Občina Bled
OBČINSKI SVET

2a)
Pregled pobud in vprašanj članov
Občinskega sveta Občine Bled,
ter nerealiziranih sklepov
do 8. redne seje
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POBUDE IN VPRAŠANJA
4. seja, 12.6.2007
Ljuba Kapus, Lista za ljudi in prostor
Kot nadaljevanje pobude G. Tonija Mežana za rešitev problema prebivalcev pri
Diagnostičnem centru dajemo pobudo, da se preuči, kakšne so možnosti, da se obdrži
tudi dostop mimo Jelovice (ali služnost). V primeru izgradnje parkirne hiše bi bila lahko to
dolgoročna rešitev, saj je treba upoštevati, da se mora promet umakniti iz jezerske sklede.
Nepremišljena odpoved javnemu dobremu in kategorizaciji ima lahko negativne posledice
na ureditev splošnega prometa v tem delu kraja, ne le za vsakodnevno življenje neposrednih
sosedov. Potrebno je predlagati Jelovici premišljeno in dogovorjeno sporazumno rešitev in
odstranitev nesprejemljive ograje, mimo katere ne morejo niti sprehajajoči se turisti.
Odgovor pripravil direktor občinske uprave:
Opravljen je bil razgovor z direktorjem Hotela Jelovica, na katerem mu je bila
posredovana pobuda za rešitev problema s sosedi.

5. seja, 2.10.2007
Anton Mežan (LTM)
LISTA TONIJA MEŽANA – svetniške pobude in vprašanja za 5. redno sejo – 2.10.2007
Svetniške pobude
1.
Spomladi sem dobil na eno od svetniških pobud odgovor, da so nove usmerjevalne
table za javne sanitarije že nabavljene in bodo nameščene po Bledu v roku 14 dni.
Sedaj mineva že 140 dni, pa teh tabel še nisem opazil zato sprašujem, ali so bile
nameščene in kje oziroma zakaj kljub obljubi in dejstvu, da so že izdelane, še niso bile
nameščene na raznih lokacijah na Bledu?
Odgovor pripravili na oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora:
Iz Cestnega podjetja Kranj so nam sporočili, da so table (2 kom) založili in jih
ponovno naročili pri izdelovalcu Meblo a+a Nova Gorica. Naknadno smo na
Oddelku za okolje in prostor naročili še dodatne tri table in ko bodo vse skupaj
izdelane in dobavljene, se bodo namestile na drogove iz smeri avtobusne postaje
in iz smeri Ledene dvorane proti WC-jem.
2.
Pri osnovni šoli Bled je med cesto Za Pecovco (ob šolskem igrišču) in med šolo
postavljenih nekaj količkov, ki preprečujejo – predvidevam – vožnjo z motornimi kolesi.
Vendar je ta rešitev slaba, saj mimo njih ne morejo niti starši z otroškimi vozički. Zato
dajem pobudo, da si ustrezne strokovne službe to ogledajo in poiščejo boljšo rešitev.
Dopolnitev odgovora pripravil Jože Dežman, odd. za GJS in gosp. infrastrukturo:
V zvezi s problematiko količkov pri OŠ Bled je pripravljen predlog prometne
ureditve, v smislu varnega prehoda z ulice Za Pecovco na parkirišče ob OŠ Bled
ter proti Mladinski cesti. Nova ureditev bo realizirana v februarju 2008.
3.
Na Straži je na lokaciji, od koder je pogled na pristavo, tik ob klopci, polomljena
varovalna ograja. Dajem pobudo, da se poskrbi za takojšnje popravilo, saj ograja z
namenom varovanja pred padcem v globino te funkcije več ne opravlja.
Dopolnitev odgovora pripravil Jože Dežman, odd. za GJS in gosp. infrastrukturo:
Sanacija zaščitne ograje ob razgledni točki na Stražo je bila izvedena v novembru
2007.
Svetniška vprašanja
1.
Sprašujem, ali je bila pobuda glede reševanja problematike prometa pri Diagnostičnem
centru, katero nas je podpisalo 11 svetnikov na junijski seji občinskega sveta
posredovana vodstvu Diagnostičnega centra? Če je bila, me zanima, kdaj je bila
poslana?! V kolikor pa ni bila posredovana, želim jasen odgovor, zakaj ne?!
Odgovor pripravil direktor občinske uprave: Pobuda glede reševanja
problematike pri diagnostičnem centru ni bila posredovana vodstvu le tega.
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2.

3.

Skladno z določbami poslovnika občinskega sveta Občine Bled (17.člen) so
strokovne službe občine dolžne dajati pojasnila in odgovore na pobude in jih
niso dolžne posredovati tretjim osebam.
11.11.2006 je bilo na Občino Bled (mag. Romani Starič) poslano pismo Ane in Štefana
Prskalo (v vednost tudi županu in oddelku za okolje in prostor). 5.3.2007 pa je bilo
županu, obema podžupanoma in direktorju občinske uprave poslano pismo (zahteva za
javno obrazložitev) s podpisanimi:Bitežnik, Vrtačnik, Prskalo. Sprašujem, kdaj bodo
podpisani dočakali odgovore?
Odgovor pripravil direktor občinske uprave: Dne 10.05.2007 je bil na temo
problematike prometa v ožjem vaškem jedru naselja Grad sklican sestanek,
katerega so se udeležili župan, oba podžupana in direktor občinske uprave. Na
tem sestanku so bila podana stališča navedenih in s tem realizirana zahteva za
javno obrazložitev tematike iz predmetnih dopisov. Pisni odgovor ni bil
posredovan, ker so bili imenovani prisotni na sestanku.
Ali je bila vložena tožba proti Občini Bled, s strani Diagnostičnega centra, v lanskem
letu in kako se zadeva odvija?
Odgovor pripravila Aleksandra Žumer, svetovalka za pravne zadeve:
Zoper občino Bled je bila v letu 2006 vložena tožba zaradi ugotovitve ničnosti
dovoljenja za ureditev parkirnih mest. Upravno sodišče je ugotovilo, da v
predmetnem primeru dovoljenje ni šteti za upravni akt, zato ga toženec tudi ni
mogel izreči za ničnega in je tako odločbo občine odpravilo in zadevo vrnilo v
ponovni postopek.
Anton Mežan, občinski svetnik l.r., LISTA TONIJA MEŽANA

Občinski odbor SD Bled
Svetniška skupina socialnih demokratov
Pobude in vprašanja
Plinifikacija in spremembe obračunavanja zemeljskega plina
Z novim načinom obračunavanja zemeljskega plina je prišlo do nenormalnega povečanja cen
zemeljskega plina, ki najbolj bremenijo prav male potrošnike.
Povečanje je sledeče:
- pri letni porabi cca. 600 m3 povečanje za cca. 53%
- pri letni porabi cca 1200 m3 povečanje za cca. 42%
- pri letni porabi cca. 2500 m3 povečanje za cca. 12%
Nov način obračuna tako sploh ni stimulativen za manjše porabnike in postavlja pod vprašaj
smotrnost prehoda le-teh na uporabo plina in s tem tudi ogroža uspešno nadaljevanje
plinifikacije Občine Bled.
Vprašanja:
1. Zakaj župan ali direktor občinske uprave nista sklicala Komisije za plinifikacijo, ki bi
morala obravnavati tako drastične spremembe cenovne politike na področju dobave in
distribucije zemeljskega plina?
2. Zakaj Občinski svet ni obravnaval omenjenih sprememb in ocenil, kaj to pomeni za
občino in občane?
3. Zakaj občina ni obvestila odjemalcev plina in eventuelno predlagala izbiro ugodnejšega
dobavitelja zemeljskega plina?
4. Zakaj občina ni na Agencijo RS za energijo poslala ugovora na uveljavljeni način
obračunavanja plina, ki bo v nadaljnjem obdobju radikalno zmanjšal interes malin
odjemalcev plina, da se priklopijo na že zgrajeno omrežje, saj je posledično s tem
načinom ogrožen uspešen zaključek plinifikacije na območju občine Bled?
5. Ali v Občini Bled sploh kdo zasleduje dogajanja na področju dobave in distribucije
zemeljskega plina in zakaj občinski odloki, ki urejajo to področje, še vedno niso usklajeni
z novo zakonodajo?
Ludvik Kerčmar (SD) l.r., občinski svetnik
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Na 7. seji je bilo oddano pisno zaprosilo za dopolnitev odgovora, kot sledi:
»Odgovori na postavljena vprašanja niso popolni, v nekaterih pogledih pa so tudi zavajajoči.
Zato pričakujemo odgovore odgovornih na Občini:
1. Citirani URL omogoča razporejanje gospodinjstev v skupine samo pri obračunu
omrežnine. Od občine pričakujemo potrditev ali zavrnitev naše trditve.
2. Razporeditev v skupine pri dobavi plina pa je bila narejena na osnovi sklenjenih
individualnih pogodb med odjemalci in ADRIA PLINOM. Od občinske uprave pričakujemo
odgovor ali je dopustna enostranska kršitev sklenjene pogodbe s strani ADRIA PLINA.
3. Ali nam bo Občina zagotovila en izvod novega tarifnega pravilnika oz. cenika. Na spletu
ni vseh informacij.
4. Ali bo Občina objavila popravek zavajajoče informacije o podražitvah zemeljskega plina,
objavljenega v Blejskih novicah?
5. Ali nam bo Občina posredovala podatke o najugodnejših dobaviteljih zemeljskega plina?
6. Ali bomo dobili odgovore na konkretno postavljena vprašanja v našem prvem dopisu?
Odgovor pripravil Franci Pavlič, odd. za GJS in gosp. infrastrukturo:
Že večkrat smo omenili, da imajo po novi ureditvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-A; Ur.l. RS ) občine zelo majhen možen vpliv na
različne finančne aspekte koncesije. Splošni akt o tarifi namreč sprejme sistemski
operater v skladu z metodologijo agencije. Tudi pri določitvi omrežnine, ki je
pomemben strošek odjemalca zemeljskega plina občina nima nikakršnega vpliva. S
splošnima aktoma agencije je opredeljen način njene določitve, njeno višino določi
sistemski operater s soglasjem agencije.
Ob tem naj omenimo, da je koncesionar Adriaiplin v mesecu decembru s posebno
zgibanko seznanil vse odjemalce zemeljskega plina o splošnih pogojih za dobavo
zemeljskega plina, usklajeno s spremembami zakonodaje na področju trga
zemeljskega plina.

6. seja, 15.11.2007
Slovenska demokratska stranka – Blaž Ažman
"Dopolnitev svetniškega vprašanja na osnovi odgovora:
Na osnovi odgovora občinske uprave občine Bled dopolnjujem svetniško vprašanje, z dne
2.10.2007, in prosim za:
 seznam lastnikov tabel, ki je bil z nalogom za odstranitev tabel posredovan Infrastrukturi
Bled d.o.o.;
 seznam lastnikov tabel, katerim je Infrastruktura Bled d.o.o. odstranila table,
 seznam lastnikov tabel, ki tabel niso odstranili in ki jim jih ni odstranila Infrastruktura Bled
d.o.o., čeprav nimajo soglasja DRSC;
Zahvaljujem se vam za odgovor in vas lepo pozdravljam!«
Odgovor pripravila Saša Repe, odd. za okolje in prostor:
Vezano na svetniško vprašanje s 6. seje občinskega sveta Občine Bled za dopolnitev
odgovora o postavitvi turistične in obvestilne signalizacije v Občini Bled ter po
pregledu dokumentacije posredujemo dopolnitev na vprašanje:
- za odstranitev prometne signalizacije oz. neprometnih tabel je bilo hkrati s
pozivom lastnikom tabel poziv poslan tudi podjetju Infrastruktura Bled d.o.o.,
(seznam lastnikov je v prilogi)
- da je bilo s strani podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., odstranjenih 29 neprometnih
tabel (seznam lastnikov je v prilogi)
- 10 tabel podjetje Infrastruktura Bled d.o.o. še ni odstranjenih* (seznam lastnikov je
v prilogi)
* potrebno poudariti da gre za dva sklopa neprometnih tabel ki nista bila odstranjena
in sicer:
Prvi sklop je v križišču Ljubljanske in Kajuhove ceste. Sklop večih tabel ni bil
odstranjen iz razloga ker smo od enega lastnika dobili soglasje upravljavca cest za
postavitev table in bi bilo nesmiselno odstraniti štiri table, samo eno tablo ter nosilno
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konstrukcijo pa obdržati. Ravno tako se je na
omenjeni lokaciji, zaradi obstoječih podzemnih kleti
pojavil
problem
pri
temeljenju
nosilne
konstrukcije, kar pa je
sedaj rešeno.
Table bodo v kratkem
nadomeščene z novimi, ki
so že dobavljene in so
skladne s pravilnikom o
prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih
cestah.
Drugi sklop neprometnih tabel, ki niso bile odstranjene pa je
v križišču Gorje – Zasip. Za omenjen sklop je predvidena bolj
ustrezna lokacija, ki je potrjena tudi s strani Direkcije RS za
ceste, vendar pa kljub večkratnim poskusom da bi pridobili soglasje lastnika zemljišča
na novi lokaciji tega zaenkrat se nismo uspeli pridobiti. Iz navedenega razloga smo
smatrali, da jih je do zamenjave smiselno obdržati.
Tablo podjetja Trg Bled d.o.o. je lastnik odstranil iz prvotne lokacije, ter jo čez čas
zopet postavil na nasprotni strani cestišča. V konkretnem primeru bomo lastnika
pozvali k ponovni odstranitvi.

lastniki tabel

1
2
3
4
5
6
7
8
8a
8b
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21a
21b
22
23
24
25
26
27
28
29

Vrtnarstvo Panjan Peter
Lions Klub Bled Golf
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Šmon Heller k.d., "Kantina pri Elmontu"
G&P hoteli Bled
Bojan Preis
Kanja Protect d.o.o.
Youth hostel Penzion Bledec
Youth hostel Penzion Bledec
Youth hostel Penzion Bledec
Albin Šparakel
Picerija Jurček
Frizerski salon studio Barbara
Tomaž Puc
Studio Race
Hotel Kompas
Pralnica perila Rostohar
Apartmaji Mira
Alp Penzion
Garni penzion Berc
Penzion Mayer
Galerija Vila Nana
Picerija Matjaž
Picerija Matjaž
Picerija Matjaž
Grad, obrtno podjetje Bled
Fundacija Jože Ciuha
3T d.o.o.
Trgovina Šoberle
Apartmaji - restavracija Ribič
Hotel Astoria
Železniška postaja Bled - jezero
Hotel Jelovica

odstranjena
odstranjena (Infrastruktura
(lastnik)
Bled d.d.)
opomba

da
ne
da
da
ne
ne
da
da (2)

ne
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
da
ne
da
da
da
ne
ne
ne
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da

da
da

da
ne
da

prestavitev (soglasje lastnika zemljišča)

posredovano soglasje DRSC*
posredovano soglasje DRSC*

da
da
da
da
da
da
da
ne
da

da
da
da

prestavitev (soglasje lastnika zemljišča)

30
31
32
33
34
34a
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da

da
da
da
da
da (3)
ne
da

48 Anat d.o.o.
48a Anat d.o.o.

ne
da

ne

sklop tabel med katerimi ima ena
soglasje (menjava kmalu)

49 Lip Bled d.d.
49a Lip Bled d.d.
50 Kolinska d.d.

ne
da
da

ne

sklop tabel med katerimi ima ena
soglasje (menjava kmalu)

51 Veletekstil d.d.

ne

ne

52 Mercator Gorenjska d.d.

ne

ne

ne
ne
ne
da
da (2)
da

ne
ne
ne

53
54
55
56
56a
56b

TNP - uprava
Casino Bled d.d.
Diagnostični center d.o.o. Vila Bogatin
Alpetour d.d. Kranj, Avtobusna postaja Bled
Golf in kamp Bled d.d.
Golf in kamp Bled d.d.
Restavracija Veslaški center
Restavracija - taverna pri Štefanu
Garni penzion Tereza
Penzion Tiffany
Penzion Lukanc
Gostišče Pri dveh petelinih
Penzion Krek
Hotel Ribno
Avtomehanika Zupančič Janez
Avto Ambrožič
Albin Golja
Avto M
Gorenjska banka d.d.d Kranj

Penzion TTT Željan
Pekarna Planika d.o.o.
Apartmaji Kobal
Trg Bled d.o.o.
Trg Bled d.o.o.
Trg Bled d.o.o.

prestavitev (soglasje lastnika zemljišča)

da
da
da
da
da
posredovano soglasje DRSC*
posredovano soglasje DRSC*
posredovano soglasje DRSC*

posredovano soglasje DRSC*
sklop tabel med katerimi ima ena
soglasje (menjava kmalu)
sklop tabel med katerimi ima ena
soglasje (menjava kmalu)
sklop tabel med katerimi ima ena
soglasje (menjava kmalu)
prestavitev (soglasje lastnika zemljišča)
prestavitev (soglasje lastnika zemljišča)
posredovano soglasje DRSC*
* prestavljena

Anton Mežan (LTM)
BLED, 15.11.2007
SVETNIŠKA VPRAŠANJA:
1. V mesecu marcu letos je bil s strani Občine Bled objavljen javni razpis za oblikovanje
prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Bled. Zanima me:
Koliko stanovanj bo dodeljenih v najem na podlagi tega razpisa, kje se nahajajo in kdaj je
predvidena vselitev prosilcev?
Odgovor pripravili na oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora:
Občina Bled ima obstoječa neprofitna stanovanja trenutno polno zasedena. Če bi
se slučajno v letu 2008 katero od teh stanovanj nepričakovano izpraznilo, se ga bo
dodelilo prednostnemu upravičencu, izbranemu na podlagi javnega razpisa za
oblikovanje prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini
Bled. V skladu z veljavnimi zakonskimi določili je občina zavezana vsako leto
objaviti razpis in oblikovati novo prednostno listo, na podlagi katere se dodeljujejo
prazna, kupljena oz. na novo zgrajena stanovanja.
2. Zakaj se ne realizirajo že sprejeti sklepi občinskega sveta? Sprejeli smo sklep, da župan
imenuje Komisijo za spremljanje delitvene bilance, ta pa, kolikor je meni znano, ni
imenovana. Sprejeli smo sklep (na junijski seji), ki od župana zahteva realizacijo že
sprejetega sklepa neposrednega TV prenosa naših sej do naslednje seje – od tedaj so
bile že tri, pa neposrednega prenosa še vedno ni (so le posnetki sej, kar ni v skladu s
sprejetimi odloki). Ne upošteva se niti kadrovski plan, katerega smo svetniki sprejeli.
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Glasovali smo za kadrovski plan, v katerem je omenjenih 22 kadrov kot osnova v
delitveni bilanci. To pomeni, da naj bi bil del kadrov od teh 22-ih prerazporejen v
občinsko upravo Občine Gorje. Ampak NE! ''Gorjanci'' so zaposlili nove uslužbence v
svoji občinski upravi, na Bledu se je pa zgodilo enako. Kljub dejstvu, da je Občina Bled
brez Gorij manjša, ste v nasprotju s kadrovskim načrtom zaposlili dodatne kadre. V
kolikor bi se držali kadrovskega plana, ne bi bilo potrebno v rebalansu zagotavljati
dodatnih sredstev za omenjeno področje. Na naši zadnji seji pa smo sprejeli sklep, da
bomo na naslednji seji obravnavali nov osnutek Odloka o programu opremljanja za
obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Bled – ta ''naslednja'' seja je danes, omenjenega osnutka pa na dnevnem redu ni.
Ustno poročilo o poteku delitvene bilance je bilo podano s strani župana pri 9.
točki dnevnega reda – Informacije župana o delu med obema sejama (na 7. redni
seji).
3. Nekateri stanovalci Prežihove ceste (na Mlinem) želijo konkreten odgovor z da ali ne na
sledeče vprašanje: Ali bo lastnik elektrarne na Mlinem gradil jez?
Odgovor pripravil direktor občinske uprave: NE.
SVETNIŠKE POBUDE:
1. Dajem pobudo, da župan in pristojne občinske službe začnejo postopke za zmanjšanje
števila svetnikov v Občinskem svetu občine Bled za prihodnji mandat. Kolikor mi je
znano, je Občinski svet v prejšnji sestavi o tem že odločal in ker so se svetniki bali vsak
za svoj svetniški stolček, do zmanjšanja števila svetnikov ni prišlo. Upam, da smo svetniki
v tej sestavi toliko bolj ''modri'' da razumemo, da je Občina Bled brez Gorij manjša in da
bi bilo pošteno, če bi glede na velikost občine in glede na število prebivalcev v našem
Občinskem Svetu sedelo največ 16 svetnikov.
Odgovor pripravila Aleksandra Žumer, svetovalka za pravne zadeve:
V zvezi z navedeno pobudo pojasnjujem, da sta bila članom Statutarno pravne
komisije dne 9.11.2007 preko elektronske pošte s strani strokovne službe občine
posredovana osnutka sprememb Statuta Občine Bled ter Poslovnika občinskega
sveta Občine Bled, ki vsebujeta tudi predlog določbe, da se spremeni število
občinskih svetnikov (konkretno, na kakšno število, bo v domeni občinskih
svetnikov). V zvezi z navedenima osnutkoma naj bi bila sklicana posebna seja
Statutarno pravne komisije.
2. Dajem pobudo, da se vsi zapisniki Nadzornega Odbora Občine Bled posredujejo tudi
nam svetnikom, saj od izvolitve pa vse do danes nismo bili obveščeni o delu omenjenega
Odbora. Da bom bolj natančen – želim, da dobimo zapisnike sej nadzornega odbora v
tem mandatu v roku 8-ih dni, v bodoče pa vsak zapisnik sproti.
Odgovor pripravila Polona Tomažič, tajnica občinskega sveta:
Vaša pobuda je bila posredovana predsedniku in članom Nadzornega odbora in na
6. redni seji, dne 13.12.2007, je bilo odločeno, da se na spletnih straneh Občine
Bled objavijo skrajšani zapisniki vseh sej. Sklep je bil dne 17.12.2007 realiziran.

Slovenska demokratska stranka – Blaž Ažman
"Zanima me, kaj bo ali kaj je občina naredila pri zagotavljanju varnosti občanov, tukaj
predvsem mislim, varnosti občanov v nočnem življenju. Bliža se veseli december, sami veste
kakšno stanje je že sedaj po 10. uri na Bledu, nasilje narašča in me to zanima. Saj vem, da
občina ni pristojna, da bi to mirila, ampak me zanima, če se kaj dogaja na občini v zvezi s
tem.«
Župan je pojasnil, da so trenutno lahko lokali odprti najdalj do 3. ure zjutraj (velja za
november), 29.11. bo ponovni sestanek s policijo, na katerem bo odločeno za vnaprej.
»Mislim, da odpiralni čas ni ustrezna rešitev za te probleme, čeprav ni zato, da je lokal odprt
do 4. ure zjutraj, ampak bo s tem samo preseljena določena zabava drugam. Treba bo začeti
tudi s kakšnimi drugimi postopki v tej smeri.«
Dopolnitev odgovora pripravil Boris Sodja, višji ref. III:
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V dopisu št. 06205-4/2001 z dne 31. oktobra 2007 so konkretizirane naloge dela nočnih
varnostnikov. Tako sta od 3. novembra 2007 vsako soboto ponoči dva varnostnika
pokrivala varovana območja iz priloženega varnostnega načrta. Z 22. decembrom pa
so lokali, ki imajo podaljšan obratovalni čas vzpostavili še eno skupino
varnostnikov(2), ki opravljajo delo od 24:00 do 06:00 ure vsak petek in soboto ponoči.
Policija pa je tudi okrepila prisotnost v teh kritičnih dnevih z raznimi svojimi službami.
V to se je vključilo tudi občinsko redarstvo v okviru kadrovskih možnosti in sta bila
policist in redar skupaj v nadzoru.
Sklep sosveta za varnost je bil, da se vsi ti ukrepi glede učinkovitosti preverijo takoj v
začetku marca 2008. Vmes pa se subjekti, ki so zadolženi za izvajanje tega
varnostnega načrta pogovorijo o težavah in problemih in jih sproti odpravljajo.
Štev.: 06205-4/2001
Datum: 31. Oktober 2007

DOPIS:

VARNOSTNI NAČRT NOČNEGA VAROVANJA V CENTRU BLEDA DOPOLNITEV 20.12.2007
Dne 25. novembra 2007 je bila na Sosvetu za varnost občanov, ki gaje sklical župan Občine
Bled g. Janez Fajfar obravnavana varnostna problematika v nočnih lokalih in pred lokali.
Območje varnostne problematike zajema območje TPC, nočnega lokala Faraon in Club Stop
pod H. Park na Bledu.
V uvodu je bilo poudarjeno, da Bled kot turistični kraj sicer potrebuje nočne lokale in, da je
Club Stop lep, nov lokal in, da je lastnik zelo kooperativen tudi ko gre za turistično dogajanje
v kraju, kljub temu pa je potrebno poudariti, da dogodki in osebe, ki so vpletene v nočne
pretepe in izzivanja tako v TPC, kot pred Park hotelom nimajo veze niti s turizmom, niti z
domačini. Ravno tako se pojavljajo kršitve JRM pred nočnim klubom »Faraon« in na
ploščadi pred vhodom v klub.
Problematiko so predstavili predstavniki UNZ Kranj, PO Bled, hotelirji, predstavnik TPC in
občinskega redarstva Občine Bled. Vse več je kršitev JRM tako pred lokali kot v lokalih.
Storjenih je bilo tudi nekaj KD raznih oblik. Največ teh kršitev se dogaja iz sobote na nedeljo
in to med 02:00 in 05:00 uro. V razpravi so bili vsi enotnega mnenja, da je potrebno na
področju zagotavljanja JRM in varnosti nujno nekaj storiti.
Eden od ukrepov za zagotavljanje varnosti naj bi bil, da bi se zagotovilo nočno fizično
varovanje vsako soboto od 22:00 do 06:00 ure z varnostnikoma. Vsako soboto naj bi dva
varnostnika nadzorovala območje: TPC zgornji in spodnji del z ploščadmi, Club Stop zunanji
del na C. svobode, Riklijev park, kjer so igrala (zadrževanje oseb in popivanje), športna
dvorana (makadamska pot mimo občine proti mini golfu- vodni stolp in ploščad na
olimpijskem prostoru). Od 02:00 ure oziroma če se pokaže potreba že prej pa striktno
pokrivati teren med TPC in promenado pod H. Park.
13.12.2007 je bil na podlagi sklepa sosveta za varnost občanov sklican sestanek z najbolj
problematičnimi lokali glede kršitev na Občini Bled. Najbolj važen sklep je bil:
SKLEP: Lokali, ki imajo podaljšan obratovalni čas po 01:00 uri ponoči naj zagotovijo še dva
varnostnika za varovanje. To velja za petke in sobote ponoči. PO Bled in občinsko redarstvo
organizira sestanek, ko bo znan izvajalec. Nosilec je Troha Bar- Troha Janez iz Zasipa.
Sedaj bo podjetje STINGER pokrivalo z dvema varnostnikoma naslednje območje: TPC pri
lokalih, ki so odprti po:01:00 uri, Troha, Faraon, Stopoteka in Art. Pokrivajo petek in soboto
po 24:00 uri.
Druga skupina varnostnikov, ki je po razporedu že določena pa pokriva območja:
Zgornji plato nad TPC kjer so parkirišča, H. Kompas, Lovec, H. Toplice, ob obali do
grajskega kopališča, Riklijev park, H. Jelovica, C. svobode, Festivalna dvorana do Gorenjske
banke, park med Festivalno dvorano in občino Športna dvorana.
ZADEVA:

NALOGE VARNOSTNIKOV IN VARNOSTNE SLUŽBE:
KAJ SE NADZIRA: Poudarek je potrebno dati na preprečevanju kršitev JRM (vandalizem,
pretepanje, hrupa in podobno)
Ob nastopu dela poklicati na Policijski oddelek Bled in povedati dežurnemu policistu številko
mobitela. (045757200)-nova številka
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V ponedeljek poslati pisno poročilo o aktivnostih na e-mail: boris.sodja@bled.si
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PLAN DELA IN PLAČNIK STORITVE
Datum:

03. November 2007
10. november 2007
17. november 2007
24. november 2007
01. december 2007
08. december 2007
15. december 2007
22. december 2007
29. december 2007
05. januar 2008
12. januar 2008
19. januar 2008
26. januar 2008

Čas dela

Število varnostnikov

22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Plačnik

Sava hoteli
Občina Bled
Hoteli ostalo
TPC
Sava hoteli
Občina Bled
Hoteli ostalo
TPC
Sava hoteli
Občina Bled
Hoteli ostalo
TPC
Občina Bled

Matjaž Berčon (N.Si)
Svetniške pobude in vprašanja
1. Pobuda za oblikovanje novih cen parkirnine
»Prosim za kratko primerjalno analizo pobiranja parkirnine med turističnimi oz. občinskimi
središči: Bled/Piran-Portorož/Ljubljana itd. Analiza naj vsebuje način zaračunavanja in
primerjavo višin. Po moji oceni je parkiranje na Bledu prepoceni in bi nenazadnje tudi
občinski proračun iz tega naslova prikazoval višje prihodke. Kakor smo bili seznanjeni je
za to potreben le sklep župana do 20.12.«
Odgovor pripravil Boris Sodja, višji referent III: Župan sklepa ni sprejel.
2. »Ali blejska čistilna naprave res čisti tudi čisto vodo? Torej, kateri vodi vsi so speljani v
blejsko čistilno napravo in kako se to obračunava in koliko to občino stane.«
Odgovor pripravil Franci Pavlič, odd. za GJS in gosp. infrastrukturo:
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Koncesionar je ocenil stroške, ki nastanejo zaradi čiščenja in odvajanja čistih
izvirnih voda na letni ravni v višini cca. 40.000 €. Občina Bled je koncesionarja
WTE pozvala, da novelira oziroma pripravi podrobno poročilo o količinah čistih
izvirnih voda (vode, ki so v pristojnosti države), ki se trenutno stekajo v mešani
kanalizacijski sistem. Na podlagi izvedenih poročil in analiz bo koncesionar WTE
MOP-u zaračunal vse nastale stroške

Jana Špec (SD)
Pri pobudi o odloku o JRM je povedala, da se z odgovorom strinja, vendar ne ve, ali se še.
Zato je postavila novo vprašanje:
 ali ima občina v programu dela pripravo odloka o JRM in če ga ima, kaj bo vsebina tega
odloka;
Odgovor pripravil Boris Sodja, višji referent III:
Dokler ne bodo izpolnjeni pogoji kot so bili opisani v prejšnjem odgovoru, župan
Občine Bled ne bo dal v program sprejetja odloka o JRM. Še enkrat pa poudarjamo, da
sam odlok ne bo prinesel bistvenih novosti pri predpisovanju kršitev in sankcij zanje,
saj je večina teh zadev sedaj zapisanih v Zakonu o varstvu javnega reda in miru.
Zakon pa bodo lahko občinski redarji (sedaj samo 2) lahko izvajali po uspešno
končanem usposabljanju na Policijski akademiji (sedaj je na usposabljanju en
občinski redar) in po sprejemu »OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI« kot ga
zahteva Zakon o občinskem redarstvu(ZORed).

7. seja, 18.12.2007
Davorina Pirc (LDS)
Pobude za 2b. točko 7. seje Občinskega sveta Občine Bled
Pobudo vlagam kot predsednica statutarno pravne komisije
1. pobuda: Zbiranje predlogov sprememb Statuta Občine Bled in Poslovnika
Občinskega sveta Občine Bled
Statutarno pravna komisija je na svoji seji, 13.12.2007, pod točko Razno, obravnavala
rokovnik za pripravo obravnave sprememb Statuta Občine Bled in Poslovnika
Občinskega sveta, na svoji naslednji seji.
Da bi bila nova statut in poslovnik čim boljša, smo se odločili, da župana in člane
občinskega sveta pred to sejo še enkrat pozovemo, da strokovnim službam oddajo svoj
pripombe in predloge, da bo nov statut po vsebini boljši, po postopkovni plati pa
preglednejši in preciznejši.
Odgovor pripravila Aleksandra Žumer, svetovalka za pravne zadeve:
Vsem svetnikom, kakor tudi pristojnim službam na občini sta bila posredovane
predloga sprememb Statuta Občine Bled in Poslovnika občinskega sveta Občine
Bled. Vsi navedeni so bili pozvani da do določenega roka (občinski svetniki do
10.1.2008) pregledajo predlagane spremembe, podajo pripombe nanje ter podajo
morebitne nove predloge sprememb.
Na podlagi navedenega sta bila pripravljena nova osnutka sprememb predmetnih
aktov, ki so ju člani Statutarno pravne komisije obravnavali na svoji 8. seji,
predvideva pa se, da bodo na sejo občinskega sveta dani v obravnavo na 9. sejo.
2. pobuda: Uvrstitev točke Poročilo o varnostnih razmerah v Občini Bled na
naslednjo sejo Občinskega sveta
Glede na odzive in pripombe občanov ter informacije v medijih, ki poročajo o vandalizmu
in nasilniških in drugih kaznivih dejanjih v naši občini, predvsem pa v centru bleda, se mi
zdi uvrstitev varnostne problematike in poročila o potrebnem ukrepanju vseh za to
problematiko odgovornih na seji občinskega sveta nujna.
Nujna se mi zdi zato, ker si kot občina ne smemo privoščiti takega uničevanja kraja.
Nismo kot občina tako bogati, da bi lahko dopuščali tako uničevanje skupnega javnega
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dobra, nismo pripravljeni na takšno zniževanje standarda varnosti občanov, predvsem
nas skrbi za mlade, da ne bo prepozno, da ne bo prišlo do najbolj tragičnih, a vendar
možnih dogodkov. Hkrati pa si tega ne smemo privoščiti tudi zato, ker bled prodajamo kot
varno turistično destinacijo.
Prav je, da o tej zadevi tudi svetniki in občani preko nas, zavzamemo prava stališča.
Odgovor je bil dan pri pobudi svetnika Blaža Ažmana.
3. pobuda: Odprtje rubrike Pisma bralcev v Blejskih novicah
Pristojnim za vsebino Blejskih novic predlagam, da razmislijo o vključitvi rubrike Pisma
bralcev v Blejske novice. Prepričana sem, da bo ta rubrika popestrila časopis in njegovi
vsebini dala določeno dinamiko in aktualnost.
Odgovor oddelka za gospodarstvo in družbene dejavnosti: Predlog posredovan v
obravnavo Svetu glasila Blejske novice.
4. pobuda: Severna in južna razbremenilna cesta
Glede na postopek sprejemanja državnega proračuna in občinskih proračunov za leti
2008 in 2009, glede na izvedene prostorske delavnice v mesecih december in drugi del v
januarju, glede na vse napore vseh, da bi do obvoznic na Bledu vendarle prišli, se mi zdi
potrebno, da podprem vse, ki ste že predlagali, da razbremenilne ceste uvrstimo kot
samostojno točko na eno od prihodnjih sej občinskega sveta. Nerešitev problema hromi
normalen razvoj naše občine.
stalna naloga – poročilo župana
Davorina Pirc (LDS) l.r.
Janez Petkoš (SDS)
svetnik občine Bled
Pobuda
Ker je v občini Bled še vedno velik del občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih in
se te zadeve urejajo stihijsko, dajem sledečo pobudo:
1. Pripraviti je treba seznam zemljišč (po lastništvu in velikosti parcel) po katerih potekajo
občinske ceste in to za vsako cesto posebej. Ker tega pregleda ni, prihaja do prekinitve in
zastoja del pri komunalnem urejanju kraja.
2. Površine parcel je treba v dogovoru z lastniki izmeriti, za njih knjižiti nove parcelen
številke in odkupiti.
3. Zadeva je zelo težavna, ker je večkrat v solastnišvu več solastnikov in se zelo težko
doseže poslovni dogovor. Seznam lastnikov po lastništvu je osnova pri reševanju
tovrstne problematike.
4. Ravno tako Občina Bled nima natančnega pregleda nad občinskimi zemljišči ob cestah,
ki pa mnogokrat služijo zasebnim interesom, namesto da bi z njimi reševali širše
družbene interese. Zato je tudi ta prikaz nujen.
5. Občina Bled naj vnese v poslovno poročilo polletno in letno evidenco po lastništvu
odkupa teh zemljišč. Le z dobro pripravo vedenja in urejenosti o lastništvu bodo naše
investicije v infrastrukturno urejanje kraja hitrejše in cenejše.
Nujno je, da preidemo iz stihijskega reševanja k sistematičnemu reševanju te problematike.
Bled, 18.12.2007
Janez Petkoš (SDS) l.r.
Odgovor pripravila Maksimiljan Osvald in Barbara Jančič, odd. za okolje in prostor:
Reševanje problematike občinskih cest v zasebni lasti je zelo dolgotrajen postopek.
Problematika lastniške strukture se rešuje sproti. Če pride do interesa na vsaj eni od
obeh strani, strokovne službe preučijo konkretno problematiko in v zvezi s tem
predlagajo točko odkupa na občinskem svetu. Sprotno reševanje tovrstne
problematike ima prednost tudi v tem, da se pri posameznem primeru lahko podrobno
in ponovno preuči upravičenost kategorizacije in s tem smiselnost odkupa. Pri tem
gre v največji meri za pomanjkanje finančnih sredstev za geodetske izmere, mejno
ugotovitvene postopke in odkupe teh zemljišč. Preveč je namreč določenih drugih
prioritet pri nakupu zemljišč (južna obvoznica, obala jezera, …). Val pritiska lastnikov
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na občino za ureditev lastništva javnega dobra in realizacija tega problema bi imela
namreč velike posledice na proračunska sredstva. V praksi se je izkazalo, da je
najboljša strategija reševanja cestne problematike sprotno reševanje primerov.
Seznam oz. popis zemljišč je razviden v grafični obliki na GIS-u (slika 1: primer
naključno izbranega območja). Na GIS-u občine Bled je seznam kategoriziranih cest in
seznam zemljišč lastništva občine Bled. Približna lastniška struktura cest je torej
razvidna že iz grafike. Večina glavnih lokalnih cest in javnih poti je v lasti Občine Bled.
Obstajajo le še posamezni odseki, ki so v celoti v zasebni lasti (npr. Jamova ulica na
Rečici, cesta Na Pečeh v Bodeščah,.). V večini primerov gre za razširjeno cestno
površino na zemljišče v zasebni lasti, kar pomeni, da je večina cestnega telesa še
vedno v lasti občine.
Slika 1: prikaz kategoriziranih občinskih cest in lastništva občine Bled (Geo informacijski sistem občine Bled)

lokalne ceste
javne poti
lastništvo občine

Franc Pretnar (SLS)
Razbremenilni cesti sta strateška projekta občine Bled. Že v preteklih mandatih je bila to
njegova pobuda, kot stalna. Prav bi bilo, da za stalne, nerealizirane pobude, župan na vsaki
seji poda kratko poročilo.
Župan je pojasnil, da bo o tem že na današnji seji podano poročilo.
stalna naloga – poročilo župana

Ljubislava Kapus (ZLP)
Varnost v centru Bleda, posebej ob vikendih, v nočnem času - to pobudo je dopolnila,
glede na to, da tragični dogodki so že bili in se dogajajo (težke poškodbe, tudi posilstva).
Prebrala je tudi, kakšne ukrepe je občina že sprejela (dodatna varnostna služba). Prosila je,
da se naredi izračun, koliko stroškov to pomeni za občino in hkrati naj se naredi tudi izračun
vse nastale škode (na koših, koritih, lučeh in ostalih materialnih dobrinah), saj bi bilo prav, da
občani vedo, kaj morajo plačevati tudi oni. Predlagala je, da se račune pošlje podjetnikom.
Odgovor pripravil Boris Sodja, višji referent III:
Iz priložene tabele pri odgovoru svetniku SDS Blaž AŽMANU, je razvidno kdo je
plačnik storitev. Cena enega nočnega varovanja od 22-06 ure z dvema varnostnikoma
stane cca. 200 €. Občina Bled pa je v letu 2007 za šest mesečno nočno varovanje v
času od aprila do septembra plačala 12300€ brez DDV. Delal je samo en varnostnik in
to vsako noč.
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Drugače pa je varnost dobrina, ki ima svojo ceno, ki jo nekdo mora plačati in v tem
primeru le to lokalna skupnost in ostali subjekti (lokali, diskoteke, trgovine, banke itd.)
Ena od nalog lokalne skupnosti pa je tudi, da skrbi za varnost svojih občanov in
prebivalcev na teritoriju svoje občine. Po sedaj veljavni zakonodaji lahko to varnost
zagotavlja z občinskimi redarji v mejah pooblastil, ki jih imajo po ZVCP-1 in ZVJRM.
Oziroma da ponoči kot sedaj najame subjekte, ki so za to usposobljeni in varujejo
objekte in komunalno infrastrukturo, ter preprečujejo vandalizem.

Občinski odbor SD Bled
Svetniška skupina socialnih demokratov
Pobude in vprašanja

Bled, 18.12.2007

Sprehajalne poti v občini Bled
Za turistično privlačnost in urejenost kraja je izrednega pomena tudi urejenost sprehajalnih
poti, zlasti na Bledu, ki je usmerjen v trajnostni razvoj turizma. Zato bi morala občina Bled
temu nameniti več pozornosti in finančnih sredstev.
Prosim, da pristojne službe pripravijo in posredujejo načrt dela na sprehajalnih poteh s
časovno in finančno opredelitvijo za leto 2008.
Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS in gosp. infrastrukturo:
V predlogu proračuna za leto 2008 je za to področje je na področju urejanja javnih
površin namenjeno 10.000 EUR, kar je 17% več kot v letu 2008. Urejanje se izvaja
preko del skupne rabe, ki so opredeljena v Programu skupne rabe Infrastrukture za
leto 2008, zajema pa predvsem urejanje (čiščenje) samih poti, odstranjevanje
polomljenega drevja, vzdrževanje in po potrebi zamenjavo zaščitnih ograj in stopnic
ter klopi, urejanje razglednih točk, odvoz odpadkov…
Izvedla se bo tudi zamenjava dotrajanih ali manjkajočih označevalnih tabel, za kar je v
Predlogu proračuna na postavki Obnova objektov komunalne infrastrukture
namenjeno še 3.000 EUR.
Terminsko se z deli prične ob koncu zime oz. takoj, ko vremenske razmere dopuščajo
in to na področju Grajskega hriba in Straže, nadaljuje pa na področju Dobre gore,
Osojnice ter nato nadaljuje na področju KS Bohinjska Bela, Ribno in Zasip. Zaključek
I. faze urejanja se predvideva do konca maja, dela pa se nato nadaljujejo glede na
stanje in potrebe preko sezone do jeseni.
Pri tem poleg Infrastrukture sodelujejo še delavci , oz. v zadnjih 2 letih predvsem
delavke javnih del v okviru programa » Čiščenje in urejanje turističnih poti ter okolice
kraja«. Delež občine znaša (del stroškov za plače, prevozi, prehrana, zaščitna sredstva
idr) okoli 65 %, kar za področje urejanja sprehajalnih poti znaša na letni ravni okoli
8.000 EUR.
Glede na gornje je razvidno, da občina Bled za urejanje sprehajalnih poti preko
Proračuna, letno zagotavlja dobrih 20.000 EUR.
Neprometni znaki za TIC Bled
Na Turističnem društvu Bled smo neprestano deležni pripomb o neustrezni lokaciji TIC-a
Bled. Ker je trenutno to edina možna lokacija, menimo, da bi bilo nujno potrebno označiti pot
do njega z vseh smeri. Na to smo večkrat pisno in ustno opozorili občinsko upravo, vendar
stanje ostaja nespremenjeno.
Prosim, da ustrezna občinska služba čim prej izdela načrt postavitve ustreznih oznak in
poskrbi za izvedbo, saj se moramo zavedati, da so storitve, ki jih nudi TIC za turizem v kraju
izrednega pomena.
Jana Špec (SD) l.r., občinska svetnica
Odgovor pripravila Saša Repe, odd. za okolje in prostor:
V elaborat oz. načrtu postavitve neprometnih znakov je zajeta tudi tabla za TIC Bled,
saj se strinjamo, da je označitev lokacije nujno potrebna. Lokacija, ki je predvidena za
postavitev table je za avtobusno postajo, na krožnem križišču Ceste svobode (slika).
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Preučili bomo še postavitev dodatne table na eno od možnih lokacij in sicer na
promenadi iz smeri Ljubljanske ceste.
Glede na veliko število možnih lokacij postavitve več vrst označb (TIC, wc,…), veliko
povpraševanje in glede na boljšo orientacijo uporabnikov, bomo predlagali, da se v
sodelovanju s Turističnim društvom Bled izdela elaborat za postavitev ene ali dveh
velikih panojev (pri avtobusni postaji in še kje), ki bodo vsebovali vse potrebne
oznake za objekte in poti splošnega pomena.
23/1
23/1
23/1
23/1

16/4
16/4
16/4
16/4

363/4
363/4
363/4
19/0
19/0
19/0
19/0
363/16
363/16
363/16

363/4
363/4
363/4
363/4
861/2
861/2
861/2
861/2

363/16
363/16
363/16
363/16

BLED

17/2
17/2
17/2

17/7
17/7
17/7
17/7
17/8
17/8
17/8
17/8

17/4
17/4
17/4
17/4

17/9
17/9
17/9
17/9

17/5
17/5
17/5
17/5

17/9
17/9
17/9
17/9
362/0
362/0
362/0
362/0

Anton Omerzel (SNS)
Že večkrat je bilo govora o prevozih otrok v šolo, ki občino stanejo cca. 150.000€ letno. Naj
se razmisli o tem, da občina kupi svoj avtobus in mogoče še kombi, ki bi ju lahko uporabljali
za prevoze starejših občanov (npr. dopoldne v bolnišnico Jesenice, popoldne za redno linijo,
v času počitnic pa v turistične namene). S tem bi prihranili nekaj sredstev, s katerim bi lahko
zgradili varne poti v šolo. Preveri naj se možnosti za nakup vozil in možnosti za realizacijo te
pobude.
Odgovor pripravili na oddelku za gospodarstvo in družbene dejavnosti v sodelovanju
s pravno svetovalko Aleksandro Žumer:
Uvodoma bi pojasnili, da izvajata šolske prevoze otrok podjetje Alpetour in Tekaško
smučarski klub Bled (kombi), ki sta bila izbrana kot prevoznika na javnem razpisu skladno s
postopki javnega naročanja. Z njima sta sklenjeni pogodbi do konca šolskega leta 2008/2009
(junij 2009).
Glede na trenutni urnik oz. organizacijo pouka na Osnovni šoli Bled in podružnicah Bohinjska
Bela in Ribno dnevni prevoz v šolo in nazaj zaradi sočasnosti prevozov izvajajo 3 avtobusi
in 1 kombi. V letu 2003 smo na Občini Bled že preverili, ali je možen zamik začetka pouka,
tako da bi lahko zmanjšali število potrebnih prevoznih sredstev. Ugotovljeno je bilo, da je to
mogoče, vendar pod pogojem, da se učencem zagotovi varstvo do začetka pouka, stroške
česar pa mora kriti občina.
Preverili smo pogoje za izvajanje šolskih prevozov, ki so sledeči:
1. nakup avtobusa: cena enega novega avtobusa, ki ustreza vsem pogojem, ki jih
predpisuje Zakon o prevozih v cestnem prometu in Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok se gibljejo okrog
180.000 €. Amortizacijska doba je 12 let. Nabavo vozil je treba načrtovati vsaj leto
vnaprej, razen vozil, ki se izdelajo v Sloveniji. Upoštevati je treba tudi vzdrževanje vozila;
2. zaposlitev voznikov (stroški dela): vozniki morajo biti zaposleni celo leto, potrebovali
pa bi jih cca 190 dni na leto. Po odločbah, ki so jih s strani delovne inšpekcije dobili
nekateri slovenski prevozniki, upokojencev ni možno zaposlovati, to pa bi bilo vprašljivo
tudi zaradi varnosti vožnje. Podjemnih pogodb za tovrstno delo ni mogoče sklepati.
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Delovna zakonodaja je poklic voznika uvrstila v skupino tistih, ki imajo po stari zakonodaji
zaradi pogojev dela in vpliva le-teh na zdravje, benificirano delovno dobo. Za voznike
veljajo skladno s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok, stroga pravila in sicer določa, da mora imeti voznik
najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila, ki ga vozi. Prav tako
lahko prevaža skupino otrok voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi motorna vozila
kategorije D. Voznik, ki poklicno vozi motorna vozila kategorije D manj kot eno leto, sme
prevažati skupino otrok z avtobusom, ki ima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj
dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C ali D1 in ima veljavno vozniško
dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije D najmanj eno leto. Voznik ne sme v
delovnem dnevu, ko vozi skupino otrok, opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo na
njegovo zmožnost varnega upravljanja motornega vozila (npr. vodenje ali sodelovanje pri
vodenju izleta ali ekskurzije, izvedba ali sodelovanje pri izvedbi športne vadbe ali treninga
ipd.);
3. izpolnitev pogojev za opravljanje prevozov potnikov z vozili: z Zakonom o prevozih v
cestnem prometu je predpisano, da je za prevoz oseb potrebno dobiti licenco. Za
pridobitev licence mora podjetje izpolnjevati številne pogoje ter biti finančno in strokovno
usposobljeno. Podjetje mora imeti kapital in rezerve v predpisani višini. Za dokaz
finančne sposobnosti šteje vsaj eno od naslednjih dokazil:
– izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidna višina ustanovitvenega kapitala;
– kopija bilance stanja, ki jo je prevoznik za preteklo leto predložil davčnemu organu;
– seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev;
– dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z njimi odgovarja za svojo
dejavnost;
– pogodba o namensko vezanem depozitu v banki;
– garancija banke ali druge finančne institucije, s katero se daje garancija za dobro
poslovanje prevoznika v času, za katerega velja garancija.
Strokovno usposobljenost odgovorne osebe za prevoze izkazuje fizična oseba, ki je
uspešno opravila preizkuse znanja, ki obsegajo najmanj potrebna znanja iz civilnega,
gospodarskega, delovnega in socialnega prava, davčnih predpisov, poslovnega in
finančnega vodenja podjetja, dostopa do trga prevozov v cestnem prometu, tehničnih
standardov in vidikov poslovanja ter varnosti v cestnem prometu. Za pridobitev licence za
prevoze v notranjem cestnem prometu so predpisana znanja omejena na predmete, ki se
nanašajo na take prevoze, kar mora biti razvidno iz spričevala o preizkusu znanja. Osebe
z določeno višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo so lahko oproščene
usposabljanja in izpita iz tistih predmetov, ki so jih uspešno opravile v okviru svojega
izobraževanja. Preizkuse znanja iz prejšnjega odstavka opravlja komisija, ki jo imenuje
minister.
Poleg tega mora biti podjetje za pridobitev licence lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji
registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe
tega vozila na podlagi sklenjene najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe.
Potrebno je še poudariti, da gre pri tovrstni dejavnosti primarno za gospodarsko
dejavnost, kar ni skladno z bistvom občine, ki nastopa kot upravni organ in organ
zadovoljevanja potreb in interesov svojih občanov v okviru nalog, ki so ji predpisane z
zakoni.
4. uporaba avtobusa /kombija za druge potrebe: prevoz v bolnišnico, popoldanske
redne linije: veljavna zakonodaja ne omogoča prevoza naključni skupini potnikov,
možen je le prevoz določene v naprej oblikovane skupine potnikov pod pogojem
vnaprejšnje priglasitve in da na tej relaciji ne obstoji že redna linija. Redne linije se
izvajajo po točno določenih kriteriji in pod strogim nadzorom države. Država namreč za
ohranitev obstoječega voznega reda, še zlasti na demografsko ogroženih območjih
prevoznikom prispeva del sredstev. Zato tudi ne dopušča vključitve naključnih
prevoznikov, ki bi se vključili tam, kjer le-ti ocenjujejo, da bi bil posel lahko dobičkonosen.
5. drugo - upoštevati je treba tudi nepredvidene dogodke - odsotnost delavca zaradi
bolezni, izpad prevoza zaradi okvare avtobusa in predvideti način reševanja teh težav.
Prevozna storitev ima namreč specifičnost tako imenovane »konične obremenitve« -
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jutranja in opoldanska konica, v času šolskega pouka. Sicer prostih kapacitet na trgu
takrat praviloma ni, posedovanje rezervnega vozila (pa tudi kadrov za nadomeščanje) za
samo dva ali tri vozne enote, kot je predlagano v pobudi svetnika, je zelo neekonomična
odločitev.
Poleg tega naj pojasnimo, da znaša letni znesek proračunskih sredstev, ki ga Občina Bled
potrebuje za avtobusne prevoze podjetja Alpetour, po cenah in strukturi vozačev iz leta
2007 okrog 106.000 € (vsota mesečnih zneskov od januarja do decembra 2007). V lanskem
letu je bil ta znesek nekaj večji (112.600 €) zaradi zaostalih plačil (delno novembrski račun in
decembrski račun, ki sta vsebovala še relacije za območje Gorij).
Ostala sredstva na proračunski postavki 4.3.5. – Šolski prevozi, v višini 30.000 € so
namenjena za:
- prevoz otrok s Kupljenika na Bled, ki ga izvaja kombi Tekaško smučarskega kluba Bled,
- povračilo potnih stroškov staršem, ki vozijo svoje otroke na relacijah, kjer ni možno izvajati
organiziranega šolskega prevoza in
- povračilo potnih stroškov staršem, ki vozijo otroke s posebnimi potrebami v javne zavode,
kot sta OŠ A. Janša in Zavod M. Langusa v Radovljici.
Glede na zgoraj navedeno, kaj vse so pogoji za organiziranje šolskih prevozov vključno z
nakupom vozil in zaposlitvijo potrebnih kadrov, menimo, da podane pobude ni mogoče
realizirati. Zniževanje stroškov šolskih prevozov bi lahko postopoma zniževali z
odpravljanjem nevarnih poti, konkretno npr. na relaciji od šole do Gmajne, zadaj za
pokopališčem, proti športnemu parku in naprej do Rečice (rešili bi dva problema: varna pot
za šolarje na tej relaciji in varna pot do stadiona za izvajanje pouka telesne vzgoje) ter z
izgrajevanjem pločnikov na nevarnih odsekih.

Blaž Ažman (SDS)
Čistilna naprava – na koncu procesa ostanejo odpadki. Zanimalo ga je, koliko je teh
odpadkov, kam se deponirajo, ali ima koncesionar dovoljenje za to deponijo in kdo vrši
nadzor na tem. Po nekaterih informacijah se ti odpadki nekontrolirano odlagajo v naravo.
Odgovor pripravil Franci Pavlič, odd. za GJS in gosp. infrastrukturo:
Centralna čistilna naprava trenutno še deluje v poizkusnem obratovanju. Poskusno je
koncesionar opravil tudi dehidracijo blata, predvsem zaradi zahtevanih analiz za
sklenitve pogodbe s podjetjem Saubermacherjem, ki bo predvidoma v mesecu
februarju oziroma z rednim obratovanjem CČN pričelo prevzemati vse nastale količine
mulja in blata. Do sedaj se je blato zbiralo v zalogovniku določenih kapacitet, v
katerem se blato ustrezno skladišči in stara, po potrebi pa tudi dehidrira. Vse ostale
odpadke, kot so komunalni odpadki, odpadki iz rešetk, ter maščobe, sprotno odvaža
Infrastruktura Bled na deponijo Mala Mežaklja. Nadzor nad izvajanjem postopka
izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
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NEREALIZIRANI SKLEPI – pregled do 6. seje
4. seja, 12.6.2007
Zagotavljanje neposrednih televizijskih prenosov sej Občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled zahteva, da župan realizira že sprejeti sklep o zagotavljanju
neposrednega televizijskega prenosa, s prvo naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Bled.
SKLEPA (sprejeta na 5. seji, 2/10-07):
1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s poročilom in sklepi komisije, ki je
izvedla javno naročilo za »Prenos sej Občinskega sveta Občine Bled na televiziji«.
2. Javno naročilo za »Prenos sej Občinskega sveta Občine Bled na televiziji« naj se
ponovi in izvede v najkrajšem možnem času in realizira naj se sklep, da se seje
javno predvajajo.
Zagotavljanje neposrednih televizijskih prenosov sej Občinskega sveta – župan je na 7.
redni seji pojasnil, da je Občina Bled dne 8.11.2007 ponovno izvedla javno naročilo za
»Prenos sej Občinskega sveta Občine Bled na televiziji« in sicer:
A) ZA DIREKTNI PRENOS SEJE
B) ZA PREDVAJANJE POSNETKA SEJE V DOGOVORJENEM TERMINU
Ponudbe so bile pisno poslane na: GTV Kranj, ATM TV Kr. Gora ter Loka TV. Razpis je bil
objavljen tudi na internetnih straneh občine. Rok za prijavo na razpis je bil: 30.11.2007.
Na razpis je bila prejeta 1 ponudba in sicer od ATM Kr.Gora. Glede na to, da je bila cena za
direktni prenos seje zelo visoka (cca 1.300 € brez DDVja) smo se odločili, da se bomo s
ponudnikom dogovorili za predvajanje posnetka seje v dogovorjenem terminu.
Dogovor o predvajanju posnetkov sej bo sklenjen po sprejemu proračuna za leto 2008.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu
BL – M4 - Spodnje Seliše
SKLEPA:
1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu za
območje urejanje BL – M4 – Spodnje Seliše se sprejme pod pogojem, da župan Občine
Bled pred njegovo objavo z investitorjem Veletekstil d.d. sklene ustrezno pogodbo, v
kateri se ga zaveže:
a. da bo z Občino Bled na podlagi sprejetega programa opremljanja sklenil pogodbo o
opremljanju (78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju), v katerem se bo investitor
med drugim zavezal izgraditi in financirati krožišči (krožišče Ljubljanske in Seliške
ceste ter krožišče Seliške ceste in Ceste na Dobe) ter izgraditi in financirati Seliško
cesto s pločnikom in kolesarsko stezo v delu od Ljubljanske ceste do odcepa
predvidene severne razbremenilne ceste iz Seliške ceste;
b. da bo na Občino Bled brezplačno prenesel lastništvo 5 (petih) oskrbovanih stanovanj v
kareju S, v izmeri najmanj 50 m2 za vsako, ter poskrbeti, da bodo vsa oskrbovana
stanovanja ostala najemna in s tem ostala v svoji funkciji;
c. da bo v primeru izvajanja službe institucionalnega varstva v domu za ostarele zagotovil
občanom Bleda prednostni sprejem v dom, kjer bodo bivali pod enakimi pogoji kot
ostali varovanci doma.
2. Občinski svet Občine Bled poziva predstavnike investitorja Veletekstil d.d., da doseže
poravnavo z upniki z območja Občine Bled, v imenu tega ali povezanih pravnih ali fizičnih
oseb, v čimkrajšem možnem času.
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu
BL – M4 - Spodnje Seliše: Na 7. seji je bil sprejet Odlok o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled, vendar je treba sprejeti še
program opremljanja za območje Spodnjih Seliš.
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PUBUDE V EVIDENCI (do realizacije)
2. seja, 27.3.2007

mag. Slavko Ažman (ZLP)
Prebral je pobudo, ki so jo podpisali člani občinskega sveta (mag. Slavko Ažman (ZLP),
Ljubislava Kapus (ZLP), Jana Špec (SD), Ludvik Kerčmar (SD), Anton Omerzel (SNS),
Janez Petkoš (SDS), Anton Mežan (LTM), Radoslav Mužan (LTM), Matjaž Berčon (N.Si),
Franc Pretnar (SLS), Franc Pogačar (BL) in Bojan Žerovec (BL)) in jo v nadaljevanju v celoti
navajamo:
»Poziv inšpektoratu, da da nalog za rušitev ograje pri Vili Rog
Spodaj podpisani svetniki opozarjamo na dejstvo, da nezakonito postavljena ograja okrog
Vile Rog, ki je tako v nasprotju z občinskimi prostorskimi akti kot z Zakonom o vodah, še
vedno stoji.
Investitor je do sedaj uporabil že vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo. Ministrstvo za okolje
in prostor je pritožbo na že drugo odločbo gradbenega inšpektorja zavrnilo. Investitor je zato
sprožil upravni spor, ki pa odločbe ne zadrži, tako da ni več pravnih ovir za rušitev.
Zato predlagamo, da občinski svet na današnji seji sprejme poziv Gradbenemu inšpektoratu
v Radovljici, da brez odlašanja izda nalog za rušitev nezakonito postavljene ograje in s tem
omogoči prost dostop do jezera.
Obenem razumemo to kot jasno zavezo Občine Bled, da ne bo »barantala« za višino ograje,
ker za to tudi nima zakonske pravice. Prostorski akti so jasni in obvezujoči za vse – tudi za
Občino.«
na 6. redni seji je bil pri točki Razno, sprejet SKLEP:
Občinski svet Občine Bled poziva Gradbeni inšpektorat v Radovljici, da brez odlašanja
izda nalog za rušitev nezakonito postavljene ograje in s tem omogoči prost dostop do
jezera.
7. redna seja: Opravljen je bil sestanek z lastnikom Vile Rog, na katerem je bilo
domenjeno, da bo ograjo znižal.
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3. seja, 27.3.2007
Svetniška skupina LDS (Srečko Vernig (LDS))
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled in 16. člena Poslovnika občinskega sveta vlagamo
pobudo za ureditev lastniških razmerij na zemljiščih, na katerih je Občina Bled gradila
lokalne ceste.
V preteklih obdobjih so bile v Občini Bled zgrajene lokalne ceste na zemljiščih fizičnih in
pravnih oseb. Pri tem se niso uredila lastniška razmerja. Zanima nas, ali ima Občina bled
narejen popis spornih zemljišč po katerih potekajo lokalne ceste in zemljiško knjižna
razmerja niso urejena. Kakšne so potencialne finančne bremenitve iz tega naslova? Ali ima
občina izdelano strategijo reševanja tega problema?
Možne rešitve so odkup zemljišč, brezplačni prenosi, ustanovitev služnostnih razmerij, ...
Pobuda ostane v evidenci do realizacije.

Svetniška skupina LDS (Davorina Pirc (LDS))
1. Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled in 16. člena Poslovnika občinskega sveta
vlagamo »ZELENO POBUDO«, ki obsega izdelavo ureditvenega načrta parkovnih
površin na Bledu, ureditveni načrt za Stražo, ureditveni načrt za sprehajalno pot okoli
jezera in ureditveni načrt za sanacijo obale Blejskega jezera.
Pobuda je bila vložena na Občinski svet že 16.2.2005.
V parku, ki ima zgodovinski in širši hortikulturni pomen, je potrebno nadomestiti propadla
drevesa in urediti ustrezne napise za posamezne drevesne in rastlinske vrste ter park z
novimi vsebinami dodatno približati občanom in obiskovalcem Bleda. Zaradi tega je
potrebno izdelati celovit ureditveni načrt, na osnovi katerega bi se naredila kvalitetna
sanacija parkovnih površin na Bledu.
Na Straži samo-pogozdovanje občutno polni travne površine. Tako se spreminja
naravna, avtentična podoba tega področja. Objekte in naprave, ki so umeščeni v to
območje, je potrebno tudi hortikulturno urediti, ker so sestavni del podobe Bleda. Tudi
trim steza potrebuje osvežitev. Istočasno je potrebno urediti tudi odnose z lastniki
zemljišč.
Sprehajalna pot okoli jezera, ki je ogledalo bleda, ni urejena na nivoju, ki bi bil Bledu
primeren in v ponos. Drevesna posaditev in sprehajalne poti nujno potrebujejo sanacijo.
Pa ne samo sprehajalne poti, tudi otok je potrebno ustrezno urediti, ker drevesa kažejo
znake propadanja.
V sodelovanju z državo je potrebno določiti roke za sanacijo obale Blejskega jezera.
Splošna dostopnost do jezera je standard, ki se mu domačini ne bomo odrekli.
Menimo, da »zelena pobuda« odpira aktualne probleme na ožjem območju Bleda in
predlagamo občinskemu svetu, da uvrsti pobudo na posebno točko dnevnega reda na
eno od naslednjih sej.
Dopolnitev pripravili na odd. za okolje in prostor:
Kot že rečeno, je v pripravi projekt ureditve obale, ki bo nedvomno odprl mnogo
vprašanj, in s katerim bi se svetniki seznanili na eni od prihodnjih sej OS v okviru
samostojne točke. V zvezi z arheološkimi raziskavami jezerskega dna pa smo na
Občini Bled pred kratkim prejeli poročilo o rezultatih, ki bo objavljeno na spletni
strani Občine Bled.
2. Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled in 16. člena Poslovnika občinskega sveta
vlagamo pobudo za ureditev kolesarskih poti v občini Bled.
V proračunu za leto 2007 je predvideno pod postavko 16.3.5 – 6.176,00 evro za izdelavo
idejnih zasnov kolesarskih poti v občini Bled. Ker pa na tem področju občina Bled močno
zaostaja za sosednjimi občinami, pobuda pa je bila prvič vložena že 30.3.2005,
predlagamo:
1. Da se ustanovi posebna delovna skupina in določi odgovornega nosilca s strani
strokovnih služb za izvedbo projekta.
2. Naloga delovne skupine je pregledati obstoječo mrežo kolesarskih poti v sosednjih
občinah, pregledati obstoječo mrežo kolesarskih poti na ravni države in najti način
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umestitve kolesarskih poti na Bledu in v to mrežo.Prav tako mora najti tudi način (če
je možno) povezav z mednarodnimi transverzalami. Nesprejemljivo je, da Bled kot
turistična občina teh projektov nima, še posebej, ker danes urejene kolesarske poti
predstavljajo osnovni standard, ki ga druge občine že zagotavljajo svojim občanom.
3. Delovna skupina mora pripraviti finančni načrt izvedbe projekta, terminski plan
izvedbe projekta ter ugotoviti možnost financiranja iz skladov EU ali države.
4. Predlagamo, da se projekt ureditve kolesarskih poti uvrsti kot samostojna točka
dnevnega reda na eno izmed naslednjih sej občinskega sveta.
Za zeleno pobudo in ureditev kolesarskih poti sta bila odgovora pripravljena za 4. sejo.
Zadeve na teh področjih se prepočasi odvijajo, zato je treba k realizaciji hitreje pristopiti.
POBUDI OSTANETA V EVIDENCI DO REALIZACIJE

LISTA TONIJA MEŽANA – Anton Mežan (LTM)
Uvodoma je pripomnil, da bi na vsaki seji izvedeli, kdaj predvidoma naj bi bila naslednja seja,
zaradi terminskih uskladitev svojih zadev. – STALNA NALOGA
Naslednjo, 9. redno, sejo Občinskega sveta Občine Bled predvidevamo v marcu, o
točnem datumu boste obveščeni naknadno.

Pobuda prejeta 25.5.2007:
Franc Pretnar , Svetnik Občine Bled, Bled, Rečiška c. 17

Bled, 24. maja 2007

Občina Bled, Občinskemu Svetu
Zadeva: Pobuda svetnika
V sladu s poslovnikom občinskega sveta vlagam dve pobudi in sicer
1. Blejske obvoznice in
2. Izgradnja pločnika ob Rečiški cesti
V uvodu navedeni pobudi sta sicer stari, vendar jih ponavljam.
1. Blejske obvoznice
Zadevo okrog blejskih obvoznic ponavljam zaradi tega, ker se na stvari prav nič ne
premakne oz. obstaja bojazen, da bodo celo izpadli že tako skromni zneski za ta namen
in zelo ohlapni termini v državnem proračunu. Da bi stanje bolje spoznal sem preko
predsednika državnega Sveta, g. Janeza Sušnika, ki je član stranke SLS in do katerega
imam direkten telefonski dostop (mobi) pridobil informacije o pogledu države na ta blejski
aktualni problem in ugotovil sledeče:
G. Sušnik se je osebno oglasil na ministrstvu za finance in zahteval vpogled v postavke
državnega proračuna za leti 2007 in 2008 in ugotovil, da so v proračunu tisti skromni
zneski za južno obvoznico, ki so občini sicer poznani, severna obvoznica pa v proračunu
ni nikjer omenjena, niti ni omenjena v nobenih drugih dokumentih, kjer so evidentirane
investicijske prognoze na cestnem področju. G. Sušnik se je oglasil tudi na ministrstvu za
promet in zveze in ugotovil, da v zvezi z blejsko južno obvoznico ni nikakršnih aktivnosti,
skratka nihče ni zadolžen za ta projekt, dobil je celo vtis, da se glede na velike pritiske s
strani raznih območij v Slovenji po dodatnih sredstvih za nove gradnje cest in priključkov
na avtoceste za katere še ni projektov ali pa so v izdelavi lahko zgodi, da bo Bled izpadel
še s temi skromnimi zneski in da se bodo termini izgradnje pomaknili v leto 2010 in dalje.
Stanje je torej alarmantno, zato ZAHTEVAM, da se ta tema z največjo odgovornostjo
obravnava kot stalna naloga na vsaki seji občinskega sveta. Da se na občini zadolži
oseba, ki bo intenzivno delala na tem projektu, da se nemudoma povežemo z
ministrstvom za okolje in prostor , da se prične tudi z izdelavo projekta za severno
obvoznico.
Poleg kontaktov, ki sem jih vzpostavil z g. Sušnikom, sem se pogovarjal tudi s gorenjskim
poslancem iz stranke SLS v državnem zboru g. Mihaelom Prevcem ki je hkrati tudi župan
občine Železniki. G. Prevc se je osebno sestal ministrom za promet in zveze g. Božičem
(tudi članom stranke SLS) in skušal dobiti informacije o stanju na projektu blejskih
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obvoznic. Tudi njegova informacija je bila podobna informaciji g. Sušnika s to razliko, da
je ministrstvo za promet in zveze naročilo ministrstvu za okolje in prostor izdelavo še
nekih dokumentov v zvezi z južno blejsko obvoznico. Ker ne poznam točno vseh
postopkov za pridobivanje dokumentacije za takšen objekt se nisem spuščal v
podrobnosti.
Da bi se zadeva pospešila, predlagam, da tudi ostali, člani občinskega sveta, ki so člani
strank, ki so v vladi, da po svojih zvezah podobno lobirajo v Ljubljani tako kot sem
poskušal jaz. In to na vseh možnih mestih za obe blejski obvoznici, če se bo na tem
projektu nadaljeval sedanji zastoj so vse naše volilne obljube navadno čvekanje zlasti pa
obljube kandidatov za župana in seveda aktualnega župana samega. Prosim tudi, da se
ta moja pobuda prebere na naslednji seji Sveta občine.
2. Izgradnja pločnika ob Rečiški cesti
V sprejetem proračunu občine je v postavki 16.2.5. planiran znesek 20.802 evra za
ureditev pločnika ob Rečiški cesti. Sprašujem: do katere gradbene faze je planirana
izgradnja tega pločnika v okviru planiranega zneska in v katerem roku?
V pričakovanju izčrpnih odgovorov vas pozdravljam!
Obe pobudi ostaneta v evidenci do realizacije.

Franc Pretnar l.r.

4. seja, 12.6.2007
Anton Mežan (LTM)
POBUDE IN VPRAŠANJA ZA 4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED
1. Dajem pobudo, da ustrezne občinske službe takoj pričnejo pogovore z lastniki zemljišč,
po katerih je v praksi v bodoče možno zagotoviti dostop na ''Bledec''. V naslednjem
proračunu pa naj predlagatelj le-tega predlaga sredstva, potrebna za realizacijo te
pobude, pa naj bo to za odkup poti ali za ustanovitev služnosti prehoda čez zasebno
zemljišče.
Pobuda ostane v evidenci do realizacije.
2. V Veliki Zaki je ob obali že dlje časa (nekaj let) parkiran izredno zanemarjen čoln z
leseno streho in to na lokaciji med mestom, kjer svoje čolne oddaja g. Polak in sodniškim
stolpom. Tik ob njem so privezani lepi in urejeni čolni ''labodi''. Ta zanemarjen pokrit čoln
dela sramoto tudi lastniku čolnov ''labodov'', saj ga večkrat dnevno turisti pozivajo, naj ga
umakne ali uredi, misleč da je njegov. Zato dajem pobudo, da ustrezne občinske službe
poskrbijo, da ga lastnik v roku 7 dni odstrani, saj dela sramoto Bledu, kot turističnemu
kraju.
Pobuda ostane v evidenci do realizacije oz. do ureditev tega področja z ustreznim
odlokom.
3. Na vhodih v območje Občine Bled v smeri iz Lesc in iz Bohinja (mogoče še kje???) že
dlje časa opazujem pod napisom OBČINA BLED še dodatne table z napisi BLED 1000
LET. In te dodatne table je očitno načel zob časa, saj so prerjavete, neurejene in take kot
so niso v ponos Bledu. Zato dajem pobudo, da se odstranijo oz. nadomestijo z novimi.
Pobuda ostane v evidenci do realizacije.

Ljuba Kapus, Lista za ljudi in prostor
Pobuda v zvezi s prometom in parkiranjem na Cesti Svobode
a. S primerno signalizacijo (s prometnim znakom pod avtobusno postajo) je potrebno
preprečiti vožnjo avtobusov po Cesti svobode nižje od kroga okoli avtobusne postaje.
Zdajšnja - nova signalizacija zmede voznike turističnih avtobusov, da zapeljejo navzdol
proti festivalni dvorani in na dnu obračajo ter peljejo polni nazaj. Pomota povzroči zastoj
celotnega prometa, saj prostora za obračanje ni. Tako zaide nekaj avtobusov dnevno.
b. Po novi Cesti svobode je treba nemudoma urediti pločnik za varen prehod pešcev –
ali s fiksnimi ovirami ali koriti. Plastične keglje namreč postavijo le ob sobotah in nedeljah.
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Med tednom ljudje brezvestno poparkirajo pločnik, pešci pa se morajo izpostavljati na
cestišču.
Opazovalci se sprašujejo, ali so med tednom pešci manj vredni kot ob vikendih. Del
cestišča mora biti namenjen pešcem v vsakem času.
Možnost parkiranja na nezaščitenem pločniku izkoristijo obiskovalci bifejev in obiskovalci
festivalne dvorane. Do sedaj tudi redarji niso tu opravičili svoje vloge.
Pobuda ostane v evidenci do realizacije.

5. seja, 2.10.2007
Občinski odbor SD Bled, Svetniška skupina socialnih demokratov
Zaščita vodnih virov na celotnem območju Radovne
V preteklem mandatu je bila na občinski svet dana pobuda za celovito zaščito vodnih virov
na območju Radovne. Aktivnosti bi morale potekati v sodelovanju z vsemi sosednjimi
občinami, to je Kranjska Gorja, Jesenice, Bled in sedaj predvsem z novoustanovljeno občino
Gorje. Glede na to, da voda predstavlja vedno večjo naravno dobrino, sprašujemo:
1. Kaj je bilo v zvezi s to pobudo storjenega do sedaj?
2. Kdo na občini je zadolžen za realizacijo te pobude?
3. Kakšna je ocena občine glede sedanje zaščite, ki ne zajema celotnega območja?
4. Kako bo občina to pobudo uresničila in do kdaj?
Odgovor je bil dan na 6. redni seji, vendar pobuda ostane v evidenci.
Smučišče Straža /vprašanje podžupanu g. Žerovcu/
Zaradi neustreznega vzdrževanja smučišča na Straži
- zanemarjene drenaže
- premalo drenaž na strmih delih
- nezatravljenega dela smučišča
- pretirane vožnje po smučišču
je stanje na smučišču vedno slabše. Dovozna pot je dobesedno spremenjena v jarek, ki je
vedno globlji, zadnje obilno deževje pa je stanje še drastično poslabšalo. Sanacija bo
zahtevala več desetkratni vložek, kot bi bilo potrebno za redno vzdrževanje. Želimo odgovor,
kdo je odgovoren za tako stanje in do kdaj bo tak način vzdrževanja še potrebno sofinancirati
iz občinskega proračuna. Kaj o tem meni župan Občine Bled.
Ludvik Kerčmar (SD) l.r., občinski svetnik
Odgovor je bil dan na 6. seji, pobuda ostane v evidenci do priprave končnega poročila.

Svetniška skupina LDS
Svetniške pobude 2. 10. 2007
Pločnik na Mlinem
Krajani Mlina že več let opozarjajo na nujno ureditev pločnika od trgovine Mercator do
Savske ceste, nasproti vhoda v Vilo Bled. Položaj si je večkrat ogledalo prejšnje vodstvo
Občine Bled (župan, direktor občinske uprave…) in obljubilo hitro rešitev. Izgradnjo pločnika
je v svoje programe uvrstilo kar nekaj političnih strank in list. To pa še ni dovolj.
Omenjeni odsek ceste je zlasti nevaren za prebivalce na Cesti Gorenjskega odreda.
Prečkanje Ceste Svobode za njih, zlasti mlajše in starejše, predstavlja resno nevarnost. Ne
strinjajo se s tem, da se z rešitvijo kar odlaga, da se čaka na rešitve podjetja Real in
postavlja dodatne zahteve s strani Zavoda za kulturno dediščino. Krajani zahtevajo, da se
takoj pristopi k rešitvi problema. Pri tem je potrebno nujno urediti tudi desni pločnik na mostu
čez Jezernico v smeri Bohinj, Bled.
Menijo, da poseg ne predstavlja znatnih finančnih sredstev za občino Bled, predvsem pa
opozarjajo Občino Bled, naj pristopi k rešitvi tega problema, preden se bo zgodila nesreča.
Pobuda ostane v evidenci.
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Svetniška skupina LDS
Svetniške pobude 2. 10. 2007
V izogib temu, da bi svetniki obveščali javnost vsak na svoj način, predlagam da se v
Blejskih novicah pred sprejemanjem pomembnih odlokov nameni prostor predstavitvi
odlokov, predvsem tistih, ki najbolj vplivajo na žepe občanov in da imajo vse svetniške
skupine možnost, da se o predlaganih odlokih opredelijo.
Pobuda posredovana Svetu glasila Blejskih novic in do pridobitve odgovora ostane v
evidenci.
Blaž Ažman (SDS)
1. Športni park na Bledu – vzdrževanje je neustrezno, zato je prosil, da upravljalec naredi
plan, na kakšen način bo vzdrževana zelenica. Uporabniki ne bodo pristajali na to, da bi v
zelenice investirali dodatna sredstva. Tudi goli, ki so bili zamenjani, niso ustrezni (barva
in višina). Pripravi naj se tudi plan aktivnosti v športnem parku, ki jih je treba skoordinirati
(npr. sočasni treningi atletov in nogometašev).
Pobuda ostane v evidenci.

6. seja, 15.11.2007
Franc Pretnar (SLS)
1. »Potok Rečica ob Rečiški cesti – ta potok je pretok kanalizacije, kadar je kanalizacija
preobremenjena z meteorno vodo, potem gre to v odprt kanal, z vso vsebino iz
kanalizacije in teče vzdolž ceste s primernimi vonjavami. Na tem bi morali nekaj
postoriti.«
Odgovor je bil dan na 7. seji, pobuda ostane v evidenci do realizacije.

Matjaž Berčon (N.Si)
Svetniške pobude in vprašanja
Pobuda za očiščenje struge
»Na pobudo občanov s Partizanske ceste predlagam, da se čim prej pristopi k očiščenju
pred leti urejene struge Rečice. Struga je bila urejena in utrjena, vendar se je razraslo
grmovje, trava, kar zaustavlja tudi npr. veje, zemljo ipd. Občani že dlje časa s strahom
opazujejo narasle vode ob vsakem večjem deževju. Zlasti se je ta strah okrepil ob zadnjih
neurjih, ki smo jim bili priča v Železnikih, Bohinju in nenazadnje tudi v naši občini. Kakšno
rešitev in pristop lahko pričakujemo in kdaj?«
Odgovor je bil dan na 7. seji, pobuda pa ostane v evidenci do realizacije.

Franc Pogačar (BL)
»Fuerstova svetilka pred Blegašem je že en čas razbita, ta je betonska in bi prosil, da se
nadomesti, če take ni, ker je pač zaščitena, pa dajmo tisto, s katerimi sedaj obnavljamo.«
Odgovor je bil dan na 7. seji, pobuda ostane v evidenci do realizacije.
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