
 
 

                                                                                    

 
Številka: : 032-2/2021-2 
Datum: 28. 1.2021 
 
 
ČLANICAM IN ČLANOM  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 
 
 
 
Na podlagi 23.a člena Poslovnika občinskega sveta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 
78/09, UGSO, št. 7/13, 30/17) vam posredujemo 
 
 

VABILO 
za 2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Bled 

 
 
V torek 26. 1. 2021 smo vas obvestili o predvidenem sklicu dopisne seje in vas seznanili z razlogi 
zanjo.  
 
Kot pojasnjeno je Ministrstvo za kulturo dne 8.1.2021 objavilo Javni razpis za izbor kulturnih 
projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala 
Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, in za izbor kulturnih projektov iz 
programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ki jih bo v letih 
2021 in 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o 
zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Rok za prijavo 
je 9.2.2021.  
 
Na razpis se želi prijaviti tudi Župnija Bled in sicer za obnovo objektov Proštije in Puščave na 
Blejskem otoku. Vendar je pri tem naletela na oviro formalne narave in sicer  zahtevo razpisa, da 
mora vsak posamezni objekt imeti svojo evidenčno številko dediščine (EŠD). Blejski otok je 
zavarovan kot kulturni spomenik državnega pomena v celoti z EŠD 5287, poleg tega ima 
samostojno EŠD številko še Cerkev Marijinega Vnebovzetja (EŠD25). Vendar, po preveritvi, to ni 
zadostno za prijavo in izpolnjevanje pogojev razpisa. 
 
Ker prijavo podpira tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, je slednji 
nemudoma pristopil k pripravi dokumentacije za izvedbo zavarovanja predmetnih objektov kot 
spomenikov lokalnega pomena, s čimer jima bo dodeljena tudi ustrezna evidenčna številka 
dediščine (EŠD). Prijavo in obnovo podpiramo tudi na Občini Bled. Spomeniki lokalnega pomena 
se razglašajo z Odlokom.  
 
Ker je treba prijavo za sofinanciranje oddati do 9.2.2021, ter z ozirom na razglašeno epidemijo 
zaradi virusa COVID -19  ni pogojev za izvedbo redne ali izredne seje, zato sklicujemo dopisno 
sejo. 
 
Predlagan dnevni red: 
1. Sprejem Odloka o razglasitvi  Puščave, Mežnarije in Proštije na Blejskem otoku za 

spomenik lokalnega pomena 
 

 



                                                                                   

                                                                                   

Skupaj z vabilom vam posredujemo tudi gradivo, ki ga sestavljajo: 

- osnutek Odloka o razglasitvi  Puščave, Mežnarije in Proštije na Blejskem otoku za spomenik 

lokalnega pomena z obrazložitvijo, 

- gradivo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Zadeva: Sprejemanje odloka 

o razglasitvi objektov za spomenike lokalnega pomena; 

-  predlog sklepa ter 

- glasovnica.  

 

 

Prosimo vas, da nam izpolnjeno glasovnico v obliki skena ali fotografije posredujete do vključno 

dne 1. 2. 2021, do 12. ure na elektronski naslov: obcina@bled.si .  

 

 

 Z glasovanjem dajete tudi svoje soglasje, da se strinjate z izvedbo dopisne seje. 

 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje! 

 

 

 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog. 
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GLASOVNICA 
 

Točka 1:  
Sprejem Odloka o razglasitvi Puščave, Mežnarije in Proštije na Blejskem otoku za 
spomenik lokalnega pomena. 
 
 

Prosimo obkrožite ZA ali PROTI, glede na vaše stališče.  

 

SKLEP 1:  
 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o razglasitvi Puščave, Mežnarije in Proštije na 

Blejskem otoku za spomenik lokalnega pomena po skrajšanem postopku. 

 

  ZA                                                              PROTI 

 

SKLEP 2: 

Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok  o razglasitvi Puščave, Mežnarije in Proštije na 

Blejskem otoku za spomenik lokalnega pomena. 

 

  ZA                                                              PROTI 

 

 

Datum: ______________ 

 

 

     Ime in priimek: _________________________________ 

       (izpolnite s tiskanimi črkami) 

 

 

 

           Podpis: ________________________ 

 

 

 
 


