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Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, 
do 4. seje 
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3. seja, 19.4.2011    

 

Pavla Zupan (DeSUS)  
1. "Preselitev začasnega zbirnega centra. 

Glede na to, da ima novi zbirni center Mlino dovoljenje za uporabo in ga je Infrastruktura 
kot izvajalec javne službe prevzel ter ga uporabljal za manipulaciijo z odpadki, 
predlagam, da Infrastruktura v čim krajšem času preseli svojo dejavnost  na novo lokacijo 
in s tem v neposredni bližini športnega parka odstrani to »turistično« atrakcijo. 

Odgovor pripravili na odd. za urejanje prostora in GJS: 
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja novo uredbo, ki bo definirala zahteve za 
zbirne centre. Ko bo uredba sprejeta, bomo pričeli z novelacijo projekta in zbirni 
center uredili v skladu s predpisi. Takrat bo možna preselitev Infrastrukture na 
novo lokacijo. 

Glede nato, da športni park še po nekaj letih nima uporabnega dovoljenja, pričakujem, da 
bo občina Bled pohitela s pridobitvijo dovoljenj, še preden bodo pristojni organi parku 
prepovedali dejavnost,kar bi imelo za blejski šport  nepopravljive posledice. 

Odgovor pripravili na odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti: 
Športni park ima pridobljeno uporabno dovoljenje za atletski stadion in nogometno 
igrišče že od leta 2008 (glej prilogo!.  
Za vse ostale objekte (garderobe, balinišče, otroško igrišče, večnamenska ploščad 
in odbojka na mivki) pa je gradbeno dovoljenje v pridobivanju,  v nadaljevanju 
postopka pa je planirana tudi pridobitev uporabnega dovoljenja.  Planirano je, da 
bodo dovoljenja pridobljena do jeseni.  

 

 
 



 57 

 
2. Na eni od prihodnjih sej občinskega sveta naj se obravnava Predlog odloka o Zelenem 

pasu Bleda /predlog je bil pred časom že v pripravi Zavoda za gozdove Bled,vendar ni bil 
obravnavan. Ker pa bo OPN predvidoma sprejet konec 2012, realno pa 2013, menim, da 
je Predlog odloka o zelenem pasu Bleda  nujno sprejeti prej."  

         Pavla Zupan (DeSUS) l.r. 

Odgovor pripravili na odd. za urejanje prostora in GJS: 
Osnutek Odloka o zelenem pasu v Občini Bled je bil na občinskem svetu 
obravnavan v času mandata 2002 – 2006. Takrat je bilo izpostavljeno ključno 
vprašanje plačevanja odškodnin lastnikom zemljišč gozdov v območju Odloka, 
zato se s postopkom sprejema odloka ni nadaljevalo.  
V povezavi s tem potekajo aktivnosti glede ureditve obale Blejskega jezera, 
Zdraviliškega parka, Promenade in parka ob vili Zora. Z navedenim se bo urejalo 
parkovne površine, obalo jezera z vstopno-izstopnimi mesti in urbana oprema. 

 

Majda Loncnar (DeSUS)  

"Proračun Občine Bled za leto 2011 je bil sprejet in prosim, da se javnosti pove, zakaj so bila 
tako drastično znižana sredstva za kmetijstvo – to je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo 
in turizem, ki je bil mnenja, da naj se to vprašanje javno postavi." 

Odgovor pripravili na odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti: 
V Proračunu Občine Bled za leto 2011 so bila proračunska sredstva znižana predvsem 
na proračunskih postavkah sofinanciranja programov v šoli, vrtcu, Infrastrukturi Bled 
 in društvom zato, da je Občina Bled pridobila prosta proračunska sredstva za prijavo 
oz. izvedbo  investicij, ki so kot prioriteta opredeljena v Razvojnem programu Občine 
Bled 2009-2020. 

 

Vinko Poklukar (LNK)  
1. PROBLEMATIKA ŠPORTA NA BLEDU (MNENJA IN STALIŠČA PREDSEDNIKA 

ŠPORTNE KOMISIJE) 
1. Komisija za šport je bila ustanovljena prepozno, da bi imela vidnejšo vlogo pri 

razdelitvi sredstev za šport.  
2. Gospod Miran Vovk je podal pismeno pritožbo klubov zaradi sporne razdelitve financ, 

na katero nismo dobili nobenega odgovora s strani občine.  
3. Komisija za šport se je sestala 3 x (1 x redno in 2 x izredno). Na 2 izrednih sejah so 

se predstavili vsi klubi, ki so se prijavili na razpis. Trenutno se na Bledu s športom 
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ukvarja 1000 registriranih tekmovalcev (500 otrok od 8 do 15 leta; 500 mladih od 15 
leta do članskih kategorij).  

4. Bled je eden najbolj športno razvitih krajev v Sloveniji. Imamo največ Olimpijcev in 
tudi olimpijskih kolajn (še posebno glede na število prebivalcev). Vrhunski športniki in 
športnice promovirajo Bled (in Slovenijo) tako v domačem kot tudi v mednarodnem 
prostoru, zato si zaslužijo poseben status tudi s strani občine (večja finančna pomoč). 
Ne zdi se mi logično, da področje s tako odmevnimi rezultati zaradi recesije v 
primerjavi z drugimi področji financiranja občine izgublja največ. 

5. Kot predsednik komisije ugotavljam, da bi se morali klubi bolj zavzeto prijavljati na 
nacionalne razpise glede sofinanciranja profesionalnih trenerjev. Trenutno občina 
zaposluje 6 profesionalnih trenerjev, enega pa sofinancira delno. Na letošnji razpis 
občine se je prijavilo 8 trenerjev in eden delno. Končni rezultati o številu zaposlenih 
trenerjev bodo znani na naslednji seji športne komisije.  

6. Predstavniki nekaterih klubov so dali pobudo, da v prihodnosti za manjši denar sami 
vzdržujejo objekte. Mnenje predsednika športne komisije je, da objekte še naprej 
vzdržuje Infrastruktura d.o.o. Bled. 

7. Predsednik športne komisije upa, da bo občina z rebalansom proračunom pokrila 
sporno odvzeta sredstva in še vnaprej omogočala kvalitetno delo z mladimi, ki je 
pogoj za vrhunske športne rezultate. Zato Vas svetnike in svetnice lepo prosim za 
razumevanje in pomoč pri reševanju športnih problemov v občini Bled.     

 
Športni pozdrav!   Vinko Poklukar – predsednik komisije za šport l.r. 

Odgovor pripravili na odd. za javne finance, upravne in druge dejavnosti: 
V proračunu Občine Bled za leto 2011 je za področje športa zagotovljenih 176.733 € 
oz. skoraj 1/3 sredstev manj glede na  leto 2010.  V nacionalni strategiji športa je 
opredeljeno, da se vrhunski šport financira pretežno iz sponzorskih ali donatorskih 
sredstev in ne iz proračuna države ali lokalnih skupnosti, zato smo v proračunu 
občine Bled za leto 2011 planirali za ta namen sredstva v višini 10.000 €, ostala 
sredstva pa namenili za sof. programov športa v športnih klubih, za izvajanje športnih 
dejavnosti v šoli in za sof. plač profesionalnih trenerjev.   
V rebalansu  Proračunu občine Bed za leto 2011 bomo predlagali povečanje 
proračunske postavke na področju športa v višini 40.000 € in sicer za sof. programov 
športa mladih ter  kakovostnega športa  10.000 €  in sof. trenerjev 30.000 €.  Če bodo v 
rebalansu proračuna občine Bled za leto 2011 potrjena povečana sredstva za področje 
športa za 40.000 €, mora občina ponovno objaviti  javni razpis in sprejeti nov  Pravilnik 
 za sofinanciranje programov športa, ki ga bo Občinski svet občine Bled obravnaval 
predvidoma na septembrski seji.    

 
2. Podal je še pobudo, da se postavi znak oz. tabla za Knjižnico Bled, v slovenskem in 

angleškem jeziku. 

Odgovor pripravili na odd. za urejanje prostora in GJS: 
Na lokaciji postavljenih lamel ob objektu Pošte in Knjižnice Bled so vse dopustne 
kapacitete lamel že zasedene, zato DRSC ne dovoli dodatnih lamel. Ob postavitvi 
lamel je bil proučen predlog vsebine lamel, pri čemer je bilo odločeno, da se 
prednostno vodijo turistični objekti.  

 

Ludvik Kerčmar (SD)  

"Kar nekaj občanov me je na to opozorilo, kajti blejsko pokopališče je odmaknjeno od glavnih 
cest (tako Ljubljanske kot Prešernove) in bi bilo prav, da se označi s smerokazno tablo na 
odcepu iz Ljubljanske na Seliško in iz Prešernove na Seliško cesto." 

Odgovor pripravili na odd. za urejanje prostora in GJS: 
Blejsko pokopališče je označeno z usmerjevalnima tablama na Ljubljanski cesti iz 
smeri Lesc in na Prešernovi cesti iz smeri Bleda. V obratnih smereh nam ni uspelo 
pridobiti soglasij lastnikov zemljišč, zato ju nismo mogli postaviti. 
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mag. Slavko Ažman (LLP)  

"Mojo pobudo bi izkoristil predvsem zato, ker smo dostikrat svetniki kritični do občine in 
občinske uprave, da enkrat dam pohvalo. Pobuda sama se nanaša na ukrepanje občine v 
zvezi z množičnim vrednotenjem nepremičnin. Glede na to, da je bilo na Bledu precej teh 
špekulativnih nakupov in glede na to, da so na Geodetski upravi dali v "isti koš" vse vile in 
enodružinske hiše v centru Bleda, mislim da je bilo s strani občine zelo dobro reagirano in da 
so bile pripombe zelo kvalitetno pripravljene ter ocenjujem, da bo imela geodetska uprava 
velike probleme to argumentirano zavrniti. Verjetno bo zelo hitro pripravljen odgovor in takrat 
bomo imeli relativno malo časa za reakcijo. V kolikor bi bil ta prvi neuraden odgovor 
negativen, predlagam, da se to uvrsti na dnevni red seje, v kolikor bo v tem času razpisana, 
v nasprotnem primeru pa naj se vsaj skliče seji odbora za prostor in odbora za finance, kjer 
bi skupaj poskušali pripraviti odgovor ter ustrezno reagirati. To ima lahko zelo dalnjosežne 
posledice in zato bo potrebna hitra reakcija." 

Odgovor pripravili na odd. za urejanje prostora in GJS: 
Do sedaj nismo z GURS dobili še nobenega odgovora. Predlog bomo upoštevali. 

 

Anton Omerzel (SNS) 

"Vprašal bi, ali lahko občina preveri, kaj počne WTE. Vse več občanov se pritožuje, da se 
zahtevajo črpalke. Po njihovem mnenju in mojem osebnem preverjanju se mi zdi, da so se ti 
vodi gradili nestrokovno in zato bi bilo dobro, da se to preveri in s tem v zvezi ustrezno 
ukrepa. Mislim, da gre tukaj za koruptivno dejanje in da nekdo služi s črpalkami." 

Odgovor pripravili na odd. za urejanje prostora in GJS: 
Zahteve po vgradnji črpalk se dejansko pojavljajo. Občina pri iskanju ustreznih rešitev 
teži h gravitacijskem kanalu in to tudi zahteva od koncesionarja. 
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