiti oziroma iti v spremembo namembnosti.  
2. Prešernova cesta je predvsem v delu med gasilskim domom in trgovino mak po izgradnji 

SRC precej razbremenjena prometa, kar je seveda pohvalno, a je istočasno postala poligon 
za razne dirkače, ki žal ne upoštevajo prometne signalizacije z napisom - dovoljeno za 
lokalni promet, niti dejstva, da je pri trgovini Mak prehod za pešce. Tam stanujoči so že 
opozorili strokovne službe Občine Bled na ta problem, a na terenu kakšne rešitve niti 
vsebinskega odgovora ni bilo. Zato dajem pobudo, da se s krajani (imam kontakt) 
dogovorite za ogled na licu mesta in poiskušate najti ustrezno prometno rešitev. Največji 
problem je prečkanje ceste otrok na poti v šolo in po pouku na poti domov. 

Robert Klinar: 
Točke, ki so vezane na promet je povedal, da vse zadeve v zvezi s tem v občini Bled proučuje Svet 
za varnost prometa, ne glede na to, ali gre za vloge za umiritev prometa, dodatne obvestilne table, 
meritve hitrosti je dodal, da bo sam prisoten na naslednji seji sveta in sam podal predlagane 
pobude. 
Urška Kregar Cundrič:  
Prešernova cesta je od 01.07.2020 v upravljanju občine Bled. Od tega datuma naprej smo 
zadolženi za vzdrževanje ceste in prometno varnost na njej. Tudi sami se zavedamo problema 
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prehajanja pešcev in kolesarjev na odseku pri Maku. Na navedenem odseku bomo skupaj s 
presojevalcem prometne varnosti poiskali najbolj optimalno prometno rešitev. 
3. Glede na stanje okolice javnih sanitarij pri Festivalni dvorani dajem pobudo, da se na vidno 

mesto za objekt postavi kamera in da se prav tako na vidno mesto namesti tabla, ki bo 
opozarjala na prepoved opravljanja potreb za objektom. Predlagam tudi nočno osvetlitev 
na senzor lokacije za wc-jem ter na tablo navedbo višine kazni v primeru kršenja te 
prepovedi. Včeraj je bilo stanje tam spet katastrofalno, delavci IB so vse pospravili in 
okolico uredili, a bojim se, da bo kmalu enako.  

Robert Klinar: 
Javne sanitarije – na Bledu je problem videonadzora, v prihodnjem bo sprejet Odlok, kako snemati 
javne površine in sam upa, da bodo do konca leta pridobljena vsa pravna mnenja, ki so potrebna, 
da se bo potem dejansko lahko pričelo z namestitvijo kamer (javna parkirišča oziroma javnih 
površinah, na katerih prihaja do problemov in na katerih se izvaja vandalizem). 
Aleksandra Žumer:  
Za vsak vzpostavljen videonadzor na javnih površinah mora izvajalec (glede na predpise s 

področja varstva osebnih podatkov) predhodno izvesti t.i. oceno učinkov v zvezi z varstvom 

osebnih podatkov (DPIA). Izvedbo slednje je občina Bled, tudi za preučitev snemanja na 

predlagani lokaciji, naročila že v začetku leta 2020.  Za utemeljenost snemanj je treba izkazati, 

da na lokaciji prihaja do denimo kaznivih dejanj ali vsaj kršitev javnega reda, ogrožanja varnosti, 

oškodovanja premoženja ipd. in to ne le potencialnih kršitev, ampak dejanskih.  Že v tej fazi so se 

pojavile težave pri utemeljevanju želja po postavitvi kamer in dejanski upravičenosti, zaradi česar 

DPIA za Bled še ni bila zaključena.  Šele ko ocena učinkov pokaže, da je postavitev kamere 

upravičena in pod kakšnimi pogoji jo lahko postavimo (kje lahko stoji kamera, kakšna je lahko 

njena resolucija, obseg slike), je dolžna občina vzpostavit ustrezne pravne podlage (Sklep 

občinskega sveta), evidence ter izpolniti druge zahteve skladno z ZVOP-1 in GDPR . In nato 

vzpostaviti kamere, ki snemajo javne površine.    

 
   
4. Naslednja pobuda se nanaša na postavitev košev za odpadke pri parkomatu ob Slaščičarni 

Zima z držalom za t.i. pasje vrečke. Glede na dejansko stanje z izgovori, da to tam ni 
potrebno, ne bom zadovoljen. 

Robert Klinar:  
Koši za odpadke – pobuda bo prenesena na podjetje Infrastruktura Bled d.o.o.. 
5. Ali je občina obvestila pristojne inšpekcije glede Mijaksa in njihovega "natega" občine, nas 

svetnikov ter nekaterih tam živečih stanovalcev? V kolikor ne, dajem pobudo, da se 
pripravi celovita kronologija, od pridobivanja zemljišča, opredeljene namembnosti ter 
dejanskega stanja in se obvesti pristojne inšpekcije s sumi kršitev. 

Robert Klinar:  
Kar se tiče MIJAKSA je povedal, da je občina Bled podala prijavo in dodal, da je bilo svetnikom 
dopis inšpektorice tudi posredovan. 
Darko Mlakar  

1. Zanima me, kaj se dogaja s cesto v Zasipu, Dobje.  
Robert Klinar:  
Cesta Zasip – Dobje – v letošnjem letu gre obnova predvsem zaradi dotrajane infrastrukture, 

poteka tudi sestanek z vsemi deležniki in problem pri vsem tem pa je predvsem parkiranje in 

interventne poti. Rekonstrukcija oziroma obnova bo potekala na način, da bo cesta, ko so delavci 

na gradbišču zaprta, izven tega pa bo poskrbljeno, da bo cesta odprta. Dodal je še, da pričakuje 

tudi strpnost vseh prebivalcev na navedenem območju, saj se na nek način morajo zavedati, da se 

dela za njih, za lokalno skupnost.  
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Jana Špec 
1. V svojem imenu in v imenu še 9 spodaj podpisanih svetnikov podajam  

pobudo, da v OPN določimo lokacijo za gradnjo doma starejših občanov.  
Obrazložitev:  
DSO, kljub Medgeneracijskemu centru na Bledu, nujno potrebujemo, saj 
nam analiza naše srednjeročne strategije jasno kaže, kako se stara 
prebivalstvo na Bledu.  
V času epidemije Corana virusa se je pokazalo, kako ranljiva je skupina starejših 
občanov in kako nujno je potrebno poskrbeti za te občane. 
Največ EU sredstev (še posebno za zahodno Slovenijo) bo namenjeno prav zdravstvu 
in oskrbi starejših oseb, zato je zdaj pravi čas, da to izkoristimo se pripravimo na 
koriščenje sredstev za te namene. 
Določimo lokacijo za gradnjo DSO (ob Medgeneracijskem centru ?) in pripravimo 
projekt pridobitve zemljišč in izbire koncesionarja. 
Občine, ki bodo imele pripravljene projekte ( kot npr. Žirovnica) bodo prve pridobile in 
koristile EU sredstva. Zakaj ne bi bila to tudi naša občina ? 
Prepričana sem, da se najde primerna lokacija za gradnjo doma starejših občanov in 
nato izpeljejo vsi potrebni postopki za pridobitev zemljišč in v nadaljevanju projekt 
same izgradnje in vodenja doma. 
lzkoristimo priložnost, ki se nam ponuja, zberimo skupaj moči in izgradimo DSO na 
Bledu, ki je bil v prvotnem planu na področju nekdanjih Vezenin že načrtovan in 
kasneje izbrisan. 

Robert Klinar:  
Povedal je, da je občina izčrpala vse lokacije vezane na ožje središče Bleda. Preverila se bo tista 
lokacija, zraven MIJAKSA, vendar je prepričan, da bodo zelo odklonilna mnenja s strani kulture in 
narave. 
Dodal je še, da so se na neformalnem sestanku s svetniki in na odborih o zadevi pogovarjali in 
želja vseh je, da se lokacija najde in apeliral na vse prisotne, da pri tem pomagajo in bil mnenja, 
da  bo v KS Bled zelo težko pridobiti lokacijo, zato bo potrebno iskati tudi v drugih KS. 
Barbara Jančič: 
Trenutno prepoznani kot najprimernejši lokaciji glede na naravne prostorske danosti sta na 
območju OPPN Dobe in na območju Rečice. V naslednjih dneh so načrtovani že prvi sestanek z 
lastniki zemljišč. 
Franc Sebanc  

1. Dal bi pobudo za ukinitev cone 30 km/h na Zupančičevi cesti KS REČICA in sicer od 
križišča s Kolodvorsko cesto (po domače od Rogača) pa do Veslaškega centra v Mali 
Zaki.  V večkratnih  pogovorih s stanovalci te ulice kakor tudi s predstavniki Veslaškega 
centra in KS Rečica smo se strinjali, da cona na tem odseku ni smiselna. Širina ceste 5 
m + pločnik širina 1,5 m. V lanskem letu smo s stanovalci ulice in krajevno skupnostjo 
imeli tudi ogled odseka na osnovi katerega je bil s strani KS Rečica podan pisni predlog 
na Občino Bled. Predlagana je bila ukinitev oz. omejitev na 40 Km/h in postavitev 
opozorilnega merilca hitrosti. Žal še ni bilo nobenega odgovora. Zato bi v imenu 
stanovalcev in  Ks Rečica prosil, da se to preveri in seveda ugodi željam. 

Robert Klinar:  
Svet za varnost bo s predlogom seznanjen in če bo stroka potrdila utemeljenost predlaganega, bo 
seveda občina šla v spremembo.  
Urška Kregar Cundrič: 
Upravljavec občinskih javnih cest bo glede na navedeni ogled spremenil prometno signalizacijo, 
in sicer omejitev hitrosti na 40 km/h. 
Mihaela Pesrl 

1. Pobuda se nanaša na prometno ureditev vasi Selo.  Zaradi  nevzdržnega  prometa, ki se 
pojavlja  ob koncu vikendov skozi Selo, je to nujno čimprej s primerno prometno 
signalizacijo urediti oziroma omejiti.  Še posebno v spodnji vasi, kjer pot  uporabljajo 
vozniki, ki si skrajšujejo čakanje v koloni  že v Mačkovcu in  potem skozi  spodnjo in 
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nato zgornjo vas. Cesta od Mačkovca do Sela  je  makedamska in  zaradi neprimerne 
hitrosti voznikov  nastajajo tudi ogromni oblaki prahu in je kakršenkoli sprehod ali 
kolesarjenje v tem času nemogoče in celo nevarno. 

Robert Klinar: 
Povedal, da bo skupina preverila, kako to omiliti in tokove preusmeriti, predvsem s prometno 
signalizacijo in na podlagi postavljene signalizacije izvajati poostren nadzor. 
Urška Kregar Cundrič:  
 V sklopu izvedene investicije bo postavljena ustrezna signalizacija (razen za lokalni promet), ki 
je edina možna rešitev na navedenem odseku ceste. Hkrati bomo zarisali tudi enostransko 
vzdolžno prekinjeno črto s piktogrami za pešce in kolesarje, s čimer se bo hitrost na navedenem 
odseku zmanjšala. 
Gregor Jarkovič 

1. Še vedno se pojavljajo posamezni očitki in sumi, da se občinsko premoženje, parcele, 
zemljišča, prostore in objekte oddaja v najeme, podnajeme... preveč "ležerno", s skritimi 
razpisi, prenizkimi cenami in arbitrarno, kar gre seveda na škodo občinskega 
proračuna. Dodatno skrb lahko zbuja tudi članek v BN iz leta 2016, kjer vodstvo občine 
(župan s svetniki) celo javno prizna, da nezakonitosti pri gospodarjenju z občinskimi 
nepremičninami niso problem...  
V povezavi s tem predlagam, da občinska uprava pristopi k izdelavi in sprejetju 
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bled in da se pri oddaji 
obnaša kot dober gospodar ter da vse namere in razpise  o oddaji/prodaji vodi 
transparentno (npr. objava v BN).  
Prav tako je potrebno do konca pripraviti in uskladiti ter sprejeti Pravilnik  o uporabi 
in najemu športnih objektov v Občini Bled, saj se spori in nesoglasja pri trženju ledene 
dvorane še vedno pojavljajo.  

Robert Klinar: 
Povedal je, da je bil v preteklem letu sprejel Pravilnik o oddajanju premoženja Občine Bled , ki je 
vezan predvsem na Zakon o stvarnem premoženju države in lokalne skupnosti in se pripravlja 
tudi akt, da bo občina še bolj transparentna v tem delu ko se oddaja premoženje. Dodal je še, da 
se bo na naslednji seji Komisije se bo akt obravnaval in da bodo upoštevani vsi elementi (kje se 
objavijo javni razpisi – Blejske novice, spletni strani Občine Bled in Infrastrukture Bled) in tudi 
sam postopek se bo bolj artikuliral.   

2. Predlagam, da se tudi dejansko (tehnično) uredi odvoz zapuščenih vozil iz javnih 
površin. Teh vozil ni veliko, mogoče en do dva letno. Prostor za trimesečno hrambo (za 
eno vozilo) bi bil mogoče lahko na Infrastrukturi, specialno vlečno vozilo za odvoz pa 
bi najeli na trgu. Po treh mesecih bi se vozilo dalo v odkup oz. bi se uničilo.  

Primož Lah:  
Občina Bled je v preteklih letih dvakrat objavila javno naročilo za odvoz in hrambo vozil na 
območju Občine Bled, vendar ponudbe ni posredoval noben ponudnik. 
Aneta Varl  

1. dajem pobudo, da se na Bohinjski Beli postavi bankomat. Krajani me že dalj 
časa prosijo, naj to izpostavim na občinski seji. 

Robert Klinar: 
Občina bo o namestitvi bankomatov preverila pri bankah. 
Župan je na Poštno banko Slovenije naslovil dopis glede postavitve bankomata in čaka 
odgovor navedene banke in ko bo občina prejela odgovor bo le ta posredovan, 
najkasneje pa do seje občinskega sveta v mesecu decembra.  

2. Vozači, ki se dnevno vozijo z avtobusom mimo postaje Mlino opažajo, da se 
tujci ne znajdejo najboljše. Namreč nikjer ni označeno v katero smer je Bohinj 
in v katero smer je Ljubljana in imajo težave na katero avtobusno postajo se 
morajo postaviti. Zato predlagam, da se postavijo ustrezni smerokazi. 

 
 



6 
 

Robert Klinar: 
Potrebno preveriti, saj občina, glede na to, da gre za javno cesto, zelo težko karkoli 
postavlja na to cesto in bo potrebno skupaj z državo pristopiti k zadevi.  
Urška Kregar Cundrič:  
Za usmerjanje prometa na državni cesti skrbi Direkcija RS za infrastrukturo. Za 
odvijanje prometa na državni cesti so usmerjevalne table ustrezne. Bomo pa v sklopu te 
pobude pozvali izvajalca rednih avtobusnih linij, da na avtobusna postajališča namesti 
vozni red, iz katerega bo jasno razvidno v katero smer vozi avtobus.  
Anton Omerzel:  
1. Prvo vprašanje : od kje kampu  Camp River Bled ime, saj je v radovljiški občini, potem 

imamo Golf Bled, potem imamo celo vrst hiš oziroma sobodajalcev, ki oglašujejo, da so na 
Bledu. Zanima me, ali je Bled zaščiten ali ne, ampak sem mnenja, da če se Bledom dičijo, na 
zato za ta ime nekaj plačajo občini. Apeliram na župana in direktorja, da to zadevo  
raziščejo oziroma sem mnenja, da bi morali ime Bled zaščititi. Prosim da mi poveste, kaj 
boste po mojem vprašanju naredili.  

Robert Klinar: 
O zaščiti imena Bled se je govorilo že velikokrat, tudi predlogov je bilo kar nekaj, vendar ime 
Bleda  trenutno ni možno zaščitit. Kar pa se tiče Camp River Bled se je občina pritožila, da bi 
moral biti vsak Camp River Bled by Bled in se bo skušalo s pravnimi strokovnjaki prit do 
optimuma zaščite imena Bled.  
Aleksandra Žumer: 
Ob informaciji, da se bo novi kamp v Občini Radovljica imenoval Camp River Bled , je 
Infrastruktura Bled d.o.o. naročila pravno mnenje o slednjem v Odvetniški pisarni Sever d.o.o., pri 
odvetnici Špeli Sever ki je podala sledeče: 
»Sem pregledala zakonodajo, vendar izrecnih omejitev v tej vezi zakonodaja, tj. Zakon o 
gospodarskih družbah, nima. Iz 15. člena ZGD-1 izhaja omejitev pri uporabi besede „Slovenija“ za 
katero je potrebno pridobiti dovoljenje Vlade RS, medtem ko za samo poimenovanje firme z 
imenom kraja zakonske omejitve ni, dovoljenje vlade je potrebno le, če se v firmi uporabijo besede, 
ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost (izrecno: državni, republiški, občinski). 
Posebno dovoljenje lokalne skupnosti za uporabo besedo "Bled" v firmi družbe torej zakonsko ni 
predvideno.  
ZGD-1 nadalje v 13. členu določa, da firma sme vsebovati dodatne sestavine, ki družbo podrobneje 
označujejo, vendar te ne smejo biti take, da spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto glede vrste ali 
obsega poslovanja. V ZGD-1 geografski izvor ni omenjen, tudi sodna praksa, ki poudarja, da je v 
13. členu ZGD-1 uzakonjeno načelo resničnosti firme, kar pomeni, da mora firma družbe obsegati 
samo resnične značilnosti (lastnosti) družbe in da ne sme obsegati zavajajočih sestavin, ki bi lahko 
zavajale glede vrste in obsega poslovanja, ne omenja zavajanja v smislu geografske lege. 
Ko prijaviš firmo (tj. ime družbe) za vpis v sodni register, pa se lahko vloži ugovor, če prizadet 
subjekt meni, da se firma ne razlikuje dovolj od že registriranih firm ali imen ter znamk drugih 
subjektov. Vendar tu ne gre za ugovore občine, ampak zlasti prej registriranih pravnih subjektov 
oz. imetnikov znamk.  Sem pa pogledala v sodni register, in camp Bled ni registriran kot 
samostojni subjekt, ampak je vpisana zgolj firma  Sava Turizem d.d. 
Nekaj možnosti se bi lahko s strani zakonske podlage kazalo v okviru določila Zakona o 
industrijskih lastnini  (ZIL-1, ki se nanaša na blagovne znamke), ki v 43. členu kot enega od 
absolutnih razlogov zavrnitve znamke (tj. ne pri prijavi firme, ampak če bi znak želeli zaščititi kot 
znamko) navaja, da se kot znamka ne sme registrirati znak, ki zavaja javnost, zlasti glede narave, 
kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitev.  Tj. ZIL navaja zavajanje glede "geografskega 
izvora", vendar je vprašanje, kdo bi lahko ugovarjal. Pri znamkah je to redno imetnik prejšnje 
znamke, pri čemer pa sem šla gledati v register znamk, ali je izraz "camp Bled" zaščiten in 
ugotovila, da je zaščiteno le kot "Camping Bled Sava hotels & resorts" - tj. je poimenovanje 
"camping Bled" zgolj del znamke in bi bil kar velik izziv nasprotovati na tej osnovi vpisu firme 
drugega, ki bi vseboval besedo camp Bled ali vpisu v sodni register.  
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Na podlagi navedenega menim, da so možnosti, da bi se preprečila komercialna uporaba besede 
Bled v firmi nove družbe ali zgolj v nazivu kampa (če se morda firma družbe imenuje drugače), 
zelo omejene.«  
 
2. Včeraj sem bil v Celju in spet sem slišal »Blejci ne marate Slovencev«, v Ljubljani pa, da je 

bila izjava, ki je bila sigurno  vzeta iz konteksta, saj se ve , da imamo na Bledu vse goste radi 
s tem, da je direktor takrat povedal, da priporoča, ne pa da koga zavrača. Predlagam, da se 
ustanovi komisija oziroma imamo pravnike in sprožijo eno tožbo proti POP TV, ker je 
naredil milijonsko škodo. To da potvarjajo resnico, se itak ve, ampak v konkretnem 
primeru pa je Bled lahko zaradi tega ob par milijonov evrov. Predlagam, da se resno 
podstopi v tej smeri in da se tukaj enkrat naredi en presek. Mi nismo ljudje, ki na Bledu 
turistov ne maramo.  

Robert Klinar: 
Glede tožbe bo preverba, predvsem o tem, kakšni bodo stroški občine in bodo svetniki o tem tudi 
obveščeni. Proučilo se bo tudi smotrnost takih ukrepov.  
Romana Purkart:  
V letošnjem letu se je večina medijskih objav o Bledu nanašala na stanje jezera pomladi in na 
zdravstveno krizo. Novinarje so zanimali predvsem ukrepi za oživljanje turizma, koriščenje bonov 
na Bledu, sestava gostov in podobno. V letošnjem poletju je bil Bled v medijih večinoma 
predstavljen pozitivno, kot destinacija, ki ponuja vse za popoln oddih, pa najsi obiskovalci in gostje 
želijo uživati v aktivnostih v naravi, kulinariki ali v kulturnih znamenitostih. To je posledica zelo 
okrepljene komunikacije na to temo s strani Bleda, tako s strani Turizma Bled in Občine 
Bled kot tudi s strani posameznih turističnih ponudnikov, ki so se na tem področju letos 
res izkazali. 
V letošnjem letu so bili naši ambasadorji tudi zadovoljni gostje, ki so odhajali z Bleda polni novih 
doživetij in z zelo pozitivnimi izkušnjami. To velja predvsem za slovenske goste, ki prej Bleda 
razen jezera in gradu sploh niso poznali. Mnenja Slovencev so se tako približala ocenam tujih 
gostov, ki Bled že leta ocenjujejo kot eno najbolj trajnostnih in najlepših destinacij za preživljanje 
dopusta. Povezave na nekaj letošnjih pozitivnih objav v medijih je v nadaljevanju.  
 
Delo.si: 
https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/slovenija-turisticni-cilj-za-2021-348579.html 
https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/oda-101-jezeru-v-sloveniji-344554.html 
https://www.delo.si/novice/slovenija/listic-prijaznosti-341511.html 
https://www.delo.si/nedelo/kam-z-avtodomom-v-nedelu-vam-ponujamo-odgovore-
340012.html 
https://www.delo.si/polet/zakladi-blejskega-jezera-340385.html 
https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/okusite-zdravilno-moc-lepot-bleda-339955.html 
https://www.delo.si/kultura/vizualna-umetnost/v-raju-je-jezero-z-otockom-338501.html 
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/slovenija-po-pandemiji-regionalna-turisticna-
sila-333743.html 
https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/to-poletje-se-izgubite-v-lepotah-bleda-
329767.html 
Slovenske novice.si: 
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/spoznajte-nase-kraje-izpod-slapov-na-
krape-ki-niso-ribe-343825 
https://www.slovenskenovice.si/bulvar/domaci-traci/v-sloveniji-imamo-najboljse-razmere-
za-zivljenje-354839 
https://www.slovenskenovice.si/bulvar/domaci-traci/kraljevski-par-z-vavcerjem-na-bled-
348892 
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/kocevsko-pozivlja-zacurek-nasmeje-
343836 
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/najvecja-kaca-gostuje-na-bledu-foto-
339493 

https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/slovenija-turisticni-cilj-za-2021-348579.html
https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/oda-101-jezeru-v-sloveniji-344554.html
https://www.delo.si/novice/slovenija/listic-prijaznosti-341511.html
https://www.delo.si/nedelo/kam-z-avtodomom-v-nedelu-vam-ponujamo-odgovore-340012.html
https://www.delo.si/nedelo/kam-z-avtodomom-v-nedelu-vam-ponujamo-odgovore-340012.html
https://www.delo.si/polet/zakladi-blejskega-jezera-340385.html
https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/okusite-zdravilno-moc-lepot-bleda-339955.html
https://www.delo.si/kultura/vizualna-umetnost/v-raju-je-jezero-z-otockom-338501.html
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/slovenija-po-pandemiji-regionalna-turisticna-sila-333743.html
https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/slovenija-po-pandemiji-regionalna-turisticna-sila-333743.html
https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/to-poletje-se-izgubite-v-lepotah-bleda-329767.html
https://www.delo.si/prosti-cas/potovanja/to-poletje-se-izgubite-v-lepotah-bleda-329767.html
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/spoznajte-nase-kraje-izpod-slapov-na-krape-ki-niso-ribe-343825
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/spoznajte-nase-kraje-izpod-slapov-na-krape-ki-niso-ribe-343825
https://www.slovenskenovice.si/bulvar/domaci-traci/v-sloveniji-imamo-najboljse-razmere-za-zivljenje-354839
https://www.slovenskenovice.si/bulvar/domaci-traci/v-sloveniji-imamo-najboljse-razmere-za-zivljenje-354839
https://www.slovenskenovice.si/bulvar/domaci-traci/kraljevski-par-z-vavcerjem-na-bled-348892
https://www.slovenskenovice.si/bulvar/domaci-traci/kraljevski-par-z-vavcerjem-na-bled-348892
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/kocevsko-pozivlja-zacurek-nasmeje-343836
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/kocevsko-pozivlja-zacurek-nasmeje-343836
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/najvecja-kaca-gostuje-na-bledu-foto-339493
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/najvecja-kaca-gostuje-na-bledu-foto-339493
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https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/pozor-preden-skocite-v-slovenske-
kopalne-vode-336142 
RTV SLO MMC: 
https://www.rtvslo.si/sport/rekreacija/prvi-oreh-je-bilo-tezko-streti-zdaj-gre-vse-po-
principu-kopiraj-prilepi/538200 
https://www.rtvslo.si/sport/hokej/pia-dukaric-odrascala-sem-s-temi-fanti-in-zame-je-
vsakdanje-da-branim-med-clani/536753 
https://www.rtvslo.si/tureavanture/prevozna-sredstva/med-novo-gorico-in-gorico-naj-bi-
spet-stekel-zelezniski-potniski-promet/537420 
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/na-srecanju-pen-kako-prepreciti-da-bi-bilo-pisanje-o-
nasilju-samo-po-sebi-nasilno/537047 
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/na-mednarodnem-srecanju-pisateljev-na-bledu-o-
nasilju-v-literaturi-in-literaturi-v-izgnanstvu/536768 
https://www.rtvslo.si/sport/hokej/zelezarji-v-tivoliju-dvignili-pokalno-lovoriko/536592 
https://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/bled-pripravljen-na-prvo-pokoronsko-
sportno-prireditev/535597 
https://www.rtvslo.si/svet/na-15-blejskem-strateskem-forumu-kar-sedem-tujih-voditeljev-
drzav/534702 
https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/bled-na-starih-fotografijah/534189 
https://www.rtvslo.si/tureavanture/v-sloveniji-48-kopalnih-voda-a-le-18-naravnih-
kopalisc-z-resevalci/533568 
https://www.rtvslo.si/tureavanture/domaci-gostje-so-resili-gorenjska-turisticna-
sredisca/533487 
https://www.rtvslo.si/dostopno/napovedi/tiskovna-konferenca-ameriskega-drzavnega-
sekretarja-in-predsednika-vlade-rs/533276 
https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/podobe-raja-bled-na-platnih-slovenskih-
slikarjev/532576 
https://www.rtvslo.si/tureavanture/na-lepse-povej-mi-skrivnost/532068 
https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/umrla-je-slikarka-melita-vovk-ki-je-prva-
ilustrirala-jurija-murija-v-afriki/531799 
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/gorenjska/blejska-obvoznica-znova-potrdili-cenejso-
in-lazje-izvedljivo-prvotno-razlicico/530858 
https://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/pes-iz-kranjske-gore-do-
bleda/529140 
 
siol.net 
https://siol.net/trendi/odnosi/zakaj-se-na-bledu-poroca-vse-vec-tujcev-predvsem-
britancev-video-534530 
https://siol.net/novice/slovenija/blejski-grad-kot-ga-se-niste-videli-foto-533204 
https://siol.net/trendi/potovanja/odkrijte-zdravilno-moc-carobne-narave-bleda-531972 
https://siol.net/novice/svet/pompeo-nadaljuje-turnejo-na-dunaju-532000 
https://siol.net/novice/slovenija/bled-korak-blizje-izgradnji-juzne-obvoznice-530072 
https://siol.net/trendi/potovanja/popoln-pocitniski-odklop-na-pravljicnem-bledu-529844 
https://siol.net/planet-tv/novosti/voditeljica-navdusila-v-sposojenih-kopalkah-foto-529009 
https://siol.net/planet-tv/novosti/tako-je-videti-ko-britanska-komika-obisceta-slovenijo-
video-527919 
https://siol.net/trendi/potovanja/protokolarna-posestva-vabijo-slovenske-turiste-odprti-
smo-za-vse-527780 
https://siol.net/trendi/potovanja/dozivite-svoji-blejski-zgodbi-o-vodi-in-gozdu-526858 
https://siol.net/trendi/potovanja/na-bledu-bodo-cistili-pot-do-razgledne-tocke-ki-je-hit-
druzbenih-omrezij-video-526042 
24 ur.com: 
https://www.24ur.com/novice/svet/v-prihodnosti-po-bledu-z-elektricnim-vlakcem.html 

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/pozor-preden-skocite-v-slovenske-kopalne-vode-336142
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/pozor-preden-skocite-v-slovenske-kopalne-vode-336142
https://www.rtvslo.si/sport/rekreacija/prvi-oreh-je-bilo-tezko-streti-zdaj-gre-vse-po-principu-kopiraj-prilepi/538200
https://www.rtvslo.si/sport/rekreacija/prvi-oreh-je-bilo-tezko-streti-zdaj-gre-vse-po-principu-kopiraj-prilepi/538200
https://www.rtvslo.si/sport/hokej/pia-dukaric-odrascala-sem-s-temi-fanti-in-zame-je-vsakdanje-da-branim-med-clani/536753
https://www.rtvslo.si/sport/hokej/pia-dukaric-odrascala-sem-s-temi-fanti-in-zame-je-vsakdanje-da-branim-med-clani/536753
https://www.rtvslo.si/tureavanture/prevozna-sredstva/med-novo-gorico-in-gorico-naj-bi-spet-stekel-zelezniski-potniski-promet/537420
https://www.rtvslo.si/tureavanture/prevozna-sredstva/med-novo-gorico-in-gorico-naj-bi-spet-stekel-zelezniski-potniski-promet/537420
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/na-srecanju-pen-kako-prepreciti-da-bi-bilo-pisanje-o-nasilju-samo-po-sebi-nasilno/537047
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/na-srecanju-pen-kako-prepreciti-da-bi-bilo-pisanje-o-nasilju-samo-po-sebi-nasilno/537047
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/na-mednarodnem-srecanju-pisateljev-na-bledu-o-nasilju-v-literaturi-in-literaturi-v-izgnanstvu/536768
https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/na-mednarodnem-srecanju-pisateljev-na-bledu-o-nasilju-v-literaturi-in-literaturi-v-izgnanstvu/536768
https://www.rtvslo.si/sport/hokej/zelezarji-v-tivoliju-dvignili-pokalno-lovoriko/536592
https://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/bled-pripravljen-na-prvo-pokoronsko-sportno-prireditev/535597
https://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/bled-pripravljen-na-prvo-pokoronsko-sportno-prireditev/535597
https://www.rtvslo.si/svet/na-15-blejskem-strateskem-forumu-kar-sedem-tujih-voditeljev-drzav/534702
https://www.rtvslo.si/svet/na-15-blejskem-strateskem-forumu-kar-sedem-tujih-voditeljev-drzav/534702
https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/bled-na-starih-fotografijah/534189
https://www.rtvslo.si/tureavanture/v-sloveniji-48-kopalnih-voda-a-le-18-naravnih-kopalisc-z-resevalci/533568
https://www.rtvslo.si/tureavanture/v-sloveniji-48-kopalnih-voda-a-le-18-naravnih-kopalisc-z-resevalci/533568
https://www.rtvslo.si/tureavanture/domaci-gostje-so-resili-gorenjska-turisticna-sredisca/533487
https://www.rtvslo.si/tureavanture/domaci-gostje-so-resili-gorenjska-turisticna-sredisca/533487
https://www.rtvslo.si/dostopno/napovedi/tiskovna-konferenca-ameriskega-drzavnega-sekretarja-in-predsednika-vlade-rs/533276
https://www.rtvslo.si/dostopno/napovedi/tiskovna-konferenca-ameriskega-drzavnega-sekretarja-in-predsednika-vlade-rs/533276
https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/podobe-raja-bled-na-platnih-slovenskih-slikarjev/532576
https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/podobe-raja-bled-na-platnih-slovenskih-slikarjev/532576
https://www.rtvslo.si/tureavanture/na-lepse-povej-mi-skrivnost/532068
https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/umrla-je-slikarka-melita-vovk-ki-je-prva-ilustrirala-jurija-murija-v-afriki/531799
https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/umrla-je-slikarka-melita-vovk-ki-je-prva-ilustrirala-jurija-murija-v-afriki/531799
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/gorenjska/blejska-obvoznica-znova-potrdili-cenejso-in-lazje-izvedljivo-prvotno-razlicico/530858
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/gorenjska/blejska-obvoznica-znova-potrdili-cenejso-in-lazje-izvedljivo-prvotno-razlicico/530858
https://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/pes-iz-kranjske-gore-do-bleda/529140
https://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/pes-iz-kranjske-gore-do-bleda/529140
https://siol.net/trendi/odnosi/zakaj-se-na-bledu-poroca-vse-vec-tujcev-predvsem-britancev-video-534530
https://siol.net/trendi/odnosi/zakaj-se-na-bledu-poroca-vse-vec-tujcev-predvsem-britancev-video-534530
https://siol.net/novice/slovenija/blejski-grad-kot-ga-se-niste-videli-foto-533204
https://siol.net/trendi/potovanja/odkrijte-zdravilno-moc-carobne-narave-bleda-531972
https://siol.net/novice/svet/pompeo-nadaljuje-turnejo-na-dunaju-532000
https://siol.net/novice/slovenija/bled-korak-blizje-izgradnji-juzne-obvoznice-530072
https://siol.net/trendi/potovanja/popoln-pocitniski-odklop-na-pravljicnem-bledu-529844
https://siol.net/planet-tv/novosti/voditeljica-navdusila-v-sposojenih-kopalkah-foto-529009
https://siol.net/planet-tv/novosti/tako-je-videti-ko-britanska-komika-obisceta-slovenijo-video-527919
https://siol.net/planet-tv/novosti/tako-je-videti-ko-britanska-komika-obisceta-slovenijo-video-527919
https://siol.net/trendi/potovanja/protokolarna-posestva-vabijo-slovenske-turiste-odprti-smo-za-vse-527780
https://siol.net/trendi/potovanja/protokolarna-posestva-vabijo-slovenske-turiste-odprti-smo-za-vse-527780
https://siol.net/trendi/potovanja/dozivite-svoji-blejski-zgodbi-o-vodi-in-gozdu-526858
https://siol.net/trendi/potovanja/na-bledu-bodo-cistili-pot-do-razgledne-tocke-ki-je-hit-druzbenih-omrezij-video-526042
https://siol.net/trendi/potovanja/na-bledu-bodo-cistili-pot-do-razgledne-tocke-ki-je-hit-druzbenih-omrezij-video-526042
https://www.24ur.com/novice/svet/v-prihodnosti-po-bledu-z-elektricnim-vlakcem.html
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https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/slovenija-izbrana-za-najboljso-pocitnisko-
destinacijo-za-leto-2021.html 
https://www.24ur.com/novice/slovenija/bi-se-spustili-v-taksno-avanturo.html 
https://www.24ur.com/novice/slovenija/kje-slovenci-prezivljamo-zadnje-dni-poletnih-
pocitnic.html 
https://www.24ur.com/novice/slovenija/stevilni-turisti-na-bledu-za-obisk-mika-pompea-
sploh-niso-vedeli.html 
https://www.24ur.com/novice/slovenija/bled-letos-dosegljiv-tudi-za-slovenske-turiste.html 
 
Lea Ferjan 

1. V svojem imenu in v imenu  spodaj naštetih devetih svetnic ter svetnikov predlagam, 
da se prestavljena okrogla miza na temo demografskih sprememb v 21. stoletju 
pripravi v mesecu oktobru na način, ki ga dopuščajo oz. ga bodo dopuščali zakonski 
predpisi NIJZ,vezani na javna zbiranja, kar (trenutno) pomeni: 
- sestanek svetnikov z govorci, strokovnjaki s kompetencami na različnih področjih 

v živo v dvorani 
- krajankam in krajanom se spremljanje okrogle mize omogoči s prenosom v živo po 

blejski  televiziji 
- Sestanek bo omogočil pridobivanje informacij o Konzorciju 17 in njegovih 

prednostih v slovenskem prostoru, o vlogi občin pri kreiranju kakovostne starosti 
občanov v integrirani dolgotrajni oskrbi v lokalni skupnosti, kako graditi sodobne 
krajevne domove za potrebe lokalne skupnosti po sodobnih načelih.  

- V pripravi je Strategija Bleda 2021-2030 in nujno je, da se vanjo kot prioriteto v 
naslednjem desetletju vključi tudi gradnjo Doma starostnikov. 

Lea Ferjan, Lista Bled 365 
v imenu svetnic in svetnikov 
Jana Špec, SD 
Toni Mežan, LTM 
Darko Mlakar, LTM 
Boštjan Razinger, LTM 
Mihaela Pesrl, LTM 
Franc Sebanc, LTM 
Brigita Tišler , NSI 
Gregor Jarkovič, LMŠ 
Milan Rejc, Levica 
Želim dodati še dve pobudi: 

Robert Klinar: 
Okrogla miza se je morala prestaviti  zaradi Covid-19,vendar pa smo bili mnenja, da se ta v mesecu 

oktobru mora izvesti, predvsem  zaradi pridobitve mnenja države. Kar pa je bilo vezano na 

strategijo pa je povedal, da je dom za ostarele ena od točk, ki je v predlogu strategije. Sama 

strategija občine od leta 1921-1930 je v zaključni fazi, saj so bile delavnice opravljene z društvi, 

turističnim gospodarstvom,  sledi pa še delavnica z okoljevarstveniki konec septembra in na koncu 

še delavnica s strateško skupino (tudi svetniki) in dodal, da upa, da bo strategija sprejeta tudi 

redni seji v mesecu decembru.  

2. Potrebno je revitalizirati področje Železniške postaje Bled-jezero in načrtovati 
polnilnice za e kolesa ter parkirišča za e- in običajna kolesa, da bo omogočena povezava 
ŽP-center Bleda in obratno.  

Robert Klinar: 
Res se je zaznala potreba po polnilci za e-kolesa in razgovori s SŽ so že tudi potekali, vendar so 
sedaj nekako zamrla, vendar pa bo občina sprožila zadevo preko LTO, da bo tudi na železniški 
postaji ena od polnilnic.  
Urška Kregar Cundrič: 

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/slovenija-izbrana-za-najboljso-pocitnisko-destinacijo-za-leto-2021.html
https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/slovenija-izbrana-za-najboljso-pocitnisko-destinacijo-za-leto-2021.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/bi-se-spustili-v-taksno-avanturo.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/kje-slovenci-prezivljamo-zadnje-dni-poletnih-pocitnic.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/kje-slovenci-prezivljamo-zadnje-dni-poletnih-pocitnic.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/stevilni-turisti-na-bledu-za-obisk-mika-pompea-sploh-niso-vedeli.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/stevilni-turisti-na-bledu-za-obisk-mika-pompea-sploh-niso-vedeli.html
https://www.24ur.com/novice/slovenija/bled-letos-dosegljiv-tudi-za-slovenske-turiste.html
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Občina Bled bo uredila cestno infrastrukturo mimo železniške postaje Bled sočasno z investicijo 

oz. ureditvijo, ki jo planirajo Slovenske železnice. Na to temo so se že odvijali sestanki o izdelavi 

skupne projektne dokumentacije za ureditev parkirišča oz. zemljišča, ki je v lasti Slovenskih 

železnic in ureditev cestne infrastrukture mimo železniške postaje Bled. V tem sklopu bodo 

predvidena tudi parkirišča za e-kolesa in običajna kolesa. 

3. Kar se tiče razgovor glede možnosti dodatne ureditve skupnih grobov na Pokopališču 
Bled, bi predlagala, da občinsko vodstvo nagovori blejskega kiparja Slavka Oblaka, da 
podari svoj kip za olepšanje tega dela prostora, saj so pokopališča tudi odsev kulturne 
in zgodovinske dediščine okolja. 

Robert Klinar: 
Občina si bo prizadevala, da se ta del pokopališča uredi, župan navezal stik s kiparjem s prošnjo, 
da podari kip za ta del pokopališča.  
 Na koncu je še dodal, da bodo njegovi odgovori podkrepljeni še s strani sodelavcev in odgovor 
bodo svetniki tudi prejeli.  
Anton Omerzel:  
Glede objavljene novice v preteklih letih je še predlagal, da se skliče vse medije in se jim pove, 
da je bila novica izvzeta iz konteksta, da je bila lažna novica. 
Robert Klinar: 
je še dodal, da je bilo vse to večkrat poudarjeno, tako z njegove strani, kot tudi s strani župana in 
še dodal, da se bo zadeva proučila in se bo občina potrudila.  
Franc Sebanc 
Je še dodal, da kadar je bilo na Bledu kaj narobe, je bilo vedno vse objavljeno, ko pa so  se stvari 
umirile in postavile na svoje mesto, pa to ni nikjer objavljeno in tudi ni več novinarjev. 
Janez Fajfar 
je dodal, da so bile nočitve Slovencev v letošnji sezoni enajstkrat višje kot v preteklem letu in to ne 
samo zaradi COVID-19 in vse kar je odziva, je ta pozitiven. 
 


