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POROČILO O POTEKU VEČJIH INVESTICIJ V OBČINI BLED


JRC
Občina Bled je DRSC-ju potrdila idejno zasnovo nove rešitve vstopnega krožnega
križišča JRC na Ljubljanski cesti in zato pričakuje, da se bo projekt JRC čim preje
zaključil. PNZ bo za Južno razbremenilno cesto v kratkem pripravil katastrski elaborat
JRC. Na osnovi katastrskega elaborata bo DRSC pričel s postopkom razpisa za oddajo
del za odkupe zemljišč na trasi ceste. Glede na pričakovane težave pri razlastitvi zemljišč
na tej trasi predlagamo posebno ureditev razlastitev za gradnjo državnih cest kakor je to
že uzakonjeno pri gradnji avtocestnega omrežja.



SRC
Občina Bled bo pristopila k izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
Severno razbremenilno cesto od krožišča na Ljubljanski cesti do priključka na Rečiško
cesto. DRSC naj bi na osnovi PZI projekta še v letu 2009 pristopila h gradnji krožišča
Ljubljanske in Seliške ceste v skladu z določbami Zakona o javnih cestah. Naša želja pa
je tudi, da se del SRC do priključka na Rečiško cesto zgradi najkasneje do septembra
2011 (Svetovno veslaško prvenstvo).



KRIŽIŠČE LISICE IN KRIŽIŠČE KORITNO
V zvezi s problematiko križišča Lisice in križišča za naselje Koritno je ugotovljeno, da
DDC razpolaga s 3 možnimi rešitvami križišča za obrtno cono Lisice. DDC je pripravil
izris 3 možnih različic ureditve križišča, do katerih se je v tem tednu opredelila Občina
Bled, pri čemer predlagamo sočasno načrtovanje tako priključka Lisice kot priključka
Koritno (združeni različici 1 in 3 iz predloženih rešitev), glede na razpoložljive podatke iz
analize prometne varnosti.



KANALIZACIJA IN VODOVOD BOHINJSKA BELA
Za izvedbo operacije »Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela« je bilo v letu 2008
porabljeno 40.440,38 €, kar predstavlja 100 % veljavnega plana za leto 2008. Na podlagi
Zahtevka za izplačilo izdanega dne 30. 9. 2008 v višini 25.253,78 €, smo dne 12. 12.
2008 na račun Občine Bled s strani SVLR prejeli sredstva v višini 23.629,36 €. Dne 31.
12. 2008 je izvajalec del izdal III. začasno situacijo za opravljena dela v mesecu
decembru v višini 90.812,94 € , v kumulativi začasnih situacij št. I, II in III pa znaša
realizacija 315.526,14 €, kar predstavlja 26,5 % od celotne pogodbene vrednosti. Za leto
2008 je po pogodbi predvidena realizacija v višini 22% celotne pogodbene vrednosti, kar
pomeni, da je načrt za leto 2008 dosežen. Zaradi neugodnih vremenskih razmer se dela
v mesecu januarju niso izvajala.
Dne 12. 1. 2009 je bilo izvedeno plačilo I. začasne situacije v višini 66.500,95 €.
Zaradi dodatnih del, ki so bila nujno potrebna za uspešno nadaljevanje del in ki niso bila
opredeljena v osnovni ponudbi, je naročnik na podlagi 6. odstavka, 2. alineje, 29. člena
Zakona o javnem naročanju dne 6. 10. 2008 pripravil sklep o začetku postopka oddaje
javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave za OPERACIJO KANALIZACIJA IN
VODOVOD BOHINJSKA BELA – Montažna dela za vodovod v izvedbi ductil,
meteorni kanal Ø 300 mm in rezkanje asfalta in na podlagi prispelih ponudb izvajalca,

dne 24. 10. 2008 poslal ponudniku Grad, obrtno gradbeno podjetje, d. d., Grajska cesta
44, 4260 Bled povabilo k pogajanjem.
V postopku za oddajo javnega naročila s pogajanji, ki so bila izvedena dne 28. 10. 2008,
sta se naročnik in ponudnik sporazumela za končne ponudbene cene, in sicer:
vrednost del z DDV: 44.532,02 EUR
Dne 30. 10. 2008 je bil podpisan Aneks št. 1 k Gradbeni pogodbi št. 430-34/2008.
Kumulativna vrednost vseh opravljenih del po osnovni pogodbi in Aneksu št. 1 z
vključenim 20 % DDV znaša: 1.192.824,54 EUR + 44.532,02 EUR = 1.237.356,56 EUR.
Zaradi dodatnih del, ki so bila nujno potrebna za uspešno nadaljevanje del in ki niso bila
opredeljena v osnovni ponudbi, je naročnik na podlagi 6. odstavka, 2. alineje, 29. člena
Zakona o javnem naročanju dne 17. 11. 2008 pripravil sklep o začetku postopka oddaje
javnega naročila s pogajanji brez predhodne objave za OPERACIJO KANALIZACIJA IN
VODOVOD BOHINJSKA BELA - Dodatni vodovodni material in dodatna dela na
vodovodnih jaških in na podlagi prispelih ponudb izvajalca, dne 24. 11. 2008 poslal
ponudniku Grad, obrtno gradbeno podjetje d. d., Grajska cesta 44, 4260 Bled povabilo k
pogajanjem.
V postopku za oddajo javnega naročila s pogajanji, ki so bila izvedena dne 27. 11. 2008,
sta se naročnik in ponudnik sporazumela za končne ponudbene cene in sicer:
vrednost del z DDV: 32.883,58 EUR
Dne 1. 12. 2008 je bil podpisan Aneks št. 2 k Gradbeni pogodbi št. 430-34/2008.
Kumulativna vrednost vseh opravljenih del po osnovni pogodbi, Aneksu št. 1 in Aneksu
št. 2 z vključenim 20 % DDV znaša: 1.192.824,54 EUR + 44.532,02 EUR + 32.883,58
EUR = 1.270.240,14 EUR.


PRENOVA JAVNEGA PROSTORA V VAŠKIH JEDRIH BOHINJSKA BELA
Na podlagi Idejne zasnove »Prenove javnega prostora v vaških jedrih Bohinjska
Bela«, ki ga je izdelal arhitekt Čelik Matevž z datumom izdelave avgust 2008 in projektne
naloge, je bil dne 8. 12. 2008 izveden začetek postopka oddaje javnega naročila izdelava
projektne dokumentacije PZR, PZI (projekti za razpis in za izvedbo) vaško jedro
Bohinjska Bela. V predpisanem roku, to je do vključno 19. 12. 2008, sta bili na pošto
oddani dve ponudbi in sicer:
 PROTIM Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur
 PNZ, svetovanje in projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana
Ker sta ponudbeni vrednosti obeh ponudnikov presegli vrednost zagotovljenih sredstev v
veljavnem proračunu, je naročnik v skladu z veljavno zakonodajo sprejel odločitev, da ne
izbere nobenega ponudnika oziroma da se obe ponudbi zavrneta.
Naročnik je v skladu s predpisi nadaljeval postopek za oddajo javnega naročila po
postopku pogajanj.
V postopku za oddajo javnega naročila s pogajanji, ki so bila izvedena dne 8. 1. 2009, sta
se pogajanj udeležila oba ponudnika in ponudila končne ponudbene cene. Najugodnejši
ponudnik PROTIM Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji d.o.o., je ponudil najnižjo končno
ponudbeno ceno v višini 21.853,50 € brez DDV, oziroma 26.224,20 € z DDV. Dne 28. 1.
2009 je bila z njim podpisana pogodba.



VESLAŠKI CENTER BLED
V letu 2008 se je za izdelavo projektne dokumentacije in vodenje projekta porabilo
101.473,41 €. Upravičeni stroški znašajo 93.013,40 €, 8.460,01 € pa predstavlja delež
občinskega proračuna oziroma DDV v višini 20 %. Izdelavo projektne dokumentacije
pričakujemo do konca meseca februarja. Potekajo razgovori o pridobitvi zemljišč za
izgradnjo tribun v Veliki Zaki s strani Agrarne skupnosti in del zemljišča v Mali Zaki s
strani Sklada kmetijskih zemljišč. Rok za pridobitev gradbenega dovoljenja je po planu
konec meseca marca 2009. V mesecu marcu 2009 bomo pričeli s postopkom javnega

razpisa za izvedbo investicije, tako da pričakujemo, da se bodo gradbenega dela lahko
pričela v poletnih mesecih letošnjega leta.


ENERGETSKA SANACIJA OŠ dr. JANEZA PLEMLJA BLED
Na podlagi zbiranja ponudb je bila dne 20. 1. 2009 s podjetjem ECO Consulting d. o. o.,
Ljubljana podpisana pogodba za izvedbo Razširjenega energetskega pregleda OŠ dr.
Janeza Plemlja Bled v višini 3.000 €. Razširjeni energetski pregled bo izveden in
predstavljen do konca meseca februarja. Na podlagi rezultatov pregleda se bo pripravila
projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije IDZ (Idejne zasnove) in PZI za
energetsko prenovo stavbne lupine OŠ dr. Janeza Plemlja Bled, ter IDZ prenove
notranjosti. Predvidena vrednost izdelave projektne dokumentacije znaša cca 35.000 €.



VEČNAMENSKO ŠPORTNO IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU BLED
V pripravi je projektna dokumentacija PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za
večnamensko športno igrišče v Športnem parku Bled. Izgradnja igrišča je predvidena v
prvi polovici leta 2009. Vrednost izdelave projektne dokumentacije znaša cca 5.600 €.
Za izvedbo so predvidena sredstva v višini 50.000 €.



UREDITEV CEST - KS RIBNO IN OBNOVA VODOVODA ( Savska cesta)
V skladu s Proračunom in rebalansom za leto 2008 smo v avgustu izvedli postopke
JNMV in v začetku septembra izbrali najugodnejšega izvajalca to je GG Bled in z njim
15.9. 2008 podpisali pogodbo v višini 89.955,72 €. Že spomladi je občina Bled
kandidirala na razpisu Službe vlade RS za regionalni razvoj, ki omenjeni projekt
sofinancira v višini 40.000 €.
Sočasno s pripravo na začetek obnove ceste so se pričele priprave na obnovo vodovoda
in hidrantnega omrežja na spodnjem delu Savske ceste, v skladu s predhodno
pripravljenim projektom, žal pa se koncesionar Adriaplin, kljub številnim pozivom skozi
vse leto, šele ob koncu septembra odločil, da bi sočasno zgradil tudi omrežje plinovoda.
V ta namen je bila v začetku oktobra izvedena predstavitev krajanom tega dela vasi
Ribno, takoj zatem pa se je na trasi pričelo usklajevanje tras komunalnih vodov. Zaradi
težav Adriaplina s svojimi podizvajalci, so se pripravljalna dela začela konec oktobra,
dela na trasi (plinovod in vodovod) pa v začetku novembra 2008.
Na osnovi izvedenega postopka JNMV je bilo za obnovo vodovoda kot najugodnejši
izvajalec izbrano podjetje GG Bled, s katerim je bila podpisana pogodba , sočasno pa še
skupaj z upravljalcem vodovoda Infrastrukturo Bled aneks o prenosu investitorstva .
Dela so se izvajala pospešeno tako, da je v celoti položen primarni plinovod ter obnovljen
vodovod od spodnjega dela Savske do križišča z Ulico I. grupe odredov in še cca 70 m v
to ulico, sočasno pa se je delno odstranil dotrajani asfalt in saniral spodnji ustroj. Zaradi
neugodnih vremenskih razmer ( zgodnji sneg in kasnejše obilno deževje) smo bili v
začetku decembra prisiljeni dela prekiniti in se bodo nadaljevala zgodaj spomladi ter jih
bomo predvidoma zaključili do konca aprila 2009. Ob tem se bo na zgornjem delu trase
obnovila še meteorna kanalizacija in izdelala kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo.
Zaradi že položene kanalizacije in drugih komunalnih vodov potekata trasi vodovoda in
plina ločeno, od križišča s cesto Za Pižem navzgor ter v Ulico I. grupe odredov pa skupaj,
delno zaradi prostorske omejenosti, delno zaradi racionalnosti. Zgodaj spomladi se bodo
sočasno z izvedbo hišnih priključkov plinovoda, obnovili tudi hišni priključki vodovoda ter
izvedle vse potrebne prevezave na obstoječe vode.
Za opravljena dela na Ureditvi vest je izvajalec izstavil začasno situacijo v višini
57.190,44 €, razlika do planiranih proračunskih sredstev v višini 92.000 00 € pa se bo po
Zaključnem računu prenesla v proračun 2009.
Za izvedena dela na obnovi vodovoda v letu 2008, je pooblaščenec investitorskih poslov
Infrastruktura Bled izstavil občini Bled zahtevek v višini 50.852,23 € ( brez DDV). Glede
na to, da bo dolžina obnovljenega vodovoda, skupaj z odcepi v cesto Za Pižem cca



15% bo potrebno skleniti aneks k osnovni pogodbi in bo končna vrednost izvršenih del
znašala okoli 60.000 €.
OSTALE AKTIVNOSTI OBČINE
Postopek priprave OPN
V postopku priprave OPN je MOP v imenu občine Bled 16.9.2008 poslalo vloge na
pristojne nosilce urejanja prostora, da v zakonsko določenem roku podajo svoje smernice
k predlaganim ureditvam. V 30-dnevnem zakonsko predpisanem roku je prispel
zanemarljiv delež smernic. Občina Bled je v začetku meseca novembra 2008 pozvala
ključne nosilce, ki takrat še niso podali smernic. Na ta poziv smo prejeli nekaj dodatnih,
še vedno pa ne ključnih smernic, kot so smernice MKGP (področje kmetijstva) in ARSO
(vode). V mesecu decembru je sledil nov poziv s strani občine, tako da smo do konca
meseca januarja 2009 prejeli smernice MKGP. ARSO nas je dne 27.1.2009 pozval k
dopolnitvi vloge, tako da upamo, da bomo tudi njihove smernice prejeli vsaj do konca
meseca februarja 2009.
Pripravljalec LUZ ima skladno s pogodbo po pridobitvi smernic 3 mesečni rok za pripravo
dopolnjenega osnutka, ki bo javno razgrnjen. Do javne razgrnitve moramo za dopolnjeni
osnutek pridobiti tudi okoljsko poročilo za potrebe »celovite presoje vplivov na okolje«.
Glede na to predvidevamo, da bo javna razgrnitev v mesecu juniju 2009.
o

priloga1:
problematika pri sprejemanju občinskih prostorskih aktov

RAZVOJNI PROGRAM OBČINE
V okviru priprave Razvojnega programa občine Bled 2009-2020 potekajo številne
aktivnosti pri nadaljnji pripravi dokumenta: preveritev in ovrednotenje strateških projektov,
opredelitev in uskladitev načrta razvojnih projektov in predvsem uskladitev strateških
projektov s finančnimi zmožnostmi. 21. januarja 2009 je bil sestanek z direktorji turističnih
podjetij, na katerem so jim naši izvajalci predstavili aktivnosti in okvirje Občinskega
razvojnega programa 2009-2020, Občinskega prostorskega načrta in Analizo turističnega
razvoja.
VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Dne 19.12.2008 je občina izplačala vračana vlaganja upravičencem iz krajevne skupnosti
Zasip, za katere je bila poravnava sklenjena prva (skupaj 136 upravičencev).
Dne 16.1.2009 je bilo izvedeno izplačilo upravičencem iz krajevne skupnosti Rečica (leti
1980/81), iz območja Jermanke (leti 1979/80), iz krajevne skupnosti Ribno (za vlaganja v
letu 1980) ter 6 upravičencev iz KS Zasip (skupaj 135 upravičencev).
Dne 9.2.2009 so dobili izplačilo vlaganj upravičenci iz KS Ribno iz obdobja 1981-88 in
obdobja 1990/91 (skupaj 255 upravičencev), razen posamezniki, katerih vloge so še v
obravnavi.
Do sedaj je občina izplačala sredstva 526 upravičencem.
V februarju smo začeli z obravnavo prejetih vlog upravičencev iz KS Bled- od 595
upravičencev je vlogo podalo 406 vlagateljev.
DELITVENA BILANCA
Na pobudo župana Občine Bled sta bila dne 14.1.2009 in 10.2.2009 izvedena sestanka s
predstavniki Občine Gorje, na katerih smo prvenstveno obravnavali odprte stvari, ki se
nanašajo na delitveno bilanco. Ugotovili smo, da razhajanja niso velika in smo jih v
pretežnem delu uskladili, stališča pa bodo sedaj obravnavali še na komisiji za delitveno
bilanco Občine Gorje. V kolikor bodo zadeve usklajene bomo pripravili sklep o
sporazumni delitvi premoženja.

priloga 1:
Številka: 902-02-19
Datum: 26. 1. 2009

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Karel ERJAVEC, minister
Dunajska 48
1000 Ljubljana
gp.mop@gov.si
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO GOZDRASTVO IN PREHRANO
Dr. Milan POGAČNIK, minister
Dunajska 56-58
1000 Ljubljana
gp.mkgp@gov.si
ZADEVA: PROBLEMI PRI PROSTORSKEM NAČRTOVANJU V OBČINAH - PREDLOG ZA
POSPEŠITEV SPREJEMANJA OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV
Spoštovana ministra!
V Združenju občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) smo na podlagi sklepa Predsedstva ZOS
sprejetega na 1. seji, dne 9. januarja 2009, občine pozvali, da nam sporočijo probleme s katerimi
se srečujejo na področju prostorskega načrtovanja po novo sprejeti zakonodaji. Odzvalo se je
preko 30 občin, njihove pripombe, pobude in predloge povzemamo v nadaljevanju.
Na področju prostorskega načrtovanja kaže, da veljavna zakonodaja v praksi oz. v postopkih
priprave in sprejemanja prostorskih aktov občin ne "zdrži", ali bolje rečeno ne deluje na način, kot
si ga je zamislil njen pripravljavec. Glavni problem je v rokih, katere večina nosilcev urejanja
prostora ne upošteva, včasih je potrebno večkratno posredovanje občine pri določenem nosilcu,
da izda mnenje, zgodi se celo, da se zadeve založijo. Potem se dogaja, da so potrebne
dopolnitve vlog in krog glede rokov se spet ponovi.
Poglavitni razlogi za dolgotrajne postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov so postopek
CPVO po Zakonu o varstvu okolja, slaba koordinacija med resorji, ki v tem postopku sodelujejo in
njihova počasnost, zaradi česar bo nemogoče doseči terminski plan po ZPNačrt-u.
Spodaj so naštete konkretne pripombe občin:
 nosilci (predvsem MKGP, področje kmetijstva) zamujajo z izdajo smernic, tudi po več
mesecev (neuradna informacija iz MKGP na dan 12. 1. 2009 je, da so v tem času pričeli s
pregledom gradiv, prejetih novembra 2008) - nujno potrebna kadrovska okrepitev.
 MOP je po ZPN-načrt dolžan organizirati usklajevalne sestanke med nosilci in Občino,
kadar te ne morejo uskladiti osnutka OPN s smernicami. V praksi se to ne izvaja (MOP je
celo sprejel interni dogovor, da ne bodo – navzlic zakonu!!! – več organizirali
usklajevalnih sestankov z MKGP), pač pa je usklajevanje ponovno prepuščeno samim
Občinam in izvajalcem, kar smo počeli po prejšnjem zakonu in kar naj bi bila bistvena
sprememba novega ZPNačrt, saj je bilo pri njegovi pripravi obljubljeno, da bo MOP vodil
bistvene postopke namesto Občin.
 vezano na točko 2 morajo Občine sedaj same organizirati usklajevalne sestanke pri
nosilcih. Na lokalni ravni to sicer ni težava, se pa pojavi velika težava na državni ravni,
konkretno pri določanju terminov na MKGP – kjer se za termin usklajevalnega sestanka
dogovarjamo tudi po mesec dni.
 vezano na točko 2 so Občine predvsem pri usklajevanju z MKGP »prepuščene same
sebi«, saj nimajo nobene strokovne podpore s strani MOP (kot je bilo z novim ZPNačrt
pravzaprav predvideno), tudi vloga urbanističnega načrta (v nadaljevanju UN) ne igra pri
usklajevanju z MKGP nobene vloge, gotovo pa ne take, kot bi jo po zakonu moral imeti.
Čeprav so za naselja izdelani UN-ji, jih MKGP sploh ne akceptira kot urbanistično








podlago. Prav uskladitev z MKGP je največja ovira (časovna in finančna) pri pripravi
OPN-jev (najprej zamujajo s smernicami, nato zahtevajo dodatne kmetijske strokovne
podlage, ne upoštevajo argumentov urbanističnih načrtov, za določitev datuma
usklajevalnega sestanka potrebuje Občina tudi do mesec dni, nato se na dopolnitev
smernic ponovno čaka do nekaj mesecev, ker ne pristajajo na (zapisane) dogovore na
usklajevalnem sestanku, ne glede na urbanistične argumente pa striktno zavračajo
vsakršne posege na najboljša kmetijska zemljišča).
težava nosilcev na lokalni ravni je ta, da ne poznajo ZPNačrt in se nekako ne znajdejo iz
gradiv na strežniku MOP-a pri izdaji smernic. Načrtovalci in Občine smo tako primorani
pred izdajo smernic nosilce na lokalni ravni »poučevati« kaj je njihova naloga, kje dobijo
gradivo, na kak način naj ga pregledujejo ipd., kar bi pravzaprav moral opravljati MOP, ki
vodi bazo podatkov na strežniku.
predvidevamo, da bo predvsem v nadaljnjih postopkih nastala težava, ker MOP,
natančneje Direktorat za prostor, ni nosilec urejanja prostora, kar pomeni, da ne izdaja
smernic na osnutke OPN. Ker od MOP ne dobimo nobene povratne informacije, ali so po
njihovem mnenju osnutki korektni, se pričakuje, da bodo taka mnenja izdajali v fazi izdaje
mnenj na predlog OPN. Glede na to, da gre za zadnjo fazo, ki je usklajena z vsemi nosilci
(ne pa tudi z MOP), gre pričakovati, da bo potrebno gradiva v fazi predlogov naknadno še
dopolnjevati. Ker pa ZPN-načrt ne dovoljuje dopolnitve gradiva v fazi predloga OPN, je
potrebno gradivo pripraviti kot povsem nov predlog (finančno in časovno povečanje
obsega dela!) z novo vlogo za mnenja, pri čemer začne teči ponovno 75-dnevni rok za
izdajo sklepa ministra.
ZPNačrt prinaša bistveno novost, med drugim ločevanje razpršene gradnje in razpršene
poselitve. O problematiki je bilo že veliko napisanega, izveden pa je bil tudi posvet in
posredovanih je bilo že mnogo pobud, predlogov in problemov iz tega področja.
težava je tudi v tem, ker bi moral MOP sprejeti državni strateški prostorski načrt v 6
mesecih po uveljavitvi ZPNačrt, kar pomeni, da z njim zamuja že za pol leta. V tem aktu
naj bi bila predpisana merila in pogoji za gradnjo, predvsem pa bistvene vsebine, ki jih
morajo imeti OPN-ji. Vprašanje sedaj je, ali bo potrebno OPN-je naknadno spreminjati (in
če, kdaj), potem ko bo državni strateški prostorski načrt sprejet, ker bodo OPN-ji gotovo z
njim (vsaj v kakšni podrobnosti) neskladni. Poleg tega imamo načrtovalci težave, ker
moramo sami določevati nekatere vsebine OPN, ki bi jih prav državni strateški prostorski
načrt moral reševati na državni ravni. Čeprav imamo do njegovega sprejetja podlago v
SPRP, pa ta ni dovolj konkretna za reševanje nekaterih težav v OPN-jih.

Za zaključek pa še sledeč predlog. Postopki priprave in sprejemanja občinskih prostorskih aktov
bi se lahko bistveno izboljšali, če bi dosegli tesno sodelovanje posameznih nosilcev urejanja
prostora (vsaj ključnih v prostoru), tudi s srečanji na skupnih usklajevalnih sestankih, torej da bi
končno zaključili z dosedanjim individualizmom in načelom področne pomembnosti. Potrebno pa
bi bilo tudi začasno povečati število javnih uslužbencih pri posameznih soglasodajalcih, saj bo
le tako možno ujeti roke.
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 Marta Hrustel - Majcen - marta.hrustelj-majcen@gov.si
 vsem občinam
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