
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Pobude in vprašanja 
 



 
Točka 2: Pobude in vprašanja  
 
Župan je prisotne seznanil, da so odgovore na pobude in vprašanja, podane na pretekli seji,  
prejeli po elektronski pošti dne 23.08.2021, nahajajo  pa se  tudi  v gradivu za tekočo sejo. 
Prisotne je vprašal,  ali se želi kdo opredeliti glede odgovora na pobudo, vprašanje in ali ima kdo 
novo pobudo ali vprašanje  
Opredelitev do pobud in odgovorov:  
Anton Mežan: 
Zahvalil se je za realizacijo pobude, ki je bila podana glede omejitve hitrosti na Prešernovi cesti 
in je vprašal, če se lahko preveri, saj je bil mnenja, da neka sama oseba po Prešernovi cesti, mimo 
njegove hiše, občasno vozi tudi preko 100 km/uro.  
Milan Rejc:  
še vedno ni bil zadovoljen z odgovori na zastavljena vprašanja in sicer na prvo in tretje 
zastavljeno vprašanje na 12. redni seji in sicer gre za javno pot pod Stražo mimo Vile Viktorija in 
ugotavlja, da zadeve niso nič bolj varne kot prej, javna pot pa se je ukinila  in se ne ve, kakšni 
dogovori so bili med občino in lastniki in ni zadovoljen z načinom dela in ukinjanjem javnih poti.  
Glede del na Selu tudi ni bil zadovoljen z odgovorom in mu ni zadostoval odgovor, da to rešuje 
občinska inšpekcija in dodal, da ni postavil vprašanja občinski inšpekciji ampak občini oziroma 
županu in dodal, da je tak odnos slab, saj se na vprašanja svetnikov odgovarja zelo pavšalno in 
dodal, da se to v bodoče popravi.  
Jana Špec:  
Povedala, da ni zadovoljna z odgovorom na zastavljeno vprašanje o projektih ready to gov. 
Poudarila je, da je prejela zelo natančno razdelano razpredelnico, kateri razpisi obstajajo in 
poudarila, da je postavila konkretno vprašanje za konkretni razpis. Iz podane obrazložitve, kar 
pravi, da je precej zaskrbljujoče, izhaja da projektov ready to gov ni in dodala, da se kaže zelo 
velika škoda in poudarila, da se to kaže tudi v prihodkih občinskega proračuna in razočarana nad 
odgovorom , kjer je navedeno, da ministrstvo točne še ne ve,  kaj bo razpisalo in ko se bo vedelo 
kaj bo razpisano, pa bo občina pričela s pripravo projektov. Dodala je še, da naj bi občina imela 
vedno vsaj pet projektov pripravljenih in ko je razpis objavljen se prijavi na razpis in le tako je 
občina lahko uspešna. Prosila je, da je občina pri tem bolj pozorna ne glede na preobremenjenost 
in mogoče tudi na nestrokovnost in predlagala, da se najeme zunanje izvajalce, ki se samo 
ukvarjajo s temi projekti. 
 
Pobude in vprašanja:  
Darko Mlakar:  
V septembru je bilo  v Avstriji na Faaker see srečanje motoristov Harley Davidson in veliko teh 
biker-jev se je hotelo udeležit prihoda na Bled, vendar  je bilo to zaradi parkiranja onemogočeno 
zaradi trakov, štrikov, ki so bili potegnjeni in ne vem, kdo je to komando dal, ker vemo, kakšni so 
biker-ji, to so ljudje, ki imajo dovolj pod palcem, marsikdo je svojega Harleya pripeljal iz Amerike 
in da bomo tukaj turizem uničili, to so dobri gostje, mogoče bodo prišli še nazaj. Kdo si je to 
zmislil, da se postavijo te trakovi, ker vemo, da so to atraktivne stvari za domačine in turiste. 
Baje da je bilo na Faakar see-ju na odru rečeno, bikerji na Bledu niste dobrodošli. 
 
Jana Špec:  

1. Zakaj se v letošnji turistični sezoni ni ukrepalo ob evidentnih kršitvah divjega parkiranja 
avtodomov in nedovoljenega ležanja in kopanja ob obali blejskega jezera kljub temu, da 
smo se po sezoni 2019 dogovorili in sprejeli določena priporočila oziroma ukrepe, ki jih 
bomo izvajali ob pojavu teh kršitev ? 

Primož Lah:  
Od 01.01.2021 do 28.10.2021 je MIR uvedel: 
73 prekrškovnih postopkov zaradi kršitev 8. točke 2. odstavka Odloka o javnem redu in miru 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2014, 20/2016), ki na javnih površinah prepoveduje 



postavljati vozila, prikolice, bivalnike, šotore in podobnih objekte z namenom, da bi v njih kdo 
stalno ali začasno prebival, 
170 prekrškovnih postopkov zaradi kršitev 1. odstavka 48. člena Odloka o urejanju cestnega 
prometa v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2015, 31/2015, 13/2016, 56/2017, 
29/2018, 28/2019, 54/2019, 17/2020, 33/2020), ki določa, da je bivalna vozila, bivalne 
priklopnike ter lahke priklopnike dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene za parkiranje 
teh vozil. 
Občinski redarji so v času poletne turistične sezone opravljali periodične nadzore javnih zelenih 
površin, zlasti med hotelom Toplice in Grajskim kopališčem. V primeru ugotovljenih kršitev so 
ukrepali skladno s predpisi. Pripominjamo, da Odlok o javnem redu in miru (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 14/2014, 20/2016) v 1. točki 2. odstavka 6. člena določa:(2)  Zaradi ogrožanj, 
poškodovanja ali onemogočanja nemotene uporabe premoženja, ki predstavlja javno dobro je 
prepovedano: 1.   hoditi po javnih zelenih površinah ob jezeru izven dovoljenih in urejenih javnih 
poti ter na njih ležati, postavljati ležalnike, mizice, bivake, šotore, ponjave in dežnike oz. senčnike, 
če se s tem uničuje zaraščenost ali povzroča erozija. Dejanje ležanje na javnih zelenih površinah ob 
jezeru, če se s tem uničuje zaraščenost ali povzroča erozija, je prekršek samo v primeru, da so z 
okoliščinami in dejstvi konkretizirani vsi zakonski znaki prekrška (torej tudi uničevanje 
zaraščenosti ali povzročanje erozije). 
 

2. Zanima me, če občani uporabljajo storitve PROSTOFER in koliko ? 
Vlasta Pretnar:  
Prostofer se uporablja dnevno. Uporabljajo ga starejši, ki nimajo možnosti lastnega prevoza  do ZD 
in bolnišnic. Prostofer je v uporabi od 27.10.2020 in v tem času je bilo  do 8.10.2021 opravljenih 86 
prevozov, ki jih opravlja 15 prostovoljcev.   

3. V kakšni fazi je projekt investicije v osnovno šolo ? Na začetku našega mandata je bilo na 
seji OS sklenjeno, da se projekt obnove v šolo dopolni s projektom izgradnje telovadnice 
ob šoli / rok je bil največ 6 mesecev/ in se nato nadaljuje z aktivnostmi. Kaj je bilo od 
tega sklepa pa do danes narejenega v zvezi s tem projektom.  Prosim za akcijski plan 
poteka omenjenega projekta. 

Rok Prešern: 
Od zadnje informacije o poteku projekta »OŠ Josipa Plemlja Bled s telovadnico«, ki je bila podana konec 

aprila letos, se je 14. maja 2021 sestala imenovana delovna skupina za projekt ter obravnavala pet 

alternativ izpeljave projekta. V nadaljnjo preveritev in obravnavo je bila predlagana alternativa 

novogradnje objekta v dveh fazah, na mestu sedanjih objektov. V prvi fazi naj bi se porušil objekt 

telovadnice in postavil objekt šole, v drugi fazi pa naj bi se porušil objekt šole ter postavil objekt 

telovadnice. Trenutno se na podlagi izvedene dokumentacije in dogovora delovne skupine pripravljajo 

variantne rešitve za postavitev in zasnovo volumna OŠ Bled in pripadajoče šolske telovadnice skladno z 

določili OPN Bled in prostorskimi zmožnostmi lokacije (prostorska in lokacijska preveritev), ki naj bi 

bila končana do konca novembra 2021. V primeru pozitivne preveritve in potrditve izvedljivosti 

novogradnje bo delovna skupina občinskemu svetu predlagala nadaljevanje projekta kot v zgoraj 

omenjeni alternativi. 

4. Menim, da bi bilo pravilno, da bi svetniki dobili informacijo / če ne rebalans proračuna/, 
kako se bodo porabila sredstva izrednega prihodka preko 660.000 EUR iz naslova 
dobitka loterije enega našega občana. Prosim za informacijo, ali rebalans zaradi takšnega 
izrednega prihodka res ni potreben in informacijo o porabi teh sredstev. 

Nataša Hribar: 
Župan ni predlagal Rebalansa proračuna Občine Bled, ker priliv sredstev iz naslova davka na 
dobitke od iger na srečo predstavlja prejemke proračuna kot celote, kajti s tem so bile rešene 
likvidnostne težave, saj  je bilo potrebno že v maju 2021 črpati likvidnostni kredit, ki ga po nakazilu 
navedenega davka ni bilo več potrebno  črpati. 
Finančna služba Občine se je za mnenje glede navedenega obrnila na notranjo revizorko Občine, ki 
odgovarja: 



»Če se prejemki povečajo, občina pa še vedno lahko izvršuje proračun v skladu z vsemi pravili za 
izvrševanja proračuna (po odloku o proračunu, ZIPRS in PPIPRS), potem menim, da rebalans ni 
potreben«. 
Aneta Varl:  
Prosim, če se lahko na začetku vasi (z obeh strani)Bohinjska Bela postavi tabla: PREPOVEDANO 
PARKIRANJE ZA AVTODOME OD 20.00 DO 6.00 URE 
Urška Kregar Cundrič:  
Navedeno bomo preučili skupaj z Medobčinskim inšpektoratom Bled, Bohinj, Železniki 
Srečko Vernig:  
Ta pobuda se predvsem nanaša na pravilnik, s katerim glasujemo in odločamo o častnih občanih, 
odlikovanjih in podobno. Citiram:«predsednik RS Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v 
predsedniški palači vročil državna odlikovanja. Srebrni red za zasluge je prejela Zelena Slovenija 
(mal spuščam), red za zasluge je prejel akademik  Ninoslav Radovanović (kardiolog, ki ga 
verjetno poznate), medaljo za zasluge je prejel Peter Florjančič za navdihujočo življenjsko 
zgodbo in izumiteljske dosežke v svetovnem merilu. V imenu pokojnega Petra Florjančiča sta 
odlikovanje prevzela njegova hči Marion Florjančič in njegov vnuk Peter Riolo.« 
Peter Florjančič je bil predlagan za častnega občana in je Občinski svet zavrnil ta predlog. Mislim, 
da bi bilo to dobro ponovno razmislit in ne o temu kako je bilo zglasovano ampak o vsebini tega 
glasovanja.  
Rad bi vas povabil k 9. številki Razgledov Muzejskega društva Bled, kjer je Franc Rozman napisal 
precej obširen prispevek »Častni občani Občine Bled do 2. svetovne vojne, kjer so med drugim 
baron Josip Švegelj, Adolf Muhr, Florjančič, Ivan Hribar, Josip Plemelj in tako naprej. Bi pa citiral 
njegov prispevek:« častni občani blejske občine so, kot je razvidno , postali v svojem času ugledni 
ljudje, ki so se odlikovali na različnih področjih življenja.  Nekateri so marsikaj storili na Bled, 
drugi manj, pač pa veliko za slovenski narod.«  
Moj predlog se navezuje na to, da se ponovno pregleda Pravilnik in da se vnese mogoče noter 
mogoče bolj natančne določila, na osnovi katerih bi se lažje postavljale določena merila na 
osnovi katerih bi se lažje postavljale odločitve, da zmanjšamo vpliv neke posamezne politike, ki 
prav gotovo ne sodi na ta občinski svet. RS je rekla, Peter Florjančič za častno priznanje, občinski 
svet pa je rekel ne. 
Boštjan Razinger:  
Glede na to, da je bila na skupnem sestanku predstavljena priprava prostorskih dokumentov za 
občino Bled, me je zmotilo dejstvo, da ponovno ni zajeta vas Kupljenik, ki je bila že izvzeta iz 
priprave OPN, ki je bil sprejet v letu 2014. 
 Takratni direktor OU je pojasnil, da je Kupljenik izvzel iz OPN, ker je bilo vse zavrnjeno in 
obljubil, da bo takoj po sprejetju OPN za Bled izpeljal še OPN za Kupljenik, vendar se to do danes 
še ni zgodilo. 
- Izvedene so bile delavnice na temo Bled na dlani , dlje pa ni šlo. 
-Dejstvo je, da PGD Kupljenik poskuša pridobiti gradbeno dovoljenje za dozidavo gasilskega 
doma, že vse od leta 2004. 
- Na gospodarsko poslopje, ni dovoljeno namestiti sončne elektrarne. 
- Vas Kupljenik je edina vas v občini Bled, ki ne sme uradno imeti otroškega igrišča 
- Gradbena zemlja kar jo je na Kupljeniku dovoljuje samo gradnjo za spravilo kmetijskih 
pridelkov in strojev nikakor pa ne za stanovanjsko gradnjo, kar je nujno potrebno urediti, če je 
interes da vas Kupljenik obstane. 
Saša Repe: 
spremembe in dopolnitve OPN Bled (v nadaljevanju: 4sd OPN) zajemajo območje celotne občine. 
Skladno s sklepom o pričetku postopka 4sd OPN (Uradno glasilo slovenskih občin št. 71/2015, 
55/2019) se "predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo pretežno na tekstualni del odloka. 
Grafični del odloka se spreminja v manjši meri, in sicer so predvidene posamezne spremembe 
podrobnejše namenske rabe na stavbnih zemljiščih in posamezne spremembe stavbnega zemljišča v 
primarno rabo. Pri spremembi tekstualnega dela odloka gre za posodobitev določil strateškega 
dela, ki so v pretežni meri redakcijske narave, za spremembe izvedbenega dela, ki se nanašajo na 



jasnejše definiranje določil, ki so v določenih primerih nejasna in dvoumna ter za dopolnitve in 
spremembe nekaterih izvedbenih določil." 
Območje Kupljenika je torej vključeno v spremembe in dopolnitve OPN, kot je bilo zajeto tudi v 
postopek v letu 2014 sprejetega OPN. Glede na izhodišče, navedeno v sklepu o pričetku postopka 
4sd OPN, se osnovna namenska raba ne spreminja iz primarne rabe (kar so kmetijska, gozdna, 
vodna zemljišča) v stavbna zemljišča. V postopek so na območju celotne občine vključene 
posamezne spremembe tekstualnega dela odloka in podrobnejše namenske rabe, ki ne vplivajo na 
skladnost z varstvenimi režimi.  
Širše območje Kupljenika je po predpisih o varstvu kulturne dediščine evidentirano kot naselbinska 
dediščina Kupljenik - vas, poleg tega so na Kupljeniku številne domačije, ki so registrirane kot 
stavbna dediščina po predpisih o varstvu kulturne dediščine, kar nedvomno vpliva na dopustne 
posege v prostor.  
Pri vseh posegih v prostor se glede oblikovanja stavbnih tipov, posameznih stavb in naselbinskih 
detajlov (ograje, spomeniki, kamniti oporni zidovi in zidci, plotovi, vodna korita, garteljci) upošteva 
usmeritve elaborata EŠD 13256 Kupljenik – Vas, Vrednotenje po metodi komisije za naselbinsko 
dediščino pri ZVKDS, ZVKDS, OE Kranj, december 2009, ki ga v postopku izdaje kulturnovarstvenih 
pogojev in mnenj upošteva tudi mnenjedajalec ZVKDS, OE Kranj.  
Veljavni OPN na območju gasilskega doma Kupljenik v enoti urejanja prostora KU-4 
določa: »Dopustni so posegi za potrebe gasilskega doma. Za vse posege je treba pridobiti pogoje in 
soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine." Za oblikovanje objektov veljajo splošna 
določila odloka, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi dokumentacije za gradbeno dovoljenje. 
Veljavni OPN določa, da sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati na objekte kulturne dediščine. 
Določilo velja za celotno občino in ne le za vas Kupljenik. V omenjenem primeru gre za gospodarsko 
poslopje, ki je evidentirano kot stavbna dediščina v registru kulturne dediščine. 
Otroška igrišča in igrišča na prostem so skladno z veljavnim OPN dopustna na vseh stavbnih 
zemljiščih v občini. V kolikor gre za zemljišča v območju varstvenih režimov, je v postopku 
dovoljevanja potrebno pridobiti mnenje ustreznega mnenjedajalca.  
Širitve stavbnih zemljišč na območja primarne namenske rabe kot že navedeno v tem postopku niso 
predmet sprememb in dopolnitev. Registrirana naselbinska dediščina se v vsej občini ohranja in 
prenavlja, dopušča se spremembe namembnosti obstoječih objektov. 
 
Lea Ferjan: 
 V KS Rečica smo 25.8. imeli sestanek v razširjeni sestavi na temo načrtovanega participativnega 
proračuna Občine Bled za leto 2022 in 2023, imenovanega »Moj kraj, moj projekt«. Vsem 
udeležencem se zahvaljujem za organizacijo sestanka. Sredstva projekta niso namenjena 
odpravljanju infrastrukturnih težav, vendar je z odzivov ljudi zaznati največje težave prav pri 
infrastrukturi. 

1. Kot največja težava je zaznan hrup na Rečiški cesti čez kocke, ki so namenjene umirjanju 
prometa. Ker vozniki hitrosti ne zmanjšujejo na predpisanih 40 km/h, je nujno najti 
primerno rešitev za rešitev težave. Krajanke in krajani predlagajo MIR-u nakup 
stacionarnega radarja, ki se lahko premika  po več lokacijah v občini.  

Primož Lah: 
V zvezi s pobudo je MIR dne 10.10.2021 zaprosil za mnenje župana Občine Bled. Pripominjamo, da 
v predlogu proračuna MIR za leti 2022 in 2023 strošek nakupa stacionarnega radarja in druge 
opreme, potrebne za tovrstno izvajanje meritev hitrosti, ni predviden. Predlog bomo proučili in 
glede na finančne zmožnosti opravili nakup.  

2. Vezano na Rečiško cesto so težave z vaškim koritom, saj voda ne teče in krajanke ter 
krajani predlagajo, da strokovnjaki najdejo optimalno možno rešitev:  črpalko za vodo ali 
pitnik ali drugo ustrezno solucijo.  

Urška Kregar Cudnrič:  
Infrastruktura Bled d.o.o. je seznanjena s to težavo in rešuje zadevo. 

3. Pri Gasilskem domu Rečica sta otroško igrišče in ekološki otok, zato predlagamo prehod 
za pešce, da ljudje varno pridejo čez cesto do enega in drugega. 



Urška Kregar Cudnrič:  
Predlog je že bil posredovan upravljavcu DRSI, ki pa se s predlogom zaenkrat niso strinjali. Smo pa 

pridobili pozitivno soglasje za postavitev ogledala. 

4. Za stanovalce ceste Za žago predstavlja težavo neasfaltirano cestišče, ki se ne vzdržuje 
redno. Posebno po nalivih je cesta razrita in nevarna za kolesarje. Prosijo, da občina 
apelira na koncesionarja, da večkrat opravi kontrolo in vzdržuje cesto. 

Urška Kregar Cudnrič:  
Občina Bled je v fazi izdelave projektne dokumentacije in pridobitve zemljišč za celotno ureditev 

gospodarske javne infrastrukture (meteorna kanalizacija, cesta, vodovod in javna razsvetljava). 

Izvedba je vezana na razpoložljiva finančna sredstva občine Bled. 

5. Peš pot oz. kolesarska steza   ob severni obvoznici, razen v krajši razdalji, nima 
razsvetljave. Posebno temen je del  od križišča za grad do križišča s Seliško cesto, saj ni 
razsvetljave. To je tudi šolska in ne le sprehajalna pot in občanke ter občani predlagamo, 
da se v plan uvrsti tudi gradnjo razsvetljave, da bo poskrbljeno za varnost pešcev, 
kolesarjev in ostalih uporabnikov.  

Urška Kregar Cudnrič:  
Pri izvedbi državne kolesarske povezave Bled – Rečica v sklopu izgradnje SRC javna razsvetljava v 

projektu ni bila predvidena. Na občini Bled bomo preverili možnost izgradnje javne razsvetljave. 

Lastnik zemljišča kolesarske povezave je DRSI, zato bo v tem primeru potrebno pridobiti tudi 

soglasja in mnenja DRSI. 

6. Prebivalke in prebivalci Rečice, ki za varen dostop na glavno cesto uporabljajo cestna 
ogledala, že dalj časa prosijo za pregled ogledal in njihovo zamenjavo, ker so montirana 
ogledala motna in oksidirana in ne opravljajo funkcije.  

Urška Kregar Cudnrič:  
Občina Bled bo na navedeni problem opozorila vzdrževalca in upravljavca DRSI. 

7. Na Koroški cesti je v eni od zgradb od lanskega leta Waldorfska osnovna šola in upamo, 
da bo z obnovo imenovane ceste promet po njej bolj varen za vse udeležence. 

Urška Kregar Cudnrič:  
Na Koroški cesti ni predvidena obnova ceste in vozišča, temveč samo obnova javnega vodovodnega 

omrežja sočasno z izgradnjo plinovodnega omrežja. Zaenkrat prometna ureditev na cesti ostaja 

kot je. 

8. Krajanke in krajani  Rečice si zelo želijo ureditev ŽP Bled jezero z okolico, vse skupaj je 
kraju bolj v sramoto kot ponos. Glede na informacijo, da SŽ same vodijo seznam obnove 
železniških postaj, prosim za odgovor, če jo Občina Bled predlagala ustreznim službam 
na SŽ, da na prioritetno listo uvrsti tudi blejsko železniško postajo. Kolesarji množično 
uporabljajo ŽP Bled jezero kot vstopno/izstopno postajo za kolesarske izlete, kolesa 
rinejo skozi ozka vrata, dostop s perona v vagone je s kolesarko opremo neprimeren. V 
septembru je ob vikendih na bohinjski progi začel voziti novi vlak, ki je primeren tudi za 
kolesarske navdušence in upam, da bo v letu 2022 izjema postala pravilo in bomo na 
Bohinjki videvali le nove vlake. Odgovornim na SŽ je potrebno predstaviti usmerjenost 
Bleda k trajnostni, zeleni logistiki in jih pozvati, da se Bled kot turistično destinacijo s 
ponudbo za kolesarje prednostno obravnava in rešuje.  

Romana Purkart, predstavnica Turizma Bled 
Predvidena ukinitev muzejskega vlaka z letom 2021 
Župani vseh sedmih občin Zgornje Gorenjske smo z zaskrbljenostjo sprejeli informacijo, da 
Slovenske železnice v letu 2021 nepreklicno ukinjajo muzejski vlak.  
Bohinjska železniška proga, iz zgodovine znana tudi kot Transalpina, je bila nekdaj del več kot 700 
km dolge železniške povezave Praga-Jesenice-Gorica-Trst. Zgrajena je bila med letoma 1900 in 
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1906 kot povezava srednje Evrope z Jadranskim morjem. Ne samo, da smo izgubili neposredno 
povezavo z morjem, zdaj poleg tega, da smo izgubili zaposlenega na železniški postaji Bled Jezero, 
izgubljamo še Muzejski vlak.  
Sporočam Vam, da smo na Zgornjem Gorenjskem nad tem zgroženi, saj smo prepričani, da je 
železniška povezava prihodnost ne samo našega konca pač pa celotne Slovenije. Produkt, kot je 
muzejski vlak, je izraz spoštovanja do naše preteklosti, predstavitev dediščine in avtentičen prikaz 
zgodovine naših krajev. Takšne produkte tuji gostje iščejo in to je tisto »nekaj več«, s čimer se lahko 
pohvalimo. Industrijska dediščina je pomemben del naše preteklosti, to dediščino smo zavezani 
ohraniti.  
Na Zgornjem Gorenjskem si že vrsto let prizadevamo za trajnostni promet in s tem tudi trajnostni 
razvoj turizma. Občine smo članice različnih, tudi mednarodnih združenj, ki v prvi vrsti podpirajo 
avtentičnost ponudbe. Že tako bi bilo nujno, da bi na Bohinjski progi vozilo več vlakov, ki bi bili 
potem neposredno povezani z avtobusi in drugimi načini trajnostne mobilnosti, zdaj pa nam potem, 
ko smo prebrali, da Slovenske železnice na Bohinjsko progo ne bodo uvrstile niti enega novega 
vlaka, (ti, ki vozijo, pravzaprav vsi sodijo v muzeje), ukinjajo še ljudi na postaji Bled Jezero in 
muzejski vlak.  
Žal nam je tudi, da Slovenske železnice očitno ne prepoznajo svoje izjemne vloge v trajnostnem 
razvoju prometa in turizma v Sloveniji. Trajnost namreč ni samo zniževanje izpustov, pač pa tudi 
razvoj človeških virov.   
Občine Zgornje Gorenjske smo pripravljene aktivno sodelovati pri ohranitvi Muzejskega vlaka, zdi 
pa se nam neodgovorno, da se o ukinitvi niti pogovarjali nismo, niti nas ni nihče vprašal za mnenje.  
Ukinitev zaposlenega na ŽP bled 
Slovenske železnice so sredi decembra lani ukinile zaposlenega na železniški postaji Bled  - Jezero.  
Železniška postaja Bled Jezero je eden izmed obrazov Bleda in s tem Slovenje, hkrati pa se postaja 
nahaja na eni najslikovitejših prog v Evropi.  
Na Bledu si že vrsto let prizadevamo za trajnostni promet in s tem tudi trajnostni razvoj turizma. 
Smo člani skupnosti Alpine Pearls, Julijske Alpe ter Zelene sheme slovenskega turizma, vse 
omenjene skupnosti v prvi vrsti podpirajo trajnostno mobilnosti, tako kot tudi Slovenska turistična 
organizacija. Po našem mnenju bi bilo nujno, da bi na Bohinjski progi vozilo več vlakov, ki bi bili 
potem neposredno povezani z avtobusi in drugimi načini trajnostne mobilnosti. Prometno osebje na 
postaji je za samo življenje postaje in za sprejem gostov nujno potrebno, poleg tega nas skrbi še to, 
da to v prihodnosti pomeni, da bodo postajo ukinili. 
Postaja Bled Jezero je po našem mnenju ena najpomembnejših postaj na Bohinjski progi, že samo 
zaradi promocije, ki jo Slovenskim železnicam in Bohinjski progi namenjamo doma in v tujini si 
zaslužimo, da postajo Bled Jezero SŽ ne samo pustijo živo, pač pa nadgradijo. Človeški stik na točki, 
kjer gost prvič stopi z vlaka, je izjemnega pomena, zato bi po našem mnenju postaja morala biti 
ena izmed info točk Bleda, ne pa, da je ostala brez ljudi.  Železniška postaja Bled Jezero ima vse 
potenciale, da postane del turistične in informacijske ponudbe Bleda, kar bi po našem mnenju vsak 
dober gospodar moral vedeti. Pripravljeni smo, da pri tem pomagamo – z vzpostavitvijo info točke, 
trgovinice z lokalnimi izdelki,…Pripravljeni smo tudi na dogovor o nadaljnjih trajnostnih 
prometnih povezavah s postaje proti Bledu – od avtobusov do izposojevalnice koles. Skrbi nas tudi 
za usodo muzejske sobe, ki je del postaje.  
Avtovlak na Bohinjski progi 
Vožnja z vlakom je ena najbolj trajnostnih načinov mobilnosti. Glede na velik turistični obisk Bleda 
in Bohinja ter ostalih krajev ob slikoviti Bohinjski progi menimo, da bi bilo smotrno, da bi na 
avtovlak z avtomobili lahko vstopali/ izstopali na železniškem mejnem prehodu Jesenice in na 
Bledu. Zdaj je prva vstopna postaja z avtomobili šele v Bohinjski Bistrici.  
Prometne zagate so v tem koncu Gorenjske dobro znane, vsak ukrep, ki bi pomagal vozila spraviti s 
cest, je zelo dobrodošel in smiseln ter samo potrjuje trajnostno usmerjenost gorenjskega turizma. 
 

9. Če želimo obiskovalec Bleda vzpodbujati k parkiranju avtov ob prihodu na Bled, bo 
potrebno organizirati »zelene« prevoze v bližino jezera in urediti parkirne površine za 
kolesa. Zdaj tudi kolesa videvamo povsod, največkrat so zaradi varnosti privezana na 
stebre razsvetljave 
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 Bojana Lukan:  
 
 Novejša parkirišča ob vrtcu in osnovni šoli so od središča Bleda (Jezerske promenade) oddaljeni 
zgolj 10 min hoje. Tudi parkirišče pri Infrastrukturi Bled, ki je v nastajanju, je od Jezerske 
promenade oddaljeno zgolj 10 min hoje. Edino časovno bolj oddaljeno parkirišče je v Betinu, ki pa 
je ravno iz naslova oddaljenosti brezplačno. Razmišljali smo, da bi omenjeno parkirišče v času 
turistične sezone pokrili s shuttle prevozi, vendar nam zastoji na Betinskem klancu ne omogočajo 
priprave voznega reda, ki bi se ga lahko držali. Iz tega stališča je parkirišče prepuščeno 
iznajdljivosti uporabnikom. Pojavljajo se tudi ideje o parkiriščih na relaciji Bohinjske železniške 
proge, kjer bi na svoj račun prišli predvsem kolesarji, ki bodo kolesarili proti Bohinju. V naslednjem 
letu nameravamo pristopiti k novelaciji Celostne prometne strategije, kjer se bomo med drugim 
ukvarjali s strategijo parkiranja in smiselnosti uvedbe »zelenih prevozov« v središče Bleda. Celostna 
prometna strategija nastaja v sodelovanju z javnostjo, zato so vsakršna mnenja dobrodošla.  
Občina Bled je v okviru 4. javnega poziva na LAS Gorenjska košarica prijavila projekt 
»Medgeneracijski živ žav« v okviru katerega bo postavila 41 stojal za kolesa po Bledu. Zavedamo 
se, da s tem ne bomo rešili problema parkiranja koles. Pogovarjamo se tudi z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine, OE Kranj, (v nadaljevanju ZVKDS) da nam pomagajo pri umestitvi naslonov za 
kolesa v Ožje središče Bleda. Pogovori še potekajo, lokacije še niso dokončno določene, saj sprejeti 
OPPN Ožje središče Bleda že določa nekaj lokacij za parkirišča za kolesa, ki pa jih bomo lahko 
realizirali šele ob celotni prenovi Jezerske promenade. Iščemo začasne rešitve, ki pa morajo biti 
usklajene tudi z ZVKDS. 
 

10. Na blejskem pokopališču se uveljavljajo tudi pogrebne slovesnosti z raztrosom pepela. 
Predlagam, da se uredi cvetlična greda in se olepša ta del sicer zelo lepo urejenega 
pokopališča. 

Štefan Korošec:  
Zadeva bo realizirana spomladi naslednjega leta. 

Spremljala sem programe Medgeneracijskega centra za poletne počitnice. Programi so bili 
izredno kvalitetni in verjetno zelo v pomoč staršem pri varstvu in vzgoji otrok. Vsem vpletenim v 
kreacijo programov želim uspešno delo tudi v prihodnje.  
 
Anton Mežan:  

1. Na Promenadi so se v preteklosti na nekaterih mestih vgradila testna polja tlakov (pri 
Vili Prešeren in na klancu med avtobusno postajo ter jezerom), da bi se ugotovilo, kateri 
material bi bil ustrezen za obnovo Promenade, konkretno za pohodno in vozno površino. 
V praksi se je izkazalo, da za fijakerje ni primeren nobeden od vzorcev, saj konjem na teh 
površinah močno drsi. Zato dajem pobudo, da se ob prvi priložnosti na teh mestih cesta 
ponovno asfaltira, pri nadaljevanju pogovorov s projektanti pa se upošteva tudi 
funkcionalnost tlakov, ne le izgled. 
 

Vezano na to problematiko imam še vprašanje, v katero smer tečejo razgovori s projektanti 
glede vrste tlakov na promenadi.  

 
Zavedajmo se, da mora biti Promenada po obnovi funkcionalna. Ne sme se zgoditi, da bi 
določenim skupinam občanom po obnovi predstavljala oviro. Mi smo občani Bleda in 
nam je Bled zaupan v upravljanje, zato zahtevajmo, da se nam projektanti prilagodijo, saj 
jih konec koncev tudi plačujemo mi. Če si pa želijo delati neke arhitekturne spomenike 
samo zaradi dosežkov in brez soglasja okolice, naj si pa za nefunkcionalne projekte 

najdejo drugo občino. 
Robert Klinar:   
v zvezi s predmetno zadevo bo organizirana sestanek, na katerega bodo vabljeni tudi 
predstavniki fijakerjev.  



 
2. V drugi polovici julija sem na Turizem Bled poslal svoje mnenje glede neorganiziranja 

prireditev v času letošnje sezone. Napisal sem, da po moji oceni manjka osrednjih 
prireditev in dogodkov in da razlogi, kot npr. se ne da zaradi korone in ker so ukrepi 
prestrogi ter podobni žal ne pijejo več vode. Da je možno izvesti prireditve, sem za 
primer navedel naslednje kraje: Žirovnica, Radovljica, Kranj, Sveta Trojica, Trbovlje, 
Novo mesto … Čez nekaj dni sem prebral članek, da je bila že leta 2018 na OS soglasno 
potrjena Strategija trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018 – 2025, ki govori o tem, 
da  množične prireditve, namenjene le zabavi, ne sodijo na obalo Blejskega jezera, 
prav tako govori o tem Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030 in da bi 
pričakovali, da bo prav politika torej prva, ki jo bo do konca in do pike natančno tudi 
zagovarjala. 
Del te politike sem tudi sam, zato čutim odgovornost, tako kot član občinskega sveta kot 
član sveta Zavoda Turizma Bled, zato dajem sledečo pobudo: 
Župan naj skliče občinske svetnike, predstavnike Turizma Bled, člane Prireditvenega 
sveta in pristojne za prostor na Občini Bled in jasno definirajmo, kaj se ne sme in kaj se 
sme.    
Definirajmo, kaj so to množične prireditve izključno za zabavo, ki ne sodijo v naš prostor 
in kaj so še sprejemljivi dogodki, katere tako občani kot obiskovalci pogrešamo. Pri 
sprejemanju Strategij trajnostega razvoja nismo – vsaj jaz ne – imeli v mislih, da se na 
Promenadi v bodoče NIČ ne sme dogajati oziroma da je lahko le neko skromno poulično 
dogajanje. Tudi če organiziramo prireditve, smo lahko trajnostni, smo lahko zeleni. Če 
seveda znamo zadeve organizirat v pravi smeri in če je za to seveda volja.   
Poleti so trije že oglaševani vikendi dogajanja odpadli. Vemo, da je problem dobiti na 
Promenadi dovoljenje za postavitev malega odra, recimo dimenzij 3 x 4 metre. Medtem 
ko nekdo z našim – občinskim - soglasjem lahko izvede prireditev z odrom velikosti 10 x 
13 metrov in da ni noben problem, ko je po moji oceni 150 od 250 prisotnih obiskovalcev 
stalo na zelenici. To, kar se je zgodilo pred nekaj dnevi z izvedbo državne proslave na 
Promenadi, jasno kaže na dvojna merila.  
Večkrat sem že poudaril, da imamo dve vrsti prireditev. Tiste, zaradi katerih ciljna 
publika prihaja na Bled in tiste, ki morajo biti zaradi vseh, ki dopustujejo na Bledu. te so 
zato, da se v kraju nekaj dogaja in da nekaj doživijo, gostje in domačini. In skoraj nič od 
tega letos ni bilo!  

Romana Purkart, Turizem Bled: 

Trditve, da na Bledu poleti ni bilo prireditev in dogodkov, ne držijo. V prilogi je izsek dogodkov 
poleti, napovedani vino, pivo in gin ob jezeru so odpadle zato, ker zanje gostinci niso bili 
zainteresirani, ne zaradi Turizma Bled.  
Turizem Bled ni edini, ki na Bledu organizira prireditve, res pa je, da je doslej organiziral nekaj 
najodmevnejših. Dejstvo je, da tudi v letošnjem letu (tako bo tudi v letu 2022) tako Turizem Bled 
kot tudi Zavod za kulturo Bled za organizacijo prireditev nista imeli dovolj sredstev, s čemer je 
Občinski svet Občine Bled seznanjen, saj je potrjeval ključne dokumente obeh zavodov.  
Drug pomemben moment pa je, da Bled v svojih prostorskih dokumentih še vedno nima določenega 
prireditvenega prostora, o čemer skozi sprejem prostorskih odlokov odloča občinski svet, za 
prireditve ob jezeru, konkretno na promenadi, je potrebnih vedno več dovoljenj, pogoji se 
zaostrujejo iz leta v leto, stroški pa s tem samo naraščajo.  
Vprašanje, kako je Republika Slovenija dobila dovoljenje za organizacijo omenjene proslave na 
Jezerski promenadi, morate nasloviti na Republiko Slovenijo, ne na Turizem Bled.  
Janez Brence v imenu stanovalcev Alpskih blokov: 
Javna razsvetljava  
Čeprav smo stanovalci alpskih blokov že večkrat na občino poslali prošnjo oziroma predlog za 
dodatne svetilke javne razsvetljave, je bilo to realizirano le delno: 

1. Razsvetljava pri alpskih blokih na Alpski cesti 1, 3, 5 in sploh 7 je še vedno zelo slaba. V 
temi, sploh pa v zimskem času, ko so asfaltne površine zelo spolzke, poledenele, se zelo 

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2021/03/9.a.-Strategija-trajnostnega-razvoja-Obcine-Bled-2030.docx.pdf


slabo, mestoma tudi nič ne vidi. To je zelo moteče in tudi nevarno za padce in posledično 
poškodbe.  

2. Prav tako je na določenih mesti od bencinske črpalke do alpskih blokov zelo slabo 
razsvetljena Koritenska cesta. To je še posebej nevarno v zimskem času, ko so pločniki 
nemalokrat poledeneli.  

Občani si moramo v obeh primerih pomagati z žepnimi svetilkami, da na ta način poskrbimo za 
varnost. Zato prosimo in predlagamo, da se pri alpskih blokih in na Koritenski cesti vsaj od 
centra do alpskih blokov uredi dodatna razsvetljava. 
Urška Kregar Cudnrič:  
Na predmetnem območju javna razsvetljava ostaja kot je. Obnova javne razsvetljave se lahko 
pričakuje z rekonstrukcijo Ribenske kot Koritenske ceste. 
Odtoki na Koritenski in Ribenski cesti 
Prosimo in predlagamo, da se uredijo odtoki na Koritenski cesti in Ribenski cesti od centra 
do alpskih blokov, kajti že ob malo intenzivnejših padavinah so hitro zamašeni. Posledica tega 
je, da je na obeh cestah veliko zelo velikih luž. Občani, ki hodimo po teh pločnikih, pa smo ob 
neuvidevnih voznikih avtomobilov in drugih prevoznih sredstev nemalokrat povsem pošpricani, 
zaliti z vodo.  
Urška Kregar Cudnrič:  
Na predmetnem območju lahko zagotovimo le sprotno čiščenje obstoječih jaškov.  Ureditev 
meteornih voda pa se lahko pričakuje z rekonstrukcijo Ribenske kot Koritenske ceste. 
Promet ob Ribenski cesti  
V zadnjem času opažamo vse več voznikov, ki divjajo po Ribenski cesti z veliko večjo hitrostjo od 
dovoljene. To velja tako za voznike osebnih avtomobilov, kot tudi za tovornjake, ki jih je vse več 
in ki poleg nevarnosti zaradi prehitre vožnje povzročajo tudi velik hrup, kar je zelo moteče.  
Predlagamo več kontrole policije, še bolje pa bilo, če bi se po Ribenski cesti postavilo nekaj 
ležečih policajev, ki bi preprečevali divjanje in povzročanje pretiranega hrupa. 
Primož Lah: 
MIR bo na navedeni lokaciji poostril nadzor hitrosti. 
Pločnik na Ljubljanski cesti od uvoza Mercator do Blejskega jezera 
Prosimo in predlagamo,m da se popravijo ali na novo asfaltirajo pločniki na obeh straneh 
Ljubljanske ceste od uvoza za Mercator do Blejskega jezera. Mislimo, da je to zelo nujno, saj 
so polni izboklin zaradi korenin dreves, ki rastejo pod njimi, tam, kjer so pokriti z betonskimi 
ploščami, pa so le-te marsikje razbite, dvignjene, popokane. Občani se ob te plošče in izbokline 
spotikamo, tudi do poškodb je že prišlo ob padcih. Menimo, da bi bilo to zelo dobro sanirati tudi 
iz estetskega vidika, saj neurejeni pločniki prav gotovo ne morejo biti v ponos blejskemu 
turizmu. 
 Urška Kregar Cudnrič:  
Na predmetno temo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za obnovo celotne Ljubljanske 
ceste vključno s pločnikom in komunalno infrastrukturo. Gre za t.i. nadaljevanje 5 faze 
rekonstrukcije po izgradnji SRC in JRC. Do takrat pa se obstoječe stanje vzdržuje za normalno 
varno uporabo. 
Sprehajalna pot ob severni obvoznici 
Zelo smo zadovoljni, da se  je ob severni obvoznici speljala tudi sprehajalna asfaltirana pot do 
Rečice. Predlagamo pa:  

1. da se ob njej vsaj na eni strani, lahko pa seveda tudi na obeh, zasadijo visokorasla 
drevesa, katerih krošnje bodo ob vročih poletnih dneh dajala prijetno senco (sedaj se 
lahko poleti sprehajaš po njej le zjutraj in zvečer, saj je čez dan peklensko vroča). 

2. da se ob njej postavi več klopic za počitek in uživanje;  
Marko Mencinger:  
Pot ob sprehajalni oziroma kolesarski cesti ni v občinski lasti zato ne moremo posegati v ta prostor. 
V večjem delu je kolesarska povezava Bled – Rečica ob severni obvoznici v lasti DRSI, zemljišče ob 
potoku Rečica pa DRSV. Kolesarska povezava do pokopališča oz. šole je odmerjena zelo na tesno – 
to pomeni, da levo in desno ni zemljišča za zasaditve niti za postavitev klopi, oziroma je v zasebni 
lasti.  



3. občani, ki živijo v njeni neposredni bližini, so izrazili nezadovoljstvo, ker je od razcepa za 
pokopališča do Rečice neopremljena z javno razsvetljavo z javno razsvetljavo, kar je zelo 
neugodno v zimskih mesecih, ko so kratki dnevi in morajo na primer do centra, trgovin 
hoditi po temi, zato bi bilo zelo dobro, da se je po celotni površini opremi z javno 
razsvetljavo.  

Franci Pavlič:  
Pri izvedbi državne kolesarske povezave Bled – Rečica v sklopu izgradnje SRC javna razsvetljava v 

projektu ni bila predvidena. Na občini Bled bomo preverili možnost izgradnje javne razsvetljave. 

Lastnik zemljišča kolesarske povezave je DRSI, zato bo v tem primeru potrebno pridobiti tudi 

soglasja in mnenja DRSI. 

Mestni avtobus oziroma/ali prevoz za starejše in gibalno ovirane občane 
Predlagamo, tako kot je to praksa v mnogih mestih, da se uredi kak manjši mestni avtobus ali 
kako drugo primerno večsedežno vozilo, ki bi imelo postajo tudi pri alpskih blokih in bi 
občane Bleda zapeljalo do trgovin, centra, pokopališča, kopališča… Lahko bi na primer 
imelo svojo krožno progo in bi peljalo nekajkrat na dan in bilo brezplačno ali vsaj cenovno 
ugodno. V alpskih blokih in na Bledu nasploh živi veliko starejših ljudi, ki nimajo lastnega 
prevoza in bi jim tak prevoz prišel zelo prav.   
Bojana Lukan : 
Občinska uprava se je pred časom aktivno ukvarjala z idejo o uvedbi mestne linije, vendar do 
implementacije nikoli ni prišlo. Uvedba nove mestne linije pomeni dodatne stroške, pobud iz strani 
občanov vse do predmetne pobude ni bilo, iz do sedaj izvedenih anket na temo mobilnosti ni bilo 
slutiti, da bi občani koristili tovrstne prevoze. Občani danes lahko koristijo prevoze javnega 
potniškega prometa (Arriva), v skladu z njihovim cenikom, in brezplačno tudi šolski avtobus. V letih 
2018 in 2019 smo v času turistične sezone tako za turiste kot tudi za občane po simbolični ceni 1 
EUR omogočali vsem občanom vožnjo z blejskim shuttle prevozom (avtobusa, ki je je povezoval 
blejsko podeželje s turističnimi znamenitostmi, sotesko Vintgar in Pokljuko ter ustavljal na vmesnih 
avtobusnih postajališčih).  
Ker se vseeno zavedamo, da imajo starejši in gibalno ovirani težave pri dostopanju do storitev smo 
pred enim letom pričeli s financiranjem Prostoferja. Gre za  trajnostni vseslovenski prostovoljski 
projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo 
uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi 
priskočijo na pomoč. Zadeva deluje na način, da starejši, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno 
telefonsko številko 080 10 10 in se dogovori za prevoz vsaj tri dni pred izvedbo storitve. Prostofer 
osebo prevzame na domu (oz. dogovorjenem mestu) in jo pripelje neposredno na željeno destinacijo 
(pred vhod zdravstvenega doma, bolnišnice, …) in jo v primeru težav tudi pospremi neposredno do 
željene destinacije, npr. ambulante. Prostofer občani koristijo tudi za prevoze v UKC Ljubljana, ipd. 
Na Bledu imamo torej več oblik prevozov, ki jih lahko koristijo nemobilni: brezplačno storitev 
Prostofer, brezplačne šolske prevoze, ki jih lahko koristijo tudi nešolarji, in avtobusni prevoz Arriva. 
Glede na dejstvo, da v proračunu Občine Bled za leti 2022 in 2023 nimamo manevrskega prostora 
za uvedbo mestnega prevoza, predlagamo, da potrebe stanovalcev Alpskih blokov rešujemo s 
shuttle prevozi tekom poletja, ki so umeščeni v plan Turizma Bled. Linijo shuttle prevoza iz leta 
2019 lahko nadgradimo z avtobusnima postajališčema Alpski bloki (ob Ribenski cesti) in Petrol (ob 
Koritenski cesti) ter linijo prilagodimo tako, da pokrije tudi avtobusno postajališče osnovna šola 
(za potrebe obiska pokopališča) in glavno avtobusno postajališče (za dostop do grajskega 
kopališča).  
Blejska tržnica 
Zelo smo zadovoljni, da je tudi Bled dobil svojo tržnico. A obenem razočarani zaradi njene 
ponudbe. Sprašujemo se, kje tiči vzrok za to. Morda previsoke najemnine za stojnice? Bled, pa 
tudi Bohinj imata zagotovo kaj več za ponuditi, kot v glavnem suho robo, ki zaseda pol zunanjega 
prostora na tržnici.  
Predlagamo:  



1. da se izboljša ponudba (pogrešamo sadje, zelenjavo, med, mleko, jogurte, sire, ribe in 
druge domače pridelke lokalne oziroma regijske narave itd.) 

2. in da je tržnica, ko bo seveda imela dovolj ponudbe in bo zaživela, odprta več dni na 
teden.  

Jaka Bassanese, Infrastruktura Bled:  
 Tržnica Bled praviloma obratuje v sobotah in nedeljah. Na te dneve so tradicionalno prisotne 
naslednje kmetije oziroma podjetja (vsako soboto in nedeljo):  
Ekokmetija Pr' Šlibar ( domača eko zelenjava, sadje, domač kruh na kvasovi vodi, domača piva, kis, 
olja, domača peciva, testenine, moke)  
Kmetija Pr' Mrkot (domače moke, fižol, likerji)  
Kmetija Pr' Kocjanc (domače kravje mleko, siri, jogurti)  
Kmetija Pr' Andreco (sezonska zelenjava, domači kruh in testenine, ribezovo vino, želeji in 
marmelade)  
Kmetija Vrabec (vina in likerji kleti Vrabec)  
Moje Domačije (bučna in oljčna olja, bučne testenine in moke)  
Sharigo (sezonsko sadje)  
Veronika Benedik (domače sladice)  
Mojca Kržišnik (domači izdelki iz konoplje)  
Kmetija Pr' Obvak (izdelki iz Aronije)  
Kozji raj: kozje mleko in ostali izdelki iz kozjega mleka  
Marija Žvan ki ponuja izdelke iz Bohinja  
Alenka Zupan (domači leseni izdelki)  
Suha roba  
Mesarstvo Mego: domače suhe mesnine, mokre mesnine, divjačina  
Občasno pa še:  
Eko kmetija Darja (izdelki iz konoplje)  
Aleksandra Ušaj: sezonsko sadje in zelenjava iz Goriških Brd  
Razne vinske kleti  
Druge kmetije  
Kavarna Kajža  
Kremšnite Conditus  
Vzpostavitev Tržnice ni bila lahka naloga, saj smo vseeno omejeni v kapaciteti ponudnikov na 
našem območju. So kmetije, ki so usmerjene v specifično intenzivno kmetijstvo (pridelava le enega 
izmed produktov; mleko, krompir ipd.), pridelke pa dobavljajo večjim verigam in so kmetije, 
srednjih velikosti, ki potencialno so interesenti za sodelovanje na tržnicah. Omenjene kmetije pa so 
omejene v drugih delih, predvsem v zagotavljanju osebja, ki izvajajo prodajo na tržnicah. Pri 
tovrstnih kmetijah je v navadi, da prodajo vrši neposredno kmet oziroma oseba, ki na tej kmetiji 
izvaja dela. Ker so določene kmetije že prisotne na drugih tržnicah (Bohinj, Radovljica in Jesenice), 
za novonastalo tržnico bled niso imeli zadostnega kadra. V fazi vabljenja kmetij k sodelovanju na 
Tržnici Bled smo pregledali praktično celotno regijo in to je pač realna slika ponudbe, ki vsekakor 
je dobra, pestra in pa tudi stalna. Seveda se trudimo dobiti še dodatno ponudbo (ribe in druge 
kmetije), a so, kot že obrazloženo, zasedeni z delom na drugih tržnicah ali pa se tovrstnih aktivnosti 
nočejo udeleževati, ker nimajo zadosti osebja oziroma časa.  
V prilogi pošiljamo še slike tržnice iz zadnjih dni.  



 

 

 
 

Pokopališče 
1. Zadovoljni smo, da so na njem postavljene nove pipe z vodo in da je na njem dovolj 

zalivalk. predlagamo pa, da se doda še nekaj manjših in lažjih zalivalk, saj so te, ki so 
sedaj večinoma že same po sebi zelo težke in nerodne.  

Štefan Korošec:  



Bomo dodali še nekaj malih zalivalk. 
2. Predlagamo tudi, da se lepše in bolj spoštljivo uredi del pokopališča, namenjen za 

posip. Na primer vsaj kakšen spomenik, kak primeren napis na njem, kaki lep grmički ali 
podobnega in okoli zelenice, namenjene za posip, ograja, tako da del tudi ne bo dostopen 
za opravljanje potreb psov, ki z lastniki prihajajo mimo.  

Štefan Korošec:  
Del pokopališča za raztros pepela bo urejen spomladi naslednje leto. 
Okolica Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled  
Več občanov ima pripombe glede neurejenosti okolice osnovne šole – travnatih površin, gredic, 
tako v času šolskega pouka kot v času šolskih počitnic. Lepo bi bilo, da pristojni oziroma 
odgovorni za to poskrbijo, da se bo okolica šole primerno uredila.  
Nataša Ahačič, ravnateljica OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled:  
Obvestili ste nas, da ima več občanov pripombe glede neurejenosti okolice osnovne šole tako med 
šolskimi počitnicami kot tudi v času šolanja.Sporočamo vam, da smo okolico šole uredili.  
V mesecu avgustu  je bilo izredno veliko vzdrževalnih del v notranjosti stavbe matične šole (stavba 
je v stanju, ko je potrebno veliko časa vlagati v vodovodne, električne inštalacije in ostala popravila, 
ki jih je res veliko oz. vsako leto več) in tudi dveh podružničnih šol.  
Zadnji teden v avgustu, ko so se vrnili na delovno mesto še strokovni delavci, smo s skupnimi močmi 
okolico šole zgledno uredili (gredice, rože, travnate površine).  
Pobiranje smeti okoli šole se vrši vsak šolski dan med 6 in 8. uro. Pobira se redno in smeti je veliko. 
Šolski okoliš je tudi prostor za druženje in sprehajanje psov. Popoldansko  in večerno druženje v 
športnem parku je že nemalokrat povzročilo škodne posledice(poškodovane alarmne kamere, 
poškodbe košarkarskih tabel, poškodbe ograj parka, nosilcev tabel košev). Vsako jutro nas pričaka 
veliko odvrženih odpadkov po tleh v okolici šole (papirčki, plastenke, cigaretni ogorki, škatlice od 
cigaret…). 
Velik del smeti nanosijo tudi okoliški stanovalci. Vreče steklenine, kozarcev, bioloških odpadkov 
(čebula, krompir), oblačila in obutev se že kar redno vsakodnevno nanosijo v naše koše za smeti 
(tudi okrog košev po tleh).  
Kar se tiče športnega parka, je tudi ta odprt za vse krajane in obiskovalce  vse dni v tednu. Sobota 
in nedelja sta za naše zaposlene prosta dneva in med vikendi žal ne moremo pobirati smeti, ki jih 
puščajo obiskovalci športnega parka in sprehajalci.  
Predlagamo, da se urejanje med vikendi uredi kako drugače. Mi se trudimo, da otroke vzgajamo, da 
ne mečejo smeti naokrog, da ločujejo odpadke in skrbijo za urejenost šolske okolice, na obiskovalce 
pa žal ne moremo vplivati. 
Trudimo se, da je okolica šole urejena in tako bo tudi naprej. 
Fotografija se nahajajo v arhivu. 

 



 

 
Zelo veseli bomo, če si boste vzeli čas za naše predloge in jih obravnavali na proračunski seji 
občine Bled v septembru 2021, jih upoštevali in realizirali. Prosimo vas, da nas o tem, kaj ste se 
odločiti glede naših predlogov, seznanite oziroma nam odgovorite na poslane pobude.  
 
Franc Sebanc: 

1. Kolesarski turizem, odlična zadeva, zmerom več gostov, dobivamo vedno nove goste, 
vendar bi morali na samem Bledu, kar se tiče infrastrukture, kaj za uredit. Vem da pač 
relacija proti Bohinju je v planu, sprašujem pa, ali lahko mi naredimo v tej sezoni, da bi te 
kolesarske steze bile izven ostalega prometa, ker se mi zdi, da to kar trenutno je, nikak ni 
in imam en predlog. Najbolj problematična zadeva od Ribenske ceste, od Jarških blokov 
pa do Ribnega, tam je 70 omejitev in ni osvetljeno, ponoči če imaš tam kolesarja je 
nevarno in imam vsaj za to en predlog, mogoče čez Dindol speljal, če se da.  

Rok Prešern:  
Kolesarske steze (poti, povezave …) se načrtujejo in izvajajo v skladu s potrebami občanov, zatečenim 

stanjem v naravi, finančnimi in prostorskimi zmožnostmi, katerim se poskuša optimalno prilagoditi. Žal 

le-te velikokrat ne dopuščajo idealne umestitve oz. izvedbe (objekta) kolesarske steze zaradi goste 

pozidanosti, nepripravljenosti lastnikov prodaje zemljišč ipd. Občinska uprava poskuša načrtovati in 

izvesti kolesarske steze kar najbolj optimalno glede na dane želje in razmere, tudi v primerih, ko ni 

nobene izrazito prevladujoče in preferirane alternative. Dodatno težavo pri načrtovanju umestitve oz. 

razvoju lokalnega kolesarskega omrežja predstavlja tudi pomanjkljiva državna ureditev državnih in 

regionalnih povezav, na katere naj bi se lokalna omrežja navezovala. Zavedamo se, da so določeni 

odseki pomanjkljivi, zato bomo v bližnji prihodnosti pristopili k strategiji lokalnega kolesarskega 

omrežja, kjer bomo celovito zajeli in začrtali kolesarske povezave znotraj občine Bled. 

V zadnjih dveh letih smo svoje napore usmerjali v gradnjo kolesarske povezave Bled – Bohinj in 

sodelovali pri regijskem projektu Gorenjsko kolesarsko omrežje. V naslednjem letu bomo tako kot po 

ostalih občinah na Gorenjskem obstoječe manj prometne lokalne ceste označili s tablicami po pravilniku 



o prometni signalizaciji, ki označujejo regijsko kolesarsko omrežje - https://www.gko.si/. Ponekod bi si 

vsi želeli samostojnih kolesarskih poti, vendar so finančne in prostorske zmožnosti marsikje omejene. 

Spodnja grafika prikazuje koncept kolesarskih poti po občini Bled. 

 

 
2. Druga zadeva – uvozi iz pločnika na prehod za pešce in tako naprej – na nekaterih krajih 

je porezan, na nekaterih pa ni in se mi zdi, če bi se mogoče kaj takega dalo na to temo 
naredit. 

Urška Kregar Cundrič: 
Pri vseh novih investicijah rekonstrukcij oz. obnov občinskih javnih cest stremimo k temu, da je 
omogočena uporaba tudi ranljivim skupinam kot so vozički, invalidi ipd. Navedeno upoštevamo 
kjer je to tehnično možno in izvedljivo. Postopoma pa pristopamo tudi k izboljšanju stanja na 
obstoječih površinah v sklopu posamičnih projektov trajnostne mobilnosti. 
 
Gregor Jarkovič:  

1. Občina in Turizem naj zavzameta jasno in konkretizirano stališče in koncept kje, 

kakšne, v kakšnem obsegu in na kakšen način se bodo izvajale različne prireditve, 

festivali, dogodki ipd tako za goste kot lokalne prebivalce.  

Robert Klinar:  
Na to temo potekajo pogovori, prvi korak pa je skupni koledar prireditev.  

2.  OU naj bo tudi v bodoče odločna in nepopustljiva pri vseh aktivnostih, ki so potrebne 

za učinkovito zaščito vseh naših vodnih virov. Pobuda je delno navezana na trenutne 

aktivnosti v zvezi zaščite vodnega vira Ovčje Jame.  
Franci Pavlič:  

Obravnava na seji pod točko 13. Dnevnega reda. 

https://www.gko.si/


3. Športna ledena dvorana je energetsko potratna, zaradi česar predlagam, da se aktivno 

pristopi k iskanju npr. EU projektov, ki bodo omogočili učinkovito energetsko 

sanacijo objekta s sredstvi eu in posledično zmanjšali pritiske na proračun občine in 

IB. 

Jaka Bassanese: 
 Ledene dvorane v splošnem veljajo za energetsko potratne objekte. Kljub vsemu obstajajo 
določene energetske sanacije/izboljšave, ki zmanjšujejo porabo energentov. Temu, z izdelavo 
projektnih dokumentacij, na Infrastrukturi Bled in izvedenimi investicijami Občine Bled tudi 
sistematično sledimo.  
Leta 2017 smo zamenjali celotno razsvetljavo in vgradili LED luči, kar je zmanjšalo strošek porabe 
elektrike v tem segmentu za 40 %  
Leta 2018 smo na IB izdelali projektno dokumentacijo za prezračevanje vadbenega prostora, z 
investicijo Občine Bled pa posledično nadgradili sistem s hladilnim agregatom (ohlajanje dvorane v 
poletnih mesecih) in toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje/hlajenje dvorane. 
Na ta način smo zmanjšali porabo plina za ogrevanje sanitarne vode in vadbenega prostora. Ker 
gre za kompleksen sistem smo leta 2019 na Infrastrukturi Bled pričeli z načrtovanjem CNS 
nadzornega sistema. V prvem letu smo spremljali vse parametre porabe energentov ter pričeli z 
izdelavo CNS sistema. Predvideno dokončanje omenjenega sistema je konec letošnjega leta. S 
sistemom se bo avtomatično korigiralo porabo energentov oziroma razmerje porabe med njima 
(plin/toplotna črpalka-elektrika). Na ta način bo celotna poraba energentov v največji meri 
optimizirana. 
Leta 2019 smo na Infrastrukturi Bled izdelali projektno dokumentacijo za prezračevanje 

garderob, ki je nedelujoče že od leta 2002 (takoj ob predaji prenovljenega objekta). Popravilo in 

nadgradnja prezračevalnega sistema (ogrevanje/hlajenje) bo delovalo na hibrid med plinom in 

toplotno črpalko-elektriko ter bo prav tako povezano na CNS sistem. Ker se vezano na projekt 

odpira celotno stropno konstrukcijo, je v dokumentacijo zajeta tudi zamenjava celotne halogenske 

razsvetljave z LED lučmi in predpripravo prezračevanja za novo garderobo, ki je v planu za 

izvedbo v skladiščnem prostoru. Omenjeno investicijo smo imeli uvrščeno v proračun 2020 in 

prijavljeno na fundacijo za šport za nepovratno financiranje v vrednosti 30.000 €. Strošek celotne 

investicije v tem delu je ocenjen na 90.000 €, ki pa ni bila izvedena zaradi zmanjšanje sredstev v 

proračunu zaradi Covid-19 krize in pa tudi izpada sofinanciranja s strani fundacije za šport. 

Planirane energetske sanacije:  

Glavni porabnik energentov v ledeni dvorani pa je strojnica za izdelavo ledu. Strojnica je stara 

preko 30 let v letošnjem letu pa se je, ob tajanju ledu, zgodil defekt ene izmed cevi pod igriščem. 

20 km cevem, ki ohlajajo igrišče ob tajanju ledu naraste tlak na 4 bare ali več. Ker je bila cev na 

nekem delu porozna je ta počila, pri čemer je prišlo do uhajanja plina amoniak v prostor. Po 

posvetovanju s strokovnjaki na tem področju smo nemudoma pričeli z ohlajevanjem ledene 

ploskve. S tem smo zmanjšali pritisk v ceveh, ohlajanje pa je povzročilo krčenje snovi. Na ta način 

je prenehalo uhajanje plina v prostor, ledena površina pa za zdaj nemoteno obratuje. Po rešitvi 

akutnega problema smo pričeli s sistematičnimi pristopi.  

Prvi pristop je bil popravilo poča na cevi. S podobnim problemom so se pred leti spopadli v 

Celju. Ker so hladilne cevi občutljive, položene pa praktično ena ob drugi, bi kakršnokoli 

odstranjevanja betonske plošče zaradi vibracij povzročilo pokanje cevi na drugih delih. Točno to 

se je zgodilo v Celju in so se po dolgotrajnem trudu odpravljanja napake odločili za kompletno 

menjavo vseh 20 km cevi. 

Drugi pristop je bil možnost menjave cevi. S projektantskim podjetjem iz Avstrije, ki gradijo in 

renovirajo ledene dvorane po celotnem svetu in slovenskem podjetju Kota d.o.o. smo opravili 

številne razgovore vezano na reševanje problematike. Menjava cevi je vredna preko 400.000 €, 

rešila pa bi le omenjeni akutni problem, nikakor pa s tem nebi optimizirali energetske porabe 

celotnega postrojenja.  

Vezano na razgovore smo nato nadaljevali na tretji pristop, ki zajema menjavo cevi in stare 

strojnice. Na ta način bi po hitrih izračunih strokovnjakov privarčevali preko 40.000 € letnih 

obratovalnih stroškov in še velik, trenutno neocenjeni del, rednih in izrednih vzdrževalnih 



stroškov strojnice. Redni in izredni stroški vzdrževanja strojnice letno, zaradi raznih defektov, 

povzročijo okoli 40.000 € stroškov na leto podjetju Infrastruktura Bled. Strošek investicije pa se 

razlikuje od načina reševanja omenjenega problema.  

- Prvi način reševanja bi ohranil trenutni sistem ohlajanja ledene ploskve, amoniak, ki je najboljši 

hladilni element. Posledica ohranitve amoniaka kot hladilnega elementa povzroči večjo 

investicijsko vrednost (jeklene cevi pod igriščem in stalna prisotnost strojnika ob obratovanju 

strojnice)  

Drugi način reševanja pa je menjava hladilnega elementa amoniaka z glikolom. Ta varianta bi 

deloma zmanjšala strošek investicije (plastične cevi pod igriščem) hkrati pa bi lahko zmanjšali 

strošek delovne sile, saj ni potrebna stalna prisotnost strojnikov ob obratovanju strojnice 

(avtomatični in oddaljeno upravljanje s hlajenjem). Na drugi strani pa raba omenjenega 

hladilnega elementa porabi več električne energije kot hlajenje z amoniakom.  

Oba načina bi bila opremljena s toplotno črpalko, kjer bi z odvečno toplotno energijo lahko 

dodatno ogrevali prostore in sanitarno vodo.  

Celotna energetska sanacija pa ima dva predpogoja, časovni in finančni.  

Časovni predpogoj:  

Najhitrejša možna izvedba investicije/nujnega popravila je proti koncu tekmovalne sezone 

2022/2023. Čas izvedbe se ocenjuje na 4 mesece kar pomeni, da bomo primorani v koncu 

februarja predčasno prekiniti z obratovanjem ledu. V tem delu to pomeni, da bodo klubi ostali 

brez treningov za čas enega meseca tekmovalne sezone. Ta aspekt bomo probali rešiti v dogovoru 

s Hokejsko zvezo Slovenije pri pripravi novega tekmovalnega plana za sezono 2022/2023. Hkrati 

je potrebno v obzir vzeti tudi to, da dokler sanacija počenih cevi ne bo izvedena Infrastruktura 

Bled ne bo tajala ledu. Vezano na to, bodo obratovalni stroški v mrtvih mesecih hokejske sezone 

(april, maj in prvi del junija) na eni strani visoki, na drugi pa je izredno oteženo pridobiti 

uporabnike. Za konec sezone 2021/2022 smo v podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. z aktivnim 

trženjem že dodobra popolnili te mrtve mesece a v nedogled zaradi sorazmerno majhnega bazena 

igralcev v slovenskem prostoru to ne bo vzdržno.  

Finančni predpogoj:  

V podjetju Infrastruktura Bled d.o.o. se zavedamo zmožnosti proračuna Občine Bled, zato se že v 

fazi priprave projektne dokumentacije spogledujemo z možnimi rešitvami, ki bodo predstavljeni 

Občini Bled. 

1. Sofinanciranje iz proračunskih sredstev in črpanje nepovratnega financiranja. Ta trenutek 

nekih nepovratnih sredstev za tovrstno investicijo ni, se pa sprejema zakon za pomoč 

športu, ki bo morebiti te zadeve reševal. Hkrati je možno sofinanciranje iz planirane 

kohezijske politike 2021 - 2027. Problem črpanja sredstev iz omenjene kohezijske politike 

je ta, da določeni ponderji že vnaprej določajo višino sredstev, ki bodo namenjeni Občini 

Bled. To pomeni, da bo potrebno najprej rangirati planirane projekte po prioritetah. Med 

drugim so to (komunalna opremljenost Dob, komunalna opremljenost Jermanke, digitalna 

transformacija turizma – regijski projekt Julijske Alpe, obrtna cona Lisice, Zbirni center 

Mlino – nova komunala, in drugi). Na podlagi rangiranja projektov za sofinanciranje, ki 

mora upoštevati tudi izvedljivost se bomo odločali kam ta sredstva usmeriti.  

2. Javno zasebno partnerstvo za izgradnjo kotlovnice/strojnice kot primer 

Medgeneracijskega centra. Na Infrastrukturi Bled se spogledujemo z možnostjo, da 

zasebni partner investira in upravlja/vzdržuje centralno strojnico/kotlovnico. Sledeče iz 

tega strmimo k rešitvi, da celotni strošek investicije prevzame zasebni partner, 

Infrastruktura Bled pa za določen čas plačuje enake pavšalne zneske obratovanja 

strojnice kot do sedaj. Z razliko v višini privarčevanih energentov bi zasebni partner tako 

pokrival svoj del investicije. Stroškovna optimizacija bi se tako Infrastrukturi Bled d.o.o. 

poznala šele po preteku določenega obdobja sklenitve JZP. Zavedamo se, da je JZP po 

naravi dražji kot klasično zadolževanje Občine Bled a ne smemo mimo dejstva, da je 

kreditni potencial Občine Bled omejen in nujno potreben za druge investicije (JRC, 

kolesarska povezava Bled – Bohinj, osnovna šola, čistilna naprava idr.). Tovrstno JZP ni 



nova oblika partnerstva. V zadnjih letih so se teh povezav posluževale številne občine pa 

tudi zasebnik pri gradnji okolju prijaznih hiš. Ta trenutek problem vidimo v tem, da se iz 

te sheme partnerstev umika največji tovrstni akter na tem področju, državno podjetje 

Petrol. Omenjeni so bili eni redkih, ki so zmožni izvesti inženirsko-finančni projekt take 

teže. JZP bi vzpostavili že od začetka po principu »design and built« sistema. Po 

pripravljeni projektni dokumentaciji bo partner zavezan k pripravi PZI dokumentacije in 

gradnji ter upravljanju. S tem bi se zavarovali pri morebitnih sporih v fazi trajanja JZPja.  
Kot dodatek še navajamo naslednje pomembne podatke, ki bodo pomoč pri odločanju vseh 
določevalcev. Od leta 2017 (jesenski rebalans) naprej je Infrastruktura zmogla sama plačevati 
stroške Ledene dvorane, oziroma stroške, ki so posledica razkoraka med lastno in prodajno ceno 
ure ledu. Ta razlika je v povprečju 150.000 letno. Ta razkorak bi se z energetsko sanacijo 
nominalno močno zmanjšal, kar bi pomenilo finančno vzdržno poslovanje javnega podjetja in 
močnejši potencial za nadaljnje investicije tudi v druge objekte v najemu (sanacija Grajskega 
kopališča, prenova Straže Bled ipd.). V primerjavi z drugimi občinami v Sloveniji naša ledena 
dvorana ta trenutek zahteva zanemarljivo obremenitev poračuna (samo investicije). Kranj, 
Jesenice in Ljubljana letno namenijo 200.000 € in več za obratovalne stroške, dodatno pa namenijo 
sredstva za razpise športnim društvom, ki delujejo v ledenih dvoranah in zaposlujejo trenerje kot 
javne uslužbence. Letni zneski namenjeni ledenim dvoranam s strani javnih sredstev v drugih 
občinah tako dosegajo 350.000 € in več (brez investicij) letno. Zavedamo se, da je proračunski 
potencial Občine Bled neprimerno manjši za tovrstne programe, saj je daleč najmanjša občina s 
svojo ledeno dvorano v Sloveniji, hkrati pa je jasno dejstvo, da Občina Bled skupaj z Infrastrukturo 
Bled vestno in sistematično skrbi za redno vzdrževanje in vlaganje v dvorano. Kot taka je zato tudi 
najbolj primerna v Sloveniji za izvedbo priprav profesionalnih ekip in organizacijo SPjev ter drugih 
mednarodnih turnirjev. 
Kljub veliki potratnosti sredstev za obratovanje dvorane pa ne smemo mimo dejstva, kakšen 

pozitiven učinek dvorana ima na lokalno prebivalstvo, gospodarstvo in nenazadnje tudi na javne 

finance. Z javnimi programi športov na ledu se ukvarja preko 200 otrok, vsaj še toliko pa je 

domačinov, ki tam redno uporablja rekreativne termine. Z organizacijo svetovnih prvenstev, 

mednarodnih turnirjev in kampov Ledena dvorana Bled ustvari skoraj 25.000 nočitev gostov 

višjega ranga. Iz tega sledeče je direktni vpliv na proračun v višini pobrane turistične takse, ki jo 

ocenjujemo na okoli 60.000 € letno, v gospodarstvu pa se po naši oceni potroši preko 3,5 mio €.  

Vezano na vse pripravljene dokumente in prepoznane potrebe je popravilo/energetska sanacija 

strojnice zadnja večja investicija v Ledni dvorani v nadaljnjih letih. Ostale investicije in razvojni 

potencial ne le dvorane ampak vseh objektov bo Infrastruktura Bled predstavila ločeno, v za ta 

namen sklican sestanek. 

 
4. Pritiski na prostor v Občini Bled so izjemni. Sploh kapitala. Prostor na Bledu je 

edinstven in kot tak znamka Bleda in potrebuje strokovno "nego" in obravnavo. To  se 

pričakuje od oddelka za prostor, ki je bil že pred tem kadrovsko šibak, z odhodom 

dolgoletne strokovne sodelavke pa je v nadaljevanju zelo vprašljiva učinkovitost in 

strokovnost tega oddelka in je realen pomislek, če bodo v naslednjih letih sposobni 

zadrževati vse izjemno agresivne  kapitalske pritiske, ki so brez občutka za kraj in 

prostor, ki je kot tak glavni adut Bleda.  V razmislek... 

5. Projekt OŠ Bled s telovadnico naj se obravnava kot prednostni projekt občine, s 

stalnimi in odločnimi koraki...  

Rok Prešeren:  

Podroben odgovor se nahaja pri odgovoru svetnici Jani Špec. 

6. Naselje Alpski bloki, izvedba anketa o sprejemljivosti predlaganih ukrepov za 

izboljšanje kakovosti bivanja. Samo spomnim, da bi bil mogoče že čas za anketo, ki je 

bila že pripravljena.  

Bojana Lukan: 



Anketa je v zaključni fazi urejanja. Tekom naslednjega tedna (od 11.10.2021 dalje) bo razposlana 

po gospodinjstvih v alpskih blokih in objavljena na spletu. 

Robert Klinar: 
Podal bom kratke odgovore, vse ostale boste prejeli v pisni obliki. Vse točke, ki bodo 
obravnavane skozi proračun in oceno sezone za leto 2021 bom izpustil.  

- hitrost – ja g. Mežan smo že dobili podatke, 71km/h je bil najhitrejši, odstopili smo tudi 
že redarstvu, da pričnejo tam ustrezne ukrepe, kar se tiče nadzora prometa in 
prekoračena hitrost je nedopustna, glede na to, da se ve, kakšna je omejitev.  

- g. Rejc ne vem, kaj vam še lahko odgovorimo glede zadeve na Selu. Moramo se zavedat, 
kaj pomeni pristojnost občine in kaj pomenijo  inšpekcijski nadzori in vse kar ni v naši 
pristojnosti  mi zadeve sporočamo naprej in kaj več  na žalost ne moremo naredit;  

- kar se tiče javne poti na Straži, sploh ne govorimo o isti poti. Kdaj je bila ta pot ukinjena 
in pod kakšnimi pogoji. Mi bomo poskusili še enkrat napisat, lahko pa se g. Rejc dobiva 
osebno, da pogledava. Dejansko se ne ve, kaj še želite iz tega vprašanja;  

- kar se tiče še projektov »redy to go«. Razpisov še ni. Za turizem ja, govori se o 10 mio, 
govori se za kulturo 10 mio in dejstvo je, da mi projekte pripravljamo.  

- promenada je vezana na pridobivanje gradbenega dovoljenja, pridobiva se pospešeno;  
- parkirišče pri Infrastrukturi – dela se pospešeno;  
- odvodnjavanje Straže – delamo pospešeno;  
-  dovoljenja se pridobivajo. Je pa dejstvo, da vsak projektant ko pride, stane in že 

projektiranje takega projekta nanese nekaj kilo evrov za vsak projekt in tudi ne moremo 
naročiti recimo dvajset projektov in jih bom imel »v predalu«, na žalost ni več tako.  
Večinoma ko gremo na razpis, se zahtevajo gradbena dovoljenja, ni več dovolj, da imamo 
določene PZI-je, določeno projektno dokumentacijo, soglasja, večinoma so zahtevana 
gradbena dovoljenja; 

- naredil pa smo pospešeno kolesarko in jutri, 29.9.2021 je podpis le-te v Ljubljani, Bled – 
Bohinj, 14 mio €. Protagonist je bila občina Bled.  

- JRC 30 mio € in upamo da pričnejo in čakamo na gradbeno dovoljenje. 
Tukaj je bilo tako slišat in moram zaščititi svoje delavce, kot da ne delamo, da ne znamo, da 
ne želimo delat. Vedno probamo delat po naših najboljših močeh. 
Samo še podatek, kar se tiče objektov kulturnega pomena – tam je isto samo 10 mio € in to 
za celo Slovenijo. Razpis bo pisan pa na objekte, ki imajo minimalno 1 mio € ocenjenega 
potenciala. Spremljamo, ampak na žalost, tisto kar pride iz razpisov, bo šele v letih 2022, 
2023, sedaj pa na žalost razpisov še ni. 
- g. Jarkovič – anketa je v zaključni fazi, proračun OŠ – projektna naloga, je dejstvo in 

dodajam, da smo se o OŠ zelo veliko pogovarjal, projektna skupina je bila ustanovljena, ta 
skupina je pospešeno delala in je ocenila, da tisti projekti, ki so bili sprejeti v letu 2018 in 
prej niso realni in da so neizvedljivi predvsem iz naslova nadomestne lokacije, kam bi v 
času obnove, rekonstrukcije potekal nemoten šolski proces in zaradi tega je delovna 
skupina in ste bili z navedenim obveščeni tudi vsi svetniki na skupnem sestanku, 
potekali dve fazi in sicer na delu telovadnice izgradnja OŠ, potem se podere OŠ in se na 
tem delu zgradi telovadnica, projektna naloga je v izdelavi in se dela tako, kot je bilo 
dogovorjeno na delovni  skupini in če bodo sredstva tudi ve letu 2023 in 2024 se lahko 
prične z določenimi deli.  

- večnamenska dvorana – je bil lapsus in je bilo mišljeno takrat, ko se je bila najprej OŠ in 
potem dvorana in je bila razdeljena na dva dela in se bo to v proračunu tudi popravilo.  

- vodovarstvena območja, zaščita – obrazložitev v zadnji točki dnevnega reda; samo 
dodajam, da je protagonistka občina bled, ki je spravila to v pogon. Bo pa več povedanega 
pri zadnji točki, kjer bo predlagan za sprejem tudi sklep, ki ga bodo sprejele vse tri 
občine in se apeliralo na ministrstvo, da se občine ne strinjajo s trenutno uredbo.  

- na temo prireditev nebi odgovarjal, kar bo v nadaljevanju povedal tudi direktor Turizma 
Bled ; 



- kar se tiče »biker-jev« - v lanskem letu, ko je bilo vse narobe in ravno takrat na sestanku, 
o katerem govori ga. Špec, sem bil tudi sam prisoten, je bilo izpostavljeno, da nimamo 
reda, da so bili motorji parkirani pred lokali, na cesti, na pločnikih, da niso mogli hodit 
turisti, v letošnjem letu, ko pa smo določili, kje so parkirna mesta in kje lahko parkirajo, 
je pa spet narobe in to verjetno zaradi parih gostincev, ker pač ne morejo parkirati ravno 
pred njihovim vhodom. Kako bomo naslednje leto, bomo naredili tako kot v tem letu in 
kdor je rekel, da na Bledu niso dobrodošli ni bil nihče iz Bleda in na podlagi izkušenj smo 
se že tudi dogovorili, kako bomo omogočili parkiranje zanje v naslednjem letu, kako se 
bo oglaševalo in kako se bodo usmerjali. 
Samo pripomnim še, da če hočeš narediti red, da se parkira na zato določenih površinah 
in tako kot si želimo in potem tudi  to, da ko se poseda v parku je nekaterim všeč, drugim 
ne in tu bomo morali najti ravnovesje in dorečt, kaj sploh želimo in na kakšen način. 
Glede na letošnjo izkušnjo bomo v naslednjem letu to bolj spremljali, bolj oglaševali, pa 
še dopis bomo poslali na Faakarsee, da so vedno dobrodošli. V lanskem letu bi ta 
dogodek moral biti na Bledu, Ribnem, pa je zaradi COVOD-19 odpadel;  

- g. Razinger OPN Kupljenik – smo povedali, da v sklopu proračuna bo zadeva umeščena, 
vendar pa občina ni vsemogočna, da bo kar podpisala in tako država, kot občina sta vas 
Kupljenik dala veliko zaščitnih režimov in že sedaj, ko se sprejemajo dopolnitev OPN-ja, 
ne moremo čez te službe in ministrstva. Sam verjamem, da je zelo težko, poskušali pa 
bomo to nekako naredit z OPPN. Samo primer, gasilni dom, cesta je po papirjih narisana 
skozi gasilski dom in imamo v občini še kar nekaj gasilnih domov za popravit, saj vsi 
vemo, kako in pod kakšnimi pogoji so se gradili in tako stanje je včasih zelo težko 
legalizirat. 

- g. Jarkovič – ekipiranje prostora – Saša Repe odhaja, gre po njeni oceni na boljše, imeli 
smo razpis za novega urbanista,ki je bil uspešen, čakamo na zaposlitev, definitivno smo 
se pa tudi odločili, da bomo eno delovno mesto poskušali odpreti za pripravniško 
delovno mesto in imamo kar nekaj ljudi v občini, ki bi radi prišli to delat, imajo 
izobrazbo, seveda pa potrebujejo še izkušnje. Veliko stvari tudi out source in bodo sedaj 
tudi ti morali kakšno stvar naredit hitreje.  

- KS Rečica – sam sem bil prisoten na tem sestanku, veliko stvari je v teku, odgovori so bili 
podani. Vezano na prehod za pešce, umirjena cona, sami smo naročili projekt, čeprav je 
na državni cesti in se že projektira kar se tiče ovir in tudi za prometne znake in ogledala 
smo poslali že tudi dopis na upravljalca ceste.  
Za žago – sam sem bil presenečen kakšen je odnos koncesionarja do te gospe, z g. 
Prestorjem sem se pogovoril in se šel sam opravičit in prejeli so tudi navodilo, da 
vzdrževanje mora potekati nemoteno kadar je to potrebno in bodo sedaj bolj pozorni 
tudi na to problematiko.  
Kar se tiče razsvetljav, nekateri bi obstoječo razsvetljavo ugasnili in tudi tukaj bo 
potreben pregled in pripraviti strokovne podlage , se pa strinjam, da predvsem v 
zimskem času bo potrebno za otroke in starejše postavil razsvetljavo. 
Železniška postaja z okolico – se bomo pri SŽ pozanimali in skušali urediti, je pa dejstvo, 
da je župan že urgiral, da bi dodali vlak za kolesarje, saj je kolesarstvo eno od tržnih niš 
in ravno zato želimo tam za kolesarje vlak, pogovarjali smo se tudi o vlaku za vozila in da 
bi vozil vlak že tudi iz Blejske Dobrave, ker bi lahko tudi veliko prometa, ki gre sedaj ob 
jezeru zmanjšali. V lanskem letu smo tudi pisali na železnice, da se ne strinjamo z 
ukinitvijo železniške postaje, ampak je zaradi neodzivnosti SŽ to problematično, je pa 
seveda pobuda na mestu.  

- Kar se tiče promenade – testna polja so taka kot so. Javni natečaj je bil in dal take 
rezultate, pridobiva se gradbeno dovoljenje in sicer iz tega razloga, da bomo lahko 
konkurirali na kakršnihkoli razpisih. Tisti testi oziroma tlaki še niso določeni in je 
dejstvo, da pri odločanju nismo sami, ZVKD je še vedno akter, ki reče da ali ne. Kakšna pa 
je bila izbrana rešitev pa ne znam povedat, vsekakor pa bomo še enkrat pogledal in videli 
kakšna bo rešitev. Samo pripomnim, ko projektanti delajo so seveda na naši strani, 



vendar pa je ogromno ostalih deležnikov. Bomo tudi na njih naslovili to zgodbo in kakšne 
so še druge opcije vezane na to.  

- sklic svetnikov pred naslednjo sezono –podpiram, saj se je potrebno odločiti, kaj želimo, 
kakšne prireditve in v kakšnem obsegu želimo. 

- Postavitev odra v času turistične sezone- ZVKD je pisal, da je potrebno pospravit.  
- Zakaj ni bilo treh stalnih prireditev ve ponudnik, predvsem zaradi personala. Dogovorili 

smo se, da je lahko postavljen oder, da se hiše ne bodo odmikale in samo toliko smo se 
dogovorili z ZVKD, da velja prvotna odločitev. Kar pa se tiče državne proslave, pa je 
občina dala samo soglasje za uporabo javnega prostora in parkirišča in smo jim tudi 
uporabo zaračunali. Za organizacijo državne proslave se ne potrebuje dovoljenja za javno 
prireditev. Soglasja za postavitev odra in vse ostalo občina ni izdajala, podali pa smo 
samo soglasje za postavitev razstave na promenadi ob 30-letnici športa in sicer do 
15.10.2021. ali imamo dvojna merila ali ne, ja lahko, ampak potrebno je povedat, da je 
bila to tudi promocija Bleda. 

- Alpski bloki – nekatere stvari so bile že odgovorjen, bodo pa seveda odgovorjeno še na 
vse ostalo.  

Dodal je še, da veliko želja in potreb glede na prihodke ne bo možno v tem obdobju realizirati 
in da sta pred nami še dva velika projekta – kolesarka in JRC, potem še WTE .  
- Sredstva loterije – 639,000,00 € - sredstva so v integralnem proračunu in bodo v 

zaključnem računu. Glede sredstev ste bili svetniki tudi obveščeni in zaradi teh sredstev 
nismo potrebovali tudi evra ne likvidnostnega kredita, ki smo ga vzeli za premostitev 
likvidnosti občine. Vse odpustke, ki jih je občina dajala v tem času – najemnine, takse 
nismo razmišljali o temu in ne vem ali je to napaka ali ne, ampak mislim da me vsi 
podpirate, da smo vzdržni pri javnih financah. 

- Častni občan – pregled pravilnika,  sprememba in dopolnitev – bo posredovan odgovor.  
- Table – prepovedano parkiranje avtodomov – bo točko ocena sezone 
- Kolesarski turizem vezano na uvoze in izvoze iz cest na pločnike samo povem, da tam 

kjer se delajo novi projekti, se to definitivno upošteva, pregledalo pa se bo tudi kritična 
mesta z Betinskega klanca pri Petrolu, da gre čez cesto, poskušali označit z drugo barvo 
in mislim, da tu imamo rezerve, ki se jih da normalno naredit. Kar se pa tiče Ribenske 
ceste in speljat skozi Dindol – se bo pogledalo, vendar kolesarka v mestu ne pomeni, da 
se bo vzelo še toliko zelenih površin da se bo umestila kolesarka, ampak je potrebno po 
tistih   normalnih cestah in teh nekje speljat.  
 

 


