
                                  
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  

39 

 

2a) 
 
 

Pregled pobud in vprašanj članov  
Občinskega sveta Občine Bled,  

ter nerealiziranih sklepov 
do 15. redne seje 

 

 

 

 

 

 

 



  

40 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 

11. seja, 17.6.2008  
Davorina Pirc (LDS), Srečko Vernig (LDS)  
POBUDA 
Predlagava, da se pripravi Odlok, v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
o graditvi objektov (ZGO-1B), Uradni list št. 126, z dne 31.12.2007. 
Zakon predvideva v 6. členu,  da občina sprejme odlok, v katerem določi območja oz. 
objekte, na katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je potrebno 
izvesti oz. merila za njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih stroškov. 
V odloku lahko občina predvidi tudi višino sredstev, ki jih bo prispevala za pokritje dela 
stroškov v zvezi s predvidenimi vzdrževalnimi deli. 
Sprejem tovrstnega odloka, ki ga sedaj zakon omogoča, bi bila kvalitetna pravna in 
materialna podlaga za ureditev krajev naše občine. 

Davorina Pirc l.r., Srečko Vernig l.r. 
Odgovor pripravili na odd. za varstvo okolja in urejanje prostora: 
Ponovno poudarjamo, da gre pri tem odloku za (so)financiranje investicijsko 
vzdrževalnih del na objektih, ki NISO v občinski lasti. Občina s tem odlokom pridobi 
možnost posega v tujo lastnino in lahko z lastnimi sredstvi zaradi interesa »lepšega 
izgleda objekta« doseže cilj »lepšega izgleda kraja«. Odlok je v osnovi že pripravljen, 
vendar je za izdelavo elaborata (kateri objekti, obseg del na objektu) potrebno 
zagotoviti sredstva v proračunu najprej za plačilo izdelave strokovne analize potrebnih 
del (strokovno mnenje npr. izvedenca arhitekturne ali gradbene stroke), kasneje pa 
zagotoviti tudi sredstva v skladu s strokovno analizo potrebnih posegov. Strokovne 
službe predlagajo, da strateški svet občine ugotovi, ali obstaja interes občine za 
sprejem takšnega odloka (cena / rezultat). 

 
13. seja, 18.11.2008       

Anton Omerzel (SNS) 
»Kaj je s temi potoki,  ki tečejo v kanalizacijo, kar pomeni da občani še kar plačujemo po m3 
kanalščino. Kdaj se bo to saniralo, zakaj se ne pristopi k temu? Imamo podatke, da tudi 
čistilna naprava ne more dosti dobro delati zaradi tega. Prosim da se urgentno ta zadeva 
pregleda, da ne bodo v že tako težkih časih, naši krajani plačevali več kot je treba. 
Odgovor pripravi Franci Pavlič, odd. za GJS in infrastrukturo: 
V skladu z Odlokom oziroma Pravilnikom o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled so uporabniki 
kanalizacijskega sistema dolžni plačevati kanalščino in stroške čiščenja odpadnih 
voda na podlagi izstavljenega računa upravljalca. Obračun odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod je narejen na podlagi mesečne porabe pitne vode posameznih 
uporabnikov, oziroma, drugače povedano, kanalščina in čiščenje odpadne vode 
uporabniki plačujejo glede na dejansko količino v javno kanalizacijsko omrežje 
odvedene vode ( m3). 

 
Matjaž Berčon (N.Si) 
»Dajem pobudo, da občina naslovi na Direkcijo za ceste, da na Prešernovi cesti označi 
kolesarske steze. Ti hodniki za pešce oz. pločniki narejeno tako široko takrat ob tej obnovi in 
dajejo možnost, da se tam zarišejo kolesarske steze, ker je na tej cesti nemogoče prehiteti 
kolesarja.« 
Jana Špec (SD)  
»Nadaljevala bi s pobudo kolega Berčona, v tem smislu, da bi se morda proučila še ta 
možnost, da bi se kolesarske poti ali steze zarisale tudi okoli jezera. Stanje je zelo kaotično 
in morda bi se dalo samo zarisati nekje neko označeno pot za kolesarje. Naj se prouči ali je 
to mogoče.« 
Odgovor pripravil direktor občinske uprave, mag. Boris Malej: 
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Občina Bled z LUZ-om (načrtovalcem OPN-ja) pripravlja predlog kolesarskih poti v 
občini Bled, v katerega bo umestila tudi ureditev kolesarske steze okoli jezera in po 
Prešernovi cesti (pobuda s strani ge. Špec in g. Berčona). Na sestanku na Bledu dne 
25.11.2008 z direktorjem DRSC-ja in sodelavci je bilo dogovorjeno, da DRSC posreduje 
Občini Bled ustrezne strokovne podlage državnega kolesarskega omrežja, ki se 
navezuje na območje občine, Občina Bled pa naroči strokovne podlage občinskega 
kolesarskega omrežja. 
 
Blaž Ažman (SDS)  
1. Zanima me, zakaj je s količkom pri Gorenjski banki – ali je v okvari ali je kaj drugega in 

zakaj se to ne uredi. 
Odgovor pripravil Boris Sodja, vodja občinskih redarjev: 
V rebalansu  proračuna občine Bled za leto 2009 bomo zagotovili sredstva za 
zamenjavo količka. 

2. Iz odgovora glede plinifikacije v Ribnem je razbrati, da se bo v spodnjem delu Savske 
ceste obnovil tudi vodovod. Po kakšnem ključu je prišlo do tega, da bo obnovljen samo 
spodnji del. To pomeni da bo ta cesta asfaltirana in naknadno bo popravljan vodovod. 
Smotrno bi bilo, da se vodovod obnovi na celotni Savski cesti.« 
Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS in infrastrukturo: 
Skupaj z nadzorom smo izvajalca del na kanalizaciji opozorili, da preveri stanje 
odcepov za hišne priključke in morebitne manjkajoče izvede do marca 2009 in 
seveda obvezno pred pričetkom obnove cest  

 
14. seja, 16.12.2008       
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Odgovor pripravili na odd. za gospodarstvo in družbene dejavnosti: 
V rebalansu  proračuna občine Bled za leto 2009 bomo zagotovili sredstva v ta namen.  
 
Srečko Vernig in Davorina Pirc (LDS)  
»V imenu LDS Bled vlagam pobudo z naslovom »Proti recesijski program občine«. Kriza ki 
prihaja iz razvitih dežel, zlasti Nemčije, Italije in Francije, bo nedvomno dosegla tudi 
Slovenijo. Na nekaterih segmentih gospodarstva se to že čuti. Če pogledamo strukturo 
blejskega gospodarstva, ob tem da je približno 3500 zaposlenih, vemo da imamo približno 
500 poslovnih subjektov in 220 podjetij in da lahko pričakujemo po evidentičnih podatkih, da 
bo ta recesija prinesla določene probleme vsem tem poslovnim subjektom, ampak ne samo 
njim, temveč tudi gospodinjstvom in občanom. Če ekonomika ne bo v polni meri delovala, 
kar se nedvoumno predvideva, potem bomo vsi, ki živimo kjerkoli, na samo na Bledu, čutili 
določene posledice. Da bi se čim bolj kvalitetno pripravili na to kar nas čaka, bi bilo razumno, 
da v občini na nek način poskušamo oblikovati proti recesijski program, ki bo na nek način 
blažil te pričakovane posledice. Ne bi bil rad pesimist, vendar predpostavlja se, da zna v 
Sloveniji izgubiti delo od 10 – 15 % sedaj zaposlenih. Če gledamo trenutno poslovanje 
recimo sektorja turizma na Bledu, bo ostalo približno 800 zaposlenih. Znaki recesije se že 
čutijo in lahko se predpostavlja, da se bodo ti trendi nadaljevali kar določen čas.  
Konkretno pa mislim, da ima občina nekatere vzvode, ki bi jih bilo treba pregledati. Ali je 
mogoče v okviru poslovanja občine oblikovati spremembe in kat take sprejeti zato, da bi se 
lahko na aktiven način spremljalo dihanje gospodarstva in gospodinjstev – občanov na 
Bledu.  
V tem smislu bi predlagal, da se pregleda in ugotovi, ali je možno koncesijska razmerja, 
zlasti z WTEjem oblikovati ali preoblikovati na tak način, da bi od tega vsi imeli določene 
koristi. Mislim da določene možnosti za to obstajajo. Tudi pobuda Antona Omerzela je na 
mestu – prav gotovo je, da če potoki tečejo v kanalizacijsko omrežje to ni dobra rešitev in 
bremeni vse nas. Ne rečem da je enostavno možno najti rešitev, ampak prav gotovo je to 
nek predmet, vreden natančnega pregleda in mogoče celo redifiniranja tega celega projekta, 
v kolikor je to sploh pravno izvedljivo. Mislim, da bi se bilo treba intenzivno spopasti s tem kar 
občani in podjetja moramo plačevati in pogledati, ali so odloki in sprejeti sklepi kompatibilni s 
časom , ki prihaja (NUSZ, komunalni prispevki, priključnine, …). Ali je vse to v takem obsegu 
nujno potrebno, ali je mogoče najti kombinacijo stimulativnega načina. Ali je mogoče to 
preoblikovati na tak način, da bi vsi imeli od tega pozitivni učinek: ali je možno zmanjšati 
stroške komunale, predvsem smeti; narediti kakšno racionalizacijo pri stroških vodovoda; ali 
je možno povečati določene prihodke, npr. koncesnine od igralnice, kjer imamo določen 
vpliv. Mislim da bi morali v okviru prostorskega načrtovanja vendarle odpreti neke cone, kjer 
bi bila gradnja kot taka možna in s tem, kjer so neki potenciali, da gospodarstvo kot tako 
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steče in s tem tudi občina. Potrebno bi bilo, da se celoten proračun, kar se tiče razvojnih 
programov, spravi v realne okvire. Nesmiselno je, da je to spisek želja, ampak da mora biti 
narejen v takem obsegu, da je lahko pokrit z viri in tudi z dodatnimi: kohezijskimi skladi in 
skladi EU. Apelirava na vodstvo občine, da se pripravi ustrezen protirecesijski program, ki bi 
šel v korist gospodinjstev in gospodarstev občine.« 
Odgovor pripravil direktor občinske uprave, mag. Boris Malej: 
Posledice recesije, ki bodo prinesle probleme poslovnim subjektom, gospodinjstvom 
in občanom bo potrebno upoštevati tudi pri pripravi Rebalansa proračuna občine Bled 
za leto 2009 in pri pripravi Proračuna občine Bled za leto 2010. 
Zaradi recesije bo potrebno upoštevati morebitno zmanjšanje prihodkov pri pripravi 
proračuna za leto 2010, predvsem prihodkov zbranih iz naslova dohodnine. 
Na odhodkovni strani se bodo posledice recesije, odrazile predvsem na socialnem 
področju in področju šolstva, kjer bo potrebno povečanje odhodkov zaradi plačilne 
nesposobnosti občanov. 
Posledično navedenemu pomeni, da bo občina morala pripraviti varčevalne ukrepe pri 
zniževanju stroškov za delovanje občinske uprave, župana in občinskega sveta. 
Glede na to, da se recesija odraža tudi v poslovanju gospodarskih subjektov na Bledu, 
bo Občina Bled pozvala večje gospodarske subjekte, da posredujejo podatke o 
posledicah recesije na njihovo poslovanje, ki posledično pomenijo vpliv na proračun 
Občine Bled. 
Glede predlaganih vzvodov pobude LDS je občina že pristopila k urejanju finančnih 
razmerij na podlagi podpisane koncesijske pogodbe z WTE. 
Glede potokov, ki tečejo v kanalizacijsko omrežje je podan poseben odgovor g. 
Omerzelu, da le ti ne vplivajo na povečanje cene kanalščine za gospodinjstva in 
gospodarstvo. 
Glede spremembe odlokov za plačilo NUSZ, komunalnih prispevkov, priključnin,… pa 
se je potrebno pri obravnavi Proračuna občine Bled za leto za leto 2010 opredeliti, ali 
bo občina z zniževanjem teh prihodkov zmanjševala v bodoče namenski vir pokrijta za 
investicije na področju komunalnega in cestnega gospodarstva za katerega pa vemo, 
da je v občini Bled že sedaj podhranjeno, glede na opredelitve občine kot 
pomembnega turističnega kraja.  
Občina Bled pripravlja razvojni program občine za obdobje 2009 - 2020 in občinski 
prostorski načrt. Omenjena dokumenta bo predložila v naslednjih mesecih v javno 
obravnavo in nato občinskemu svetu v razpravo in sprejem. Prav ta dokumenta pa sta 
temeljna za nadaljnji razvoj občine, s katerima bo občina z novimi prostorskimi 
površinami zagotovila nadaljnji možni razvoj gospodarskim subjektom in 
gospodinjstvom. 
 
Franc Pogačar (BL)  
»Rad bi se dotaknil občinskega prostorskega načrta Občine Bled. Namreč po terminskem 
planu, ki smo ga dobili maja 2008, je bilo predvideno, da v mesecu januarju imamo že javno 
razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta. Ker še niti osnove nisem 
videl in ne vem kaj se dogaja z njim, me res zanima v kakšnem stanju je ta načrt, saj po 
zakonodaji ga moramo sprejeti do konca leta 2009. Vmes so neki roki za razgrnitev in 
obravnavo, ki so dolgi postopki, zato me dejansko skrbi, da ne bomo zamudili s tem planom. 
Do naslednje seje naj se pripravi to poročilo in apeliram na vse tiste, ki na tem delajo, da se 
intenzivno lotijo tega posla, ker so pač roke in gre za akt, ki je pomemben za vse občane.« 
Odgovor pripravili na odd. za varstvo okolja in urejanje prostora: 
Kot odgovor na pobudo prilagamo Obvestilo za javnost o pripravi novih prostorskih 
aktov v občini Bled, ki je bilo objavljeno v Blejskih novicah, dne 5.12.2008.  
Priprava občinskih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPN) za Bled je v končni fazi 
pridobivanja smernic nosilcev urejanja prostora. V tej fazi je prišlo do nekajmesečnega zamika 
izdelave OPN, saj nosilci urejanja prostora ne upoštevajo zakonsko predpisanih rokov, čeprav 
so njihove smernice ključne za pripravo novih prostorskih aktov občin. V 30-dnevnem 
zakonsko predpisanem roku je prispel zanemarljiv delež smernic. Na podlagi posredovanj 
občine, izdelovalca OPN in Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) je bilo 
posredovanih še nekaj smernic nosilcev urejanja prostora, medtem ko nekaj ključnih smernic 
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še pričakujemo. Občina je prejela odločbo MOP-a, da je za OPN potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje, zato občina pristopa tudi k izdelavi okoljskega poročila, ki je nujno 
za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje. Po pridobljenih smernicah bo na vrsti 
usklajevanje na MOP-u med posameznimi nosilci urejanja prostora. Ko bodo interesi 
medsebojno usklajeni, pa pride na vrsto priprava dopolnjenega osnutka OPN, ki bo poleg 
strateškega dela in konceptualnega dela urbanističnih načrtov vseboval tudi izvedbeni del 
prostorskega načrta in podrobni del urbanističnih načrtov. Dopolnjeni osnutek bo pripravljen 
na parcelo natančno in bo tudi javno razgrnjen. Ponovno poudarjamo, da bo v javno 
razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN možno razbrati, katera zemljišča bodo vključena v 
območja poselitve in bo na njih možno graditi in katera ne. Stališča do pobud in pripomb bodo 
podana po javni razgrnitvi. Vse pobude, ki so prispele še v okviru nastajanja novih prostorskih 
aktov pod okriljem prejšnjega zakona, bodo obravnavane med pripravo OPN kot tudi vse 
novejše pobude. Zainteresirane prebivalce, ki so podali pobude, še enkrat obveščamo, da med 
javno razgrnitvijo podajanje pripomb z isto vsebino, kot je v pobudi, ni potrebno. Z vsemi 
drugimi morebitnimi vprašanji pa se lahko obračate na predstavnike občinske uprave in ne na 
izdelovalca OPN. 

Kljub temu, da sta bili naknadno poslani še dve urgenci s strani župana na Ministrstvo 
za okolje in prostor (Urad za upravljanje z vodami) in na Ministrstvo za kmetijstvo, 
smernic še vedno niso posredovali. 
 
Jana Špec (SD)  
1. »Vprašanje se nanaša na pobudo, za katero sem prejšnjič dobila odgovor in gre za 

neprometno signalizacijo v občini. V odgovoru je bilo navedeno, da pri tem ne more delati 
občinska uprava, ker ima za to premalo zaposlenih in je velja prepoved zaposlovanja. 
Glede na to, da smo zadnjič sprejeli rebalans plana, ki predvideva povečanje 
zaposlenosti, dajem ponovno vprašanje, ker se mi zdi izredno pomembno, ali bomo 
začeli z urejanjem neprometne signalizacije po Bledu, ker dejansko obstaja na tem 
področju en velik kaos in kvari podobo turistične ponudbe kraja.  
Odgovor pripravil direktor občinske uprave, mag. Boris Malej: 
S sprejetim rebalansom proračuna občine Bled za leto 2008 ni bilo predlaganega 
povečanja števila zaposlenih v občinski upravi. S 1.1. 2009 je prišlo celo do 
zmanjšanja zaposlenih: odpoved delavke za določen čas na področju Oddelka za 
okolje in prostor, čeprav občina Bled na tem področju še vedno opravlja dela in 
naloge za občino Gorje. Prav tako je dal odpoved upravni delavec s področja 
prometne infrastrukture, katerega nadomestitve v občini Bled še ni uspelo 
zagotoviti, čeprav se zavedamo, da gre za prioritetne naloge na področju izgradnje 
južne ter severne razbremenilne ceste, kolesarskih stez in mirujočega prometa. V 
občinski upravi se zavedamo, da je neprometna signalizacija na Bledu neprimerna 
za turistično podobo kraja in zahteva kompleksno rešitev. Z zaposlitvijo upravnega 
delavca na področju prometne infrastrukture bo uprava v ta namen še v letošnjem 
letu pristopila k spremembi in dopolnitvi Odloka o neprometnih znakih v občini 
Bled. Na tej osnovi pa se bo nadaljevalo z odstranitvijo nelegalno postavljenih 
tabel na podlagi izdelanega elaborata. Prav tako se predvideva skupaj z občino 
Bohinj in občino Radovljica ustanovitev skupne medobčinske inšpekcijske in 
redarske službe. Tako naj bi se zaposlil v skupnem organu tudi inšpektor, ki bo 
imel pooblastila za sankcioniranje kršiteljev na področju neprometne signalizacije. 

2. Vprašanje se ponovno nanaša na to, ali bomo v letu 2009 v programu dela imeli Odlok o 
javnem redu in miru, vendar prosim, da dobim odgovor samo: da (in do kdaj) ali ne, ker 
sem že dvakrat dobila citirano celotno zakonodajo, zakaj se to ne da in kakšna pravna 
podlaga obstaja, kaj v ta odlok ne gre. Prepričana sem, da ga v občini dejansko 
potrebujemo. 
Odgovor pripravil Boris Sodja, vodja občinskih redarjev: 
Odlok o javnem redu in miru bo pripravljen v zadnjem kvartalu leta 2009, vendar po 
sprejetju Občinskega programa o varnosti, ki ga predpisuje Zakon o občinskem 
redarstvu.  

3. Predlagam, da župan novi Ministrici za kulturo posreduje prijazno pismo, v zvezi s 
sprejetim sklepom o vrnitvi vseh objektov na otoku. Mislim da bi bilo prav, da damo 
pobudo, da se sklep, ki je bil sprejet, prouči po pravni plati, ravno tako naj ministrica 
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pove, kakšno mnenje ima o vsebinski strani tega sklepa. Mislim da bi bilo tudi prav, da 
župan napiše stališče lokalne skupnosti v zvezi s tem, kajti objekti v katerih se opravlja 
gostinska dejavnost bi nedvomno morali biti v lasti in upravljanju občine, kajti vemo da je 
otok strateškega pomena za razvoj turizma na Bledu in da gostje vsekakor pričakujejo 
gostinsko kvalitetno ponudbo. Ne trdim, da sedaj ni možna, vendar kljub temu, če 
nimamo možnosti upravljanja nad temi objekti, nas lastnik pri tem lahko omejuje in mislim 
da je to za razvoj turizma izredno pomembno.« 
Odgovor bo podan pri poročilu župana med obema sejama. 
 

Aleš Vukelj (SNS)  
1. »Dajem pobudo, da občina objavi razpis za podelitev koncesije za objekte turistične 

infrastrukture, ki naj bo nezavezujoč. Preveri naj se interes oz. ali imamo kakšno drugo 
možnost, da nekdo drug to prevzame.  
Odgovor pripravil podžupan Bojan Žerovec: 
Menimo, da izvedba poizvedovalnega razpisa ni smiselna. Župan je namreč 
5.11.2008 ustanovil Delovno skupino za preoblikovanje športne in komunalne 
infrastrukture, katere glavni namen je vzpostaviti novo razmerje ureditve sredstev 
v upravljanju v skladu z novo zakonodajo. Trenutno je v pripravi analiza stanja po 
novi zakonodaji, ki jo pripravlja Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila iz 
Maribora. na podlagi analize bo pripravljen naustreznejši način prenosa sredstev v 
upravljanju na občino oz. ustrezna podjetja.  

2. Dopolnil bi pobudo svetnice Jane Špec, da se v pismu ministrico za kulturo vpraša še, ali 
bo občini vrnjen tudi grad.« 
 

Anton Omerzel (SNS)  
1. »Glede na to, da je bil v zadnjih snežnih razmerah Bled slabo očiščen oz. namesto da je 

bil do konca očiščen, so bili delavci iz podjetja Infrastruktura Bled poslani v Gorje. 
Smatram, da je treba najprej očistiti Bled.  
Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS in infrastrukturo: 
Zimska služba se je izvajala v skladu s Programom in opredeljenimi prioritetami, 
na področju občine Gorje pa zimsko službo izvajajo izvajalci s področja Gorij, 
razen za odvoz snega, kjer se dodatno vključijo izvajalci, ki sicer zimske službe ne 
izvajajo. 

 
Odgovor Infrastrukture Bled, d.o.o: 
Ob sneženju konec leta 2008, na katerega se mnenje nanaša, na podjetje nismo 
dobili pripomb na pluženje niti nam jih ni posredovala odgovorna občinska služba. 
To kaže, da delo vendarle ni bilo opravljeno slabo.  
Zimska služba je sestavni del dejavnosti Skupna raba, ki jo podjetje izvaja na 
podlagi programov zimske službe za obe občini, potrjenih na obeh občinskih 
svetih. Zimska služba je vezana izključno na občinske javne površine oz. 
prometnice, veliko pa je želja po čiščenju površin, ki niso občinske. V programu so 
točno določene prioritete, po katerih moramo izvajati pluženje in čiščenje 
občinskih javnih površin v eni in drugi občini. Problemi so predvsem na «mejnih 
področjih«, kjer gre za vprašanje lastništva, kar pa bo rešeno po izdelavi katastra 
javnih površin. Za izvajanje pluženja imamo poleg lastnih kapacitet tudi precejšen 
del zunanjih pogodbenih partnerjev. V program zimske službe vključeni 
podizvajalci so načeloma doma na področju, za katerega so zadolženi. Torej Blejci 
plužijo v občini Bled, Gorjanci pa v občini Gorje. Tako potekajo aktivnosti po 
sprejetih programih v obeh občinah istočasno in šele ko so te opravljene, so na 
vrsti dodatna naročila.  Dodatna dela izvajamo na podlagi posameznih naročil 
odgovornih oseb na občinah.  
Za pluženje in čiščenje cest republiškega ranga je zadolženo Cestno podjetje Kranj 
(npr. ceste skozi Bled proti Bohinju in Pokljuki).  
Obseg dejavnosti omejujejo tudi vedno prenizko planirana proračunska sredstva v 
primerjavi z vsemi željami.  
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2. Pričakujem bolj spoštljivo ravnanje z avtomobili in z vsemi stvarmi na Infrastrukturi, ker 
opazujem dnevno ljudi, ki pobirajo smeti, kaj s temi avtomobili počnejo, ravno tako s 
kantami za smeti. Prosil bi, da se te zadeve začnejo uresničevati.« 
Odgovor Infrastrukture Bled, d.o.o: 
Vozni park, s katerim izvajamo tudi dejavnost ravnanja z odpadki redno 
servisiramo in prav ocene pooblaščenih serviserjev so glede stanja voznega parka 
zelo pozitivne in merilo za kvaliteto našega dela. Zagotavljam, da je nadzor, 
upravljanje in nivo lastnega vzdrževanja na visokem nivoju. Torej, naši delavci se 
povsem resno zavedajo vrednosti opreme, s katero upravljajo in načeloma ravnajo 
z vozili in opremo zelo odgovorno. V primeru odstopanja od utečenega dela pa 
smo vedno tudi ustrezno ukrepali.  
Prav tako so zelo redki primeri okvar zabojnikov zaradi manipulacije ob praznjenju, 
saj bi jih v nasprotnem primeru morale stranke pogosteje menjavati, vendar temu 
niti približno ni tako.  
Seveda pa s tem ne trdim, da nikoli ni nič narobe in so dobronamerne kritike vedno 
dobrodošle. 
Odgovora sta pripravljena na zahtevo občinske strokovne službe. Iz zapisanega pa 
razumem, da ne gre za vprašanji temveč le za stališča oz. priporočila g.Omerzela. 
 
Direktor: 
Mirko Ulčar 

 
Srečko Vernig (LDS)  
»Zakaj na spletni strani občine ni zapisnikov in materialov Nadzornega sveta, čeprav je vse 
ostalo izjemno kvalitetno možno spremljati preko spletne strani občine. Ali nadzorni odbor v 
občini funkcionira. Materiali za njihove seje naj bodo predloženi tako, kot za seje občinskega 
sveta.« 
Nadzorni odbor Občine Bled je na 13. redni seji, dne 15.1.2009, sprejel  
SKLEP 13.7.1 
Nadzorni odbor Občine Bled se je seznanil s pobudo občinskega svetnika Srečka 
Verniga: »Zakaj na spletni strani občine ni zapisnikov in materialov Nadzornega sveta, 
čeprav je vse ostalo izjemno kvalitetno možno spremljati preko spletne strani občine. Ali 
nadzorni odbor v občini funkcionira. Materiali za njihove seje naj bodo predloženi tako, kot za 
seje občinskega sveta.« in odgovarja: 
Glede javnosti svojega dela, Nadzorni odbor Občine Bled ravna v skladu z določili 
veljavnega Poslovnika nadzornega odbora Občine Bled. V skladu s 4. členom 
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bled, so informacije javnega značaja sklepi in 
dokončna poročila o izvedenem nadzoru – razen če vsebujejo podatke, katere veljavni 
predpisi opredeljujejo kot državne, uradne, poslovne ali druge skrivnosti. Nadzorni 
odbor sklepe sprejete na sejah objavlja na spletnih straneh Občine Bled ali na drug 
ustrezen način dostopen javnosti. 
 
Ludvik Kerčmar (SD)  
»Ugotavljam, da na Bledu vse več prostora namenjamo gradnji stanovanj za trg (Ribenska 
cesta, Kajuhova cesta, Cankarjeva cesta, okolica Lip-a). Predlagam, da do sprejetja 
občinskega prostorskega načrta ne namenjamo novih lokacij za gradnjo stanovanj za trg, saj 
to ni v ravnotežju s sozvočjem razvoja Bleda, predvsem pa turizma na Bledu. V dolgoročnem 
projektu je bilo rečeno, da se podpira male penzione, gostinske objekte, ne pa stanovanj za 
trg v tako velikem številu. 
Odgovor pripravili na odd. za varstvo okolja in urejanje prostora: 
Prav zmanjševanje števila predvidenih stanovanjskih enot je v zadnjem času tema pri 
sprejemanju Občinskega razvojnega programa in Občinskega prostorskega načrta. 
Glede na problem nasičenosti Bleda s stanovanjskimi enotami občina pri sprejemanju 
prostorskih aktov deluje v smeri, da se možnosti za gradnjo stanovanjskih enot 
zmanjšajo. Občina predvideva tudi možnost spremembe OLN Seliše, in sicer naj bi na 
mesto stanovanjskih enot lahko preselili Diagnostični center.  
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Anton Mežan (LTM)  
»Navezujem se na pobudo, ki je bila že večkrat vložena, na zadnji seji pa je bil sprejet sklep 
– gre za Diagnostični center. Naj se postopki čimprej rešijo in da ne bo vse skupaj samo na 
papirju. Danes se je zgodilo, da nihče ni mogel 45 minut mimo centra, o čemer je bila 
obveščena tudi redarska služba in občina.« 
Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS in infrastrukturo: 
V skladu z dogovorom na kolegiju župana, se bo v spomladanskem času na območju 
nasproti Diagnostičnega centra izdelal robnik, ki bo preprečeval parkiranje na vozišču, 
s tem pa bo omogočen stalen dostop za prebivalce tega dela Bleda. Sočasno se bo 
dopolnila prometna signalizacija. 
 
Odgovor pripravil Boris Sodja, višji ref. III: 
Poročilo občinskega redarja za dne 16. december 2008: 
12.30 Ob 12.30 sem prejel telefonski klic starejšega občana, ki ga je nekdo zaparkiral pri  
13.00 Diagnostičnem centru. Na kraj prekrška sem se odpravil takoj. Voznik, katerega vozilo 

naj bi bilo v prekršku, je vozilo že umaknil. KONTROLA območja za pešci na Cesti 
svobode, kjer pa v času kontrole ni bilo posebnosti. 

Na omenjeni lokaciji so občinski redarji v letu 2008 izrekli osem ustnih opozoril v 
skladu z ZP-1 in izdali 10 plačilnih nalogov po ZVCP-1. Odzovejo se skoraj na vsak 
klic, odvisno kje so v času klica. 

 
Albert Vidic (LiRa)  
»V kolikor bo v letošnji zimi jezero zamrznilo, me zanima, kakšne ukrepe mislite sprejeti, da 
bo hoja po zaledeneli površini varna.« 
Odgovor pripravila mag. Aleksandra Žumer, svetovalka za pravne zadeve: 
Na Občini Bled smo seznanjeni s pristojnostmi, ki jih nalaga samoupravni lokalni 
skupnosti Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/2007- UPB-1; v 
nadaljevanju: ZVU), tudi v času zaledenelosti jezera. Drugi odstavek 8. člena ZVU 
določa, da »na zaledenelih vodnih površinah pristojni organ samoupravne lokalne 
skupnosti dovoli hojo, drsanje ali druge dejavnosti na ledu le v času, ko je zaledenela 
površina varna. Varnost zaledenele površine ugotavlja pravna ali fizična oseba, ki jo 
za to pooblasti samoupravna lokalna skupnost.«  
Navedena določba pomeni, da mora občina izvesti postopek javnega naročila in najti 
nekoga, ki bo ugotavljal varnost zaledenele površine (nekdo, ki ima registrirano 
dejavnost za to ?) ter ga pooblastiti in plačati. Na podlagi ugotovitev, občina dovoli ali 
ne dovoli hojo, drsanje ali druge dejavnosti na ledu. Na kakšen način se to izvede, v 
praksi še ni bilo izvedeno, tako da bomo tu ustvarjali prakso (predlaga se sprejem 
sklepa župana, ki se objavi v medijih, na spletni strani občine, oglasnih deskah idr.; 
postavitev opozorilnih tabel o nevarnosti hoje po zaledenelem jezeru). 
Izpostaviti gre, da je s predmetno določbo, država na občino prenesla ne samo 
pristojnosti, ampak tudi odškodninsko odgovornost za morebitno utopitev. 
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NEREALIZIRANI SKLEPI – pregled do 15. seje 
 

9. seja, 8.4.2008   
Odlok o potrditvi zaključnega računa za leto 2007 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme, da Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna 
občine Bled za leto 2008 vsebuje posebej priloženo poročilo o realizaciji NRP. 

 
Pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno razbremenilno cesto na 
Bledu 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled zadolžuje občinsko upravo, da pri konkretni izvedbi projektne 
dokumentacije upošteva vse možne izboljšave v soglasju s krajani Mlina (poglobitve, 
protihrupne ograje, ....) 

 
Strokovna stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve sprememb in 
dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria  
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 
– Astoria, s pripombami: 
- pri izvedbi projekta mora investitor zagotoviti izločitev čistih izvirskih in meteornih 

voda iz fekalnega kanalizacijskega sistema, 
- pri izvedbi projekta je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest. 
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PUBUDE V EVIDENCI (do realizacije) – povzetek  
(v celoti so objavljene na spletni strani občine v meniju: organi občine – podmeni: 
občinski svet, podmeni: pobude in vprašanja) 

 
3. seja, 27.3.2007 

Svetniška skupina LDS (Davorina Pirc (LDS) 
- pobuda za ureditev kolesarskih poti v Občini Bled 
 
Svetniška skupina LDS (Srečko Vernig) 
- pobuda za ureditev lastniških razmerij na zemljiščih, na katerih je Občina Bled 

gradila lokalne ceste 
 
Svetniška skupina LDS (Davorina Pirc) 
- »ZELENO POBUDO« - izdelava 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 

 
4. seja, 12.6.2007 

Ljuba Kapus, Lista za ljudi in prostor - pobuda v zvezi s prometom in parkiranjem na 
Cesti Svobode 

 
Ljuba Kapus, Lista za ljudi in prostor - pobuda za rešitev problema prebivalcev pri 
Diagnostičnem centru dajemo pobudo, da se preuči, kakšne so možnosti, da se obdrži 
tudi dostop mimo Jelovice (ali služnost).  
 

5. seja, 2.10.2007  
Svetniška skupina LDS - pobuda za ureditev pločnika od trgovine Mercator do Savske 
ceste, nasproti vhoda v Vilo Bled 
 
Svetniška skupina LDS - v Blejskih novicah naj se nameni prostor pred sprejemanjem 
pomembnih odlokov 
 

6. seja, 15.11.2007  
Slovenska demokratska stranka, Blaž Ažman - zagotavljanje varnosti občanov  
 
Franc Pogačar (BL) - zamenjava »Fuerstove svetilke pred Blegašem  
 
Matjaž Berčon (N.Si) - pobuda za oblikovanje novih cen parkirnine 
 

7. seja, 18.12.2007  
Davorina Pirc (LDS) - pobuda za odprtje rubrike: Pisma bralcev v Blejskih novicah 
 
Davorina Pirc (LDS)   - pobuda za uvrstitev točke Poročilo o varnostnih razmerah v 
Občini Bled na naslednjo sejo Občinskega sveta 
 
Anton Omerzel (SNS) - pobuda – prevozi otrok v šolo 
 

8. seja, 5.2.2008 
Janez Petkoš (SDS)  - pobuda – Reševanje  stanovanjske socialne problematike 
 
Ludvik Kerčmar (SD) - prometna ureditev med Hotelom Jelovica na Cesti svobode do 
Blegaša  
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Odbor za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem 
Sklep: »Člani Odbora za proračun in finance predlagajo, da se investicije obravnavajo kot 
posebna točka na dnevnem redu za sejo Občinskega sveta in sicer: 

- da se na naslednji seji Občinskega sveta obrazloži kot posebna točka dnevnega reda 
finančni in terminski plan za: severno in južno razbremenilno cesto M-kanal, Rečiška 
cesta – pločnik  in investicija v Veslaški center. - REALIZIRANO 

- da se do rebalansa kot posebna točka dnevnega reda na seji Občinskega sveta 
obravnavajo prvih 15 investicij  po vrednosti investicije.«  

 
9. seja, 8.4.2008  

Davorina Pirc (LDS)  
1. pobuda za obravnavo strategije razvoja Občine Bled 
2. pobuda: Pisna podpora Občine Bled potencialnim ponudnikom za dolgoročni 

najem Vile Bled in Pristave 
 
Ljubislava Kapus (ZLP)  
- pobuda – prometna ureditev na Cesti svobode od avtobusne postaje do Blegaša  
- pobuda za umik novoletne okrasitve (na drevesih) 

 
Anton Mežan (LTM) - realizacija obveznosti iz urbanistične pogodbe za izgradnjo pločnika 
(podjetje Real) 
 
Mag. Leopold Zonik (LGER) - pobuda za ureditev stopnic pri hotelu Park  
 

10. seja, 20.5.2008 
Ludvik Kerčmar (SD) - pobuda - Sprememba tarifne postavke o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v občini Bled 
 
Anton Omerzel (SNS) - pobuda za podaljšanje roka za vložitev vlog za spremembe 
namembnosti zemljišč 

 
Blaž Ažman (SDS) - pobuda – priklopi na javno kanalizacijo v Ribnem 
 
mag. Slavko Ažman (ZLP) - pobuda za pripravo spremembe Odloka o urejanju javnih 
zelenih površin 
 

11. seja, 17.6.2008  
Davorina Pirc, Srečko Vernig (LDS) - pobuda za ponovno proučitev vplivnega območja 
kulturnega spomenika – hiša Bodešče  
 
Aleš Vukelj (SNS) - pobuda za ureditev Trim steze na Straži 
 

12. seja, 30.9.2008 
Davorina Pirc (LDS)  - začetek gradnje na Koritnem – po sprejetem zazidalnem načrtu 
 
Franc Pogačar (BL) - pobuda (Odbora za gospodarsko infrastrukturo) za ureditev: lesene 
ograje na državni cesti nasproti Ribiča; polomljenih jaških na Kolodvorski cesti; manjkajočem 
asfaltu na pločniku pred avtobusno postajo; neočiščene struge potokov: Rečica, Ledina na 
Dobah; 
Franc Pretnar (SLS) - ureditev »Odprtega kanala ob Rečiški cesti« 
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STALNE NALOGE (do realizacije) 
 

3. seja, 27.3.2007 
LISTA TONIJA MEŽANA – Anton Mežan (LTM)  
- terminski plan sej občinskega sveta 
 

7. seja, 18.12.2007  
Davorina Pirc (LDS)  
- severna in južna razbremenilna cesta 
 

8. seja, 5.2.2008  
Ljubislava Kapus  
- problematika Blejskega jezera 
 

13. seja,18.11.2008 
Blaž Ažman (SDS)  
- pobuda za organizacijo sestanka z dosedanjimi uporabniki zemljišča pod Ribensko goro  

 


