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POBUDE IN VPRAŠANJA 

2. seja, 27.3.2007 

 
Odgovor pripravili na odd. za okolje in prostor: 
Po besedah glavne kranjske inšpektorice za okolje in prostor gospe Ane Kelbl dne 
22.10.2007, Upravno sodišče v zvezi z odstranitvijo ograje še ni odločilo o zahtevku za 
odlog izvršbe inšpekcijske odločbe.  

 
 

3. seja, 27.3.2007 

Ludvik Kerčmar (SD)  
Podajam pobudo, da se prouči možnost o odkupu zemljišča in objekta Partizan. Prostor je po 

PUPu namenjen za izgradnjo izobraževalnih objektov (pa tudi sodobna telovadnica ne bi bila 
odveč). Pri sprejemljivi investiciji bi občina lahko porabila lasten delež, lahko tudi za centralno 
otroško igrišče. 
Zahtevana je bila dopolnitev: kdo je odkupil zemljišče, skupaj z objektom in kdo je novi 
lastnik 

Dopolnitev odgovora pripravil Maksimiljan Osvald, odd. za okolje in prostor: 
V zvezi z vprašanjem, kdo je odkupil zemljišče skupaj z objektom TVD Partizan in kdo je 
novi lastnik, po podatkih zemljiške knjige ni novih dejstev. Lastnik je Casino Bled, Cesta 
svobode 15, Bled. 

 
 

Matjaž Berčon (N.Si) - svetniške pobude in vprašanja za sejo, dne 27. 3. 2007  
1. Pobuda za razširitev obstoječih parkirišč pri vrtcu in lekarni 

Na pobudo občanov predlagam, da se kot začasna rešitev nevzdržnega stanja v zvezi s 
parkiranjem na teh dveh lokacijah uredijo dodatna parkirna mesta z ureditvijo zelenih površin 
poleg obstoječih, tako da se asfalt enostavno podaljša. Na žalost bo šla taka ureditev na škodo 
zelenic, vendar je včasih potrebno žrtvovati tudi to, da olajšamo življenje svojim občanom. 
Druge rešitve se očitno odmikajo v prihodnost, medtem ko vsakodnevno življenje (in parkiranje) 
teče dalje. Ocenjujem, da za vse skupaj v letošnjem proračunu ni potrebno zagotoviti več kot 
150.000 €. Preveriti bo potrebno le lastništvo zemljišča pri vrtcu. 

Dopolnitev odgovora za PARKIRIŠČE PRI VRTCU  pripravili na odd. za prostor in 
varstvo okolja:  
V zvezi razširitve parkirišč pri vrtcu je v pripravi geodetski posnetek celotne Seliške 
ceste. Občina Bled se dogovarja s podjetjem PNZ – Projekt nizke zgradbe Ljubljana, ki je 
pripravilo že idejni projekt Severne razbremenilne ceste v delu med krožiščema, da v 
najkrajšem času pripravi idejno zasnovo Seliške ceste od drugega križišča do odcepa 
trase SRC iz Seliške (pogoj iz OLN Spodnje Seliše). V tej idejni zasnovi bo vključen tudi 
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del med parkirišči vrtca in odcepom Črtomirove ceste, zato upamo, da bi na tej osnovi 
lahko kmalu pristopili k izvedbi povečanja parkirišč vrtca.  

 

Dopolnitev dogovora na vprašanje: »Ureditev prometnega in parkirnega režima pri  
Zdravstvenem  domu  Bled«, pripravili na odd. za gosp. in družbene dejavnosti: 
Občina Bled je že v juniju 2004 izdelala projekt »Ureditev prometnega in parkirnega 
režima pri  Zdravstvenem  domu  Bled«, vendar k realizaciji projekta nismo mogli 
pristopiti zaradi postopka denacionalizacije.  
Vrhovno sodišče RS v Ljubljani nas je letos  seznanilo, da je zahtevek za revizijo 
postopka zavrnilo. S tem so nastali pogoji, da Občina Bled in Osnovno zdravstvo 
Gorenjske Kranj lahko pristopita k realizaciji že več let  načrtovane ureditve prometnega 
režima in parkirišča pri ZD Bled.  Načrtovana »Ureditev prometnega in parkirnega režima 
pri  Zdravstvenem  domu  Bled« naj bi se pričela v začetku oktobra 2007.  
Projekt predvideva:  

 zunanjo ureditev - zaradi varnosti ljudi in pomanjkanja parkirnih prostorov je 
potrebna ureditev 20 obstoječih in zgraditev 11 novih parkirišč ter 2 parkirišč za 
invalide,  

 ureditev bo vzpostavila krožni promet s postavitvijo  dvižnih zapornic na 
eletromotorni pogon. Zapornice bodo preprečevale nekontrolirano parkiranje na 
parkirišču, ki kot funkcionalno zemljišče pripada Zdravstvenemu domu Bled,  

 izgradnja pločnika na južnem delu zemljišča, ki bo peščem omogočal varen dostop 
tako v ZD Bled kot po stopnicah v lekarno  – promet bo znotraj območja parkirišča 
urejen enosmerno,  

Z načrtovano ureditvijo  se bo uredilo  tudi parkiranje pri lekarni na Bledu kajti 
obiskovalci lekarne potrebujejo večinoma kratkotrajno parkiranje in bodo lahko koristili 
parkirni prostor pri ZD Bled, v lekarno pa odšli po že zgrajenih stopnicah.  Pri lekarni se 
uredijo parkirna mesta za invalide, zaposleni bodo pa, tako kot velja za zaposlene v 
Zdravstvenem domu Bled, koristili parkirne površine pri Višji šoli za gostinstvo in 
turizem Bled.    

 
2. Pobuda za oblikovanje Strateškega sveta Občine Bled 

Predlagam, da župan nemudoma imenuje strateški svet iz različnih predstavnikov občinskega 
življenja (zlasti iz turističnega in ostalega gospodarstva, izmed podjetnikov in obrtnikov, 
neodvisnih strokovnjakov na področju urejanja prostora in razvoja …), ki bo skupaj z 
občinskimi službami poskrbel zlasti za pripravo in uskladitev naslednjih dokumentov: 
- Dolgoročna strategija razvoja Občine Bled; 
- Prostorska strategija Občine Bled; 
- Urbanistični načrt za Bled. 
Vsakokrat se namreč ob pomembnejših, zlasti prostorskih, vprašanjih soočamo z dilemami 
okoli strateških usmeritev, celovite vizije itd. Z uskladitvijo teh temeljnih dokumentov bi morali 
enkrat in na daljši rok presekati vsakokratno improvizacijo stališč. Tako tudi apeliram na 
župana, da do takrat zamrzne vse pobude po spreminjanju prostorskih dokumentov, razen 
tistih, ki rešujejo prometne probleme. Rok za pripravo in uskladitev teh dokumentov b i moral 
biti do poletnih počitnic, da lahko na tej podlagi jeseni že izvedemo prve konkretne 
spremembe. 
V nadaljevanju bi lahko ta strateški svet pripravil še program razvojnih projektov, ki bi bil 
podlaga za prijave na različne razpise. 

Odgovor pripravil župan:  
Da se ustanovi strateški svet, ki se kot politično strokovni organa ukvarja z vizijo kraja, 
je smiselno in pravilno, ni pa smiselno, da se ustanovi tak organ za pridobivanje 
evropskih sredstev, saj gre za strokovne postopke, ki jih izvajajo strokovnjaki, 
specialisti za ta področja. Člani občinskega sveta ste prejeli predlog za zaposlitev 
strokovnjaka na tem področju (pridobivanje evropskih sredstev), vendar pa le-tega niste 
sprejeli. 
Strateški svet bom imenoval v roku enega meseca. 
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3. Pobuda za prednostno ureditev dela Seliške ceste 

Ob sprejemanju UN Sp. Selišče se je ponovno odprlo vprašanje ureditve Seliške ceste. 
Predlagam, da ne glede na usodo t.i. severne obvoznice nemudoma pristopimo zlasti k 
umestitvi krožnega križišča z Ljubljansko cesto in ureditvijo prometnih razmer pri vrtcu in šoli. 
Na žalost ta prioriteta ni v celoti razvidna iz osnutka letošnjega proračuna in je za to še pravi 
čas, da se vanj uvrsti s postavko najmanj 250.000 €. 

Odgovor pri prvi pobudi.  

 

Franc Pogačar (BL)  

Predlagal je, da se do naslednje seje pripravi terminski plan sprejemanja Strategije prostorskega 
razvoja in s tem tudi reševanje posameznih individualnih pobud.  

Odgovor pripravili na odd. za okolje in prostor: 
Občina mora najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi novega Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPN) oz. po uveljavitvi podzakonskega predpisa (ta mora biti sprejet 2 meseca 
po uveljavitvi zakona). Občina Bled bo v skladu z ZPN sprejela sklep o pričetku priprave 
občinskega prostorskega načrta takoj po zaključku drugega dela prostorske delavnice v 
mesecu januarju 2008, po kateri bo občina prišla do konkretnih in uporabnih izhodišč za 
pripravo OPN. Glede na že predstavljeni terminski plan MOP-a bo postopek sprejemanja 
OPN zaključen predvidoma spomladi 2009. 

 
 

4. seja, 12.6.2007 

Anton Mežan (LTM)  
POBUDE IN VPRAŠANJA ZA 4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 

1. 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. 

Dopolnitev odgovora pripravili na odd. za okolje in prostor  
Za odstranitev dotrajanih tabel z napisom BLED 1000 LET smo že posredovali nalog na 
podjetje Infrastruktura d.d. Bled. 

 

2. Ker izgradnja razbremenilnih cest in s tem tudi dostopa na Bled še ni terminsko točno določena 
dajem pobudo, da se stori vse za čimprejšnjo izgradnjo pasu za zavijanje na levo proti 
''Lisicam'' v smeri Bled – Lesce.  

Na tem mestu so že ugašala življenja, zato ne bi bilo dopustno čakati še nekaj let in ''dočakati'' 
nove smrtne žrtve.  

Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS  in infrastrukturo: 
Projektna naloga za ureditev tega križišča še ni bila posredovana občina Bled, zato smo 
DRSC pismeno  pozvali, da nam zahtevano čim prej pošlje v pregled.  

 
 

Albert Vidic (LiRa)  
LISTA ZA RAZVOJ 
Ledina 40, Zasip, 4260 Bled       Bled, 12.06.2007 

 
Pobude in vprašanja svetnikov. 

Predlagam da občina (s pomočjo krajevnih skupnosti) ugotovi lokacije nelegalnih odlagališč 
odpadkov in pripravi tudi predlog sanacije le teh. Menim, da pri sistemu zbiranja odpadkov, 
kakršnega izvaja Infrastruktur Bled,d.o.o., ne smemo dovoliti tudi nelegalnih odlagališč. 

Dopolnitev odgovora pripravil Jože Dežman, odd. za GJS in infrastrukturo: 
Opravljen je bil ogled s predsednikom KS Zasip in ugotovljeno je bilo, da je zgornji plato, 
zaradi polomljene rampe, v celoti zasut z odpadki (predvsem gradbenimi). V dogovoru z 
Infrastrukturo, se pripravlja predlog sanacije, v katerem bo predvidena  fiksna zapora 
dostopa na odlagališče, ki je bila po naših informacijah že nekajkrat odstranjena s strani 
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krajanov KS Zasip - kljub opozorilni tabli in ukrepom inšpektorja za okolje, s katerimi je bil 
seznanjen tudi svet KS Zasip. 

 
 
 

Ljuba Kapus, Lista za ljudi in prostor 
1. 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. 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. 

Odgovor pripravil Franci Pavlič, odd. za GJS  in infrastrukturo: 

Prometna signalizacija na Cesti svobode je bila izvedena v skladu s projektno 
dokumentacijo-  Idejna zasnova ureditve pločnika ob Cesti svobode od križišča s 
Prešernovo cesto do križišča z veslaško promenado, ki jo je izdelalo projektantsko 
podjetje PNZ Ljubljana. Projektna dokumentacija vam je na razpolago v pogled na 
Oddelku za gospodarske javne službe in infrastrukturo na občini Bled. Na podlagi 
predhodnih dogovorov med občino, projektantom, izvajalcem gradbenih del in 
prebivalci, ki stanujejo na predmetnem odseku Ceste svobode, se je cestišče zaradi 
morebitnih posedkov začasno grobo asfaltiralo, v prihodnjih letih pa se bo cestišče 
skupaj s pločnikom dokončno uredilo, ko bodo znane celovite rešitve v prostoru na 
tem območju (projekt ureditve veslaške promenade, dostopi zaradi novih 
povezav,…).  

 
2. Dajemo pobudo, da se takoj temeljito preuči problem kotlovnice v Osnovni šoli prof. dr. 

Josipa Plemlja in da se, glede na to, da je kotlovnica tako dotrajana in da je plinska napeljava 
že pripravljena, najde rešitev za financiranje že v letošnjem poletju.  
V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da pride do hujših okvar v zimskem času, kar bi 
pripeljalo lahko tudi do prekinitve pouka in do velike materialne škode. 
Dokumente o dotrajani kotlovnici in o sofinanciranju MSS prilagam. 

Odgovor pripravili na odd. za gospodarstvo in družbene dejavnosti: 
Projekt za prenovo kotlovnice je pripravljen, gradbeno dovoljenje je pridobljeno.  O 
izvedbi investicije potekajo dogovarjanja o možnostih javno-zasebnega partnerstva. 

 
3. 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: Že na 5. redni seji, pri obravnavi osnutka odloka o spremembi odloka o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled je bilo glede dostopa 
stanovalcev pojasnjeno, da občina ne mora vstopati v razmerje med stanovalci in 
lastnikom zemljišča z neko prisilo in zahtevami in nima mehanizmov za vplivanje na 
lastnika zemljišča.  
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Vprašanja: 
4. Ali se že opravlja monitoring potoka skozi Zdraviliški park? Kdaj bomo lahko dobili prve 

podatke, na podlagi katerih se bo sprejela odločitev, ali lahko ponovno teče v jezero?  

Odgovor pripravila: mag. Romana Starič, vodja odd. za GJS in infrastrukturo: 
Odgovora še nismo prejeli. Na našo intervencijo pa so nam sporočili, da se na MOP oz. 
ARSO dogovarjajo o sklicu sestanka, kjer naj bi obravnavali navedeno problematiko. V 
tem primeru bi bilo smiselno združiti tematiko pri vprašanju št. 4 glede stanja Blejskega 
jezera, saj vsi pritoki nanj neposredno vplivajo.  

 

Anton Omerzel (SNS)  

Prosil je, da se preveri, ali ima Vrtec Bled uporabno dovoljenje za plin. Želel je, da se odgovor 
pripravi urgentno, glede na to da v tem objektu veliko otrok. 

Dopolnitev odgovora pripravili na odd. za gospodarstvo in družbene dejavnosti  
Vrtec  ima za zgradbo uporabno dovoljenje z dne 21.6.1982 (št. 351-3/76-7). Uporabno 
dovoljenje (z dne 9.11.2000, št. 351-274/98)  je pridobljeno tudi za  spremembo namembnosti 
podstrešja otroškega vrtca v tri igralnice in upravne prostore (dve pisarni).  
Za zamenjavo peči  v vrtcu je Upravna enota Radovljica  izdala Odločbo o dovolitvi 
priglašenih del (št.:351-355/2001). Ta poseg takrat ni zahteval gradbenega dovoljenja.  Dela 
so bila izvedena na podlagi omenjene  odločbe. Uporabno dovoljenje se lahko pridobi samo 
na podlagi Gradbenega dovoljenja, ki pa v tem primeru ni bilo potrebno. 
Pripravljen pa je tudi že projekt napeljave in priključitve na zemeljski plin, za katerega smo  
v skladu z  veljavno zakonodajo  pridobili gradbeno dovoljenje.  

 
 

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. Dajem pobudo, da ustrezne občinske službe poskrbijo za omejitev hitrosti na 30 km/h na cesti 

pri kampu v Zaki. Na tem območju  se vozniki s svojimi vozili priključujejo na glavno cesto iz 
kampa in iz makadamskega parkirišča. Mnogi kopalci in gostje restavracije tam prečkajo 
cesto, vozniki pa ovirajo promet s počasnim bočnim parkiranjem ob cesti, na kateri večkrat 
dnevno ustavi tudi vlakec. Zato upam, da bo ustrezna občinska služba poskrbela za realizacijo 
pobude. 

Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS  in infrastrukturo: 
Omejitev hitrosti v Zaki – predlog  preverjajo strokovne službe in prometni strokovnjak, 
ki bo predlagal ustrezne rešitve, saj gre za prometno ureditev na odseku lokalne ceste. 

 
2. V občini Bled je kar nekaj prehodov za pešce, na katere ne opozarjajo prometni znaki, ki sicer 

o prehodu za pešce opozorijo voznika. Bil sem priča prometni nesreči, ko je voznik (pri pošti) v 
mraku zbil pešca na prehodu kljub počasni vožnji, saj ga ni opazil. Prepričan sem, da s 
postavitvijo ustreznih prometnih znakov in svetlobne signalizacije lahko preprečimo še kakšen 
podoben primer. Zato dajem pobudo, da ustrezna občinska služba pregleda situacijo na 
terenu celotne občine in poskrbi, da bodo VSI prehodi za pešce označeni najmanj s 
prometnim znakom če ne s svetlobno signalizacijo ter da se uredijo prehodi iz pločnikov na 
cestišče tako, da bodo cesto nemoteno oz. lažje prečkali tudi invalidi ter tisti z otroškimi 
vozički. Sedaj to namreč marsikje onemogočajo visoki robniki. 

Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS  in infrastrukturo: 
Prehodi za pešce – problematika je obširna in jo bo obdelal prometni strokovnjak. V 
zvezi s  tem je bil s prometnimi znaki že opremljen prehod na koncu Jermanke proti 
Zasipu, saj se prehod nahaja tik za ovinkom, pa tudi sicer so na tem delu dokaj visoke 
hitrosti, saj nekateri vozniki ne spoštujejo omejitev. 
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3. Menim, da so (ne vsi – so tudi izjeme) poleti sedanji pobiralci parkirnine v Občini Bled kraju v 
sramoto, saj se na svojih službenih mestih v ''uniformah'' (svetlečih brezrokavnikih) obnašajo 
kot ''težki frajerji'', ki tam po cel dan gostijo sovrstnike… Za prihodnjo sezono dajem pobudo, 
naj se poskrbi za izobraževalni tečaj pobiralcev, da bodo le-ti kraju v ponos s svojim vedenjem 
in poznavanjem kraja. Večkrat sem že slišal od turistov, da jim omenjeni pobiralci niso znali 
odgovoriti na njihova vprašanja, kot so: Kje je na Bledu turistično informacijski center, kje je 
tržnica, … Še huje pa je, da jih zavajajo z napačnimi informacijami: Nekdo vpraša za športni 
park, oni ga pošljejo do športne dvorane, gost želi do upravne stavbe TNP-ja, ti pa ga pošljejo 
do sedaj ograjene vile Rog.  
Razumem, da niso vsi domačini in da ne poznajo vsega, a oni so večkrat prvi stik z nekom, ki 
pride na Bled, zato je ta prvi vtis še kako pomemben.  

Odgovor: 
Strinjamo se s pobudo, vendar pa je izbira pobiralcev parkirnine na javnih parkirnih 
prostorih v domeni koncesionarja.  

 
4. Dajem pobudo, da se v proračunu za naslednji dve leti rezervirajo sredstva za izdelavo 

projekta pločnika na Ribenski cesti od alpskih blokov do Ribna in na Koritenski od ''kovača'' do 
Bodešč. 

Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS  in infrastrukturo: 
Pločnik proti Koritnem in Ribnem– predlog bomo upoštevali v Načrtu razvojnih  
programov. 

 
5. 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.  

Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS  in infrastrukturo: 
Na problematiko količkov pri OŠ Bled smo opozorili Infrastrukturo Bled. 

 
6. 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. 

Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS  in infrastrukturo: 
Na problematiko zaščitne ograje na Straži smo opozorili Infrastrukturo Bled. 

 
7. Dajem pobudo, da se v proračunu za leto 08 namenijo sredstva za vse potrebne postopke in 

da bodo stanovalci na Koritenski končno dobili asfaltirano krožno cesto, ki pelje mimo blokov 
(pred kovačom na levi strani) začenši med Koritensko 15 in 17 ter se nadaljuje proti bivši 
upravni stavbi podjetja Lip Bled. 

Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS  in infrastrukturo: 
Asfaltiranje Koritenske med št. 15 in 17 – najprej morajo pristojne službe urediti 
lastništvo ceste, saj do sedaj lastniki zemljišč niso kazali pripravljenosti (razen GG). 

 
8. Dajem pobudo, da se s strani občinskih služb in župana na vsako pismo občank in občanov 

odgovori najkasneje roku 14 dni! 

Odgovor: Pobudo sprejemamo in jo bomo upoštevali. 

 
9. Dajem pobudo, da se prične s postopki, kakršni so bili dogovorjeni med KS Rečica in Občino 

Bled glede postavitve otroških igral in glede ureditve površine za potrebe Rečiških gasilcev 
neposredno za Gasilskim domom na Rečici. 

Odgovor pripravili na odd. za varstvo okolja in urejanje prostora: 
V zvezi z otroškim igriščem na Rečici so bila v letu 2006 zagotovljena določena 
proračunska sredstva; strokovne službe so takrat pripravile več predlogov lokacij za 
postavitev igral, vendar se je KS Račica strinjala le z lokacijo ob gasilskem domu, ki pa 
po prostorskem planu predstavlja kmetijsko zemljišče, zato legalna postavitev igral tam 
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do spremembe prostorskih aktov ni mogoča. Ob pregledu lokacij se je pojavljalo tudi 
vprašanje smiselnosti postavitve igrišča ob gasilskem domu glede na obstoječe 500 m 
oddaljeno igrišče na Športnem parku ter nevarnost prečkanja Rečiške ceste za 
obiskovalce morebitnega igrišča.  

 
Svetniška vprašanja 

1. Zakaj je bilo dne 22.6.2007 vozilo blejske redarske službe v Kranju nepravilno parkirano, kar 
dokazujeta slika in članek iz časopisa Direkt, izdanega dne 23.6.2007. Kdo je bil voznik 
občinskega vozila in s tem odgovoren za ta prekršek ter zakaj se je ta oseba takrat 
zadrževala v Kranju?  

Odgovor pripravi Boris Sodja, višji ref. III 
Občina Bled ima za potrebe občinskega redarstva dve službeni vozili. Iz svetniškega 
vprašanja ne moremo razbrati za katero vozilo (tip, registrska oznaka) gre. Mi ne 
posedujemo te slike  oz. dokumentacije in tudi ni priložena k svetniški pobudi. 
Za prekrške in sankcije, ki so zanj predpisane, so pristojne pooblaščene uradne osebe 
(policisti, cariniki, inšpektorji,občinski redarji itd.) vsak v okviru svoje zakonske 
pristojnosti. Ukrepe izvajajo v skladu s 57. členom Zakona o prekrških (ZP-1). Nikjer pa 
ni zabeleženo, da lahko sankcije za prekrške izrekajo mediji. Če je bil zoper domnevno 
nepravilno parkiranje uveden prekrškovni postopek v skladu z 57. členom ZP-1 je 
vprašanje potrebno nasloviti na pristojno občinsko redarstvo MO Kranj ali na 
Policijsko postajo Kranj. 
Ko bomo prejeli popolno svetniško vprašanje Vam bomo lahko nanj v celoti odgovorili. 

 
2. Koliko avtomobilov oz. njihovih voznikov so blejski občinski redarji kaznovali zaradi 

napačnega parkiranja na Bledu 13.9.2007 med 10.00 in 10.30? Ali je bila v tem času katera 
od napisanih kazni že poslana lastnikom vozil in ali je bila katera stornirana ter če je bila, 
komu in zakaj? 

Odgovor pripravil Boris Sodja, višji ref. III 
Dne 13.09.2007 je bilo med 10:15 in 10:24 uro na omenjeni lokaciji izdanih šest obvestil 
o prekršku zaradi napačnega parkiranja. Vse kršitve so bile obravnavane po ZVCP-1. 
Izdani so bili trije plačilni nalogi, eden je bil že plačan. Zoper tri lastnike vozil pa 
vodimo postopek ugotavljanja dejanskega uporabnika vozila. Zoper nobeno od 
navedenih kršitev ni bilo izrečeno opozorilo. Stornirati prekrška pa ni mogoče. 

 
3. 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: Pobuda glede reševanja problematike pri diagnostičnem centru ni bila 
posredovana vodstvu le tega. 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. 

 
4. 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: 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. 

 
5. 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 
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zakaj kljub obljubi in dejstvu, da so že izdelane, še niso bile nameščene na raznih lokacijah 
na Bledu?  

Na to vprašanje je Saša Repe odgovorila, da izvajalec Cestno podjetje Kranj tega še ni 
izvedel, čeprav je bilo obljubljeno da bo to še danes. Montirane naj bi bile na trasi od 
hotela Krim in mimo fijakerjev.  

 
6. Ali je bila vložena tožba proti Občini Bled, s strani Diagnostičnega centra, v lanskem letu in 

kako se zadeva odvija? 

Odgovor: 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 
 

Anton Omerzel (SNS) 

Skupina občanov ga je zaprosila, da naj na seji vpraša naslednje: 
1. »Občinske službe naj za nazaj preverijo ali je res, da sta dva bivša, oz. eden sedanji, obč inska 

svetnika v preteklem mandatu znižala svoje dajatve za svoje podjetje za polovico, koliko to 
znaša, koliko je bila oškodovana občina. Konkretno je to tudi Srečko Vernig (LDS).« Zanimalo 
ga je še, ali so v prejšnjem mandatu tudi krajani imeli znižanje ali samo podjetja. 

Odgovor pripravili na odd. za okolje in prostor: 
Določbe 3 alinee 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Bled določajo, da se površina nepokritih skladišč, javnih parkirišč, za katere se 
plačuje parkirnina ali najemnina, delavnic na prostem, dostopov in parkirnih prostorov 
gospodarskih subjektov, zunanjih površin, kot so sprehajališča in parki poslovnega 
subjekta, ter druge manipulativne površine, ki služijo izvajanju dejavnosti gospodarskih 
subjektov pri odmeri nadomestila obračuna drugače, kot ostale površine.  
Za površine v tej alinei se upošteva 50 odstotna vrednosti seštevka točk iz 8. in 9. člena 
omenjenega odloka (seštevek točk za komunalno opremljenost zemljišča in 
namembnost zemljišča ).  
Iz svetniškega vprašanja gre razbrati, da se navezujete na gospodarski družbi, kateri 
vodita bivši in sedanji svetnik. Pri odmeri nadomestila je bila in je upoštevana neto 
tlorisna površina objekta ter funkcionalna površina, upoštevajoč zgoraj navedene 
določbe odloka. Neto tlorisne površine, kot tudi funkcionalne površine so bile 
posredovane s strani podjetja, kar je razvidno tudi iz zapisov v računalniški bazi 
podatkov. V kolikor pride do spremembe je zavezanec po določbah 17. člena odloka 
dolžan sporočiti le – te strokovni službi Občine Bled.  
V zvezi z drugim delom vprašanja vam sporočamo, da so bile pri odmeri nadomestila 
zavezancem – fizičnim osebam upoštevane naslednje oprostitve: 

 20 % oprostitev zaradi prekomernega hrupa v primeru, če stanovanjski objekt meji 
na regionalno cesto ali železniško progo, 

 5 letna oprostitev od vselitve v novo stanovanje. 
O vseh oprostitvah, ki jih določa 18. člen odloka, na podlagi zahtevka zavezanca odloča 
Občinski svet, po predhodnem mnenju strokovne službe Občine Bled.  

 

 

Ljubislava Kapus (ZLP)  

1. V času vodje ujme so bili ljudje premalo temeljito obveščeni o tem, da je vodo treba prekuhavati 
in ni pitna. Take informacije se ne morejo plasirati samo preko radia. V Radovljici so bile vse 
inštitucije in občani obveščeni z obvestili na vratih. Občinska uprava naj ugotovi, zakaj tudi na 
Bledu ni bilo to tako storjeno in naj se v bodoče taka napaka ne ponovi. 
Bojan Žerovec (BL) se je strinjal s to pobudo, vendar ne pozna natančno zakonodajo glede 
obveščanja občanov, zato bo to preverjeno in odgovorjeno na naslednji seji.  

Odgovor pripravili na Infrastrukturi Bled d.o.o. 
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Dne 18. 9. 2007 je po celi Sloveniji potekalo neurje, katerega posledice so se pokazale že 
naslednji dan. Skladno s HACCP načrtom smo že 18. 9. 2007 stalno preverjali stanje na 
vodovodnih sistemih in izvajali preventivne ukrepe. Kontrola in izvajanje ukrepov glede 
na posledice velikega naliva 18.9.2007 je potekalo vse do 1. 10. 2007, ko se je stanje 
zopet umirilo.  
Voda v vodovodnem sistemu Radovna-Bled ni bila oporečna, vendar smo iz preventivnih 
razlogov uvedli ukrep prekuhavanja vode, dokler z 2 kratnim vzorčenjem nismo dokazali, 
da v vodi niso prisotne bakterije, ki po pravilniku ne smejo biti prisotne v pitni vodi. Ker 
so bili rezultati hitrih testov 2 krat zaporedoma negativni, smo ukrep prekuhavanja 
naslednji dan tudi preklicali. Izvedeni ukrep je bil torej res zgolj PREVENTIVNE narave.  
Obveščanje uporabnikov je potekalo skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) in HACCP načrtom. O ukrepih smo obvestili naše uporabnike 
preko sredstev javnega obveščanja (radio in spletna stran), dodatno pa še vse javno 
izobraževalne ustanove, večje turistične objekte, občino in zdravstveni dom s faks 
sporočilom. Komunalo Radovljica in vrtce smo obvestili telefonsko (vrtci namreč nimajo 
faksa). 
Vse ukrepe smo izvedli po posvetu z g. Francom Ribnikarjem iz podjetja Sanitarno 
inženirstvo s svetovanjem Franci Ribnikar s.p., ki izvaja pomoč pri notranjem nadzoru 
oskrbe s pitno vodo. Z g. Piskarjem (Zdravstveni inšpektorat RS, OE Kranj) smo bili 
vseskozi na vezi, poročali smo mu o izvedenih ukrepih in je pohvalil naše ravnanje in 
hitrost izvedenih ukrepov. 
Občinama Bled in Gorje, Komunali Radovljica, Inštitutu za varovanje zdravja Republike 
Slovenije in Zdravstvenemu inšpektoratu RS, OE Kranj je bilo posredovano natančno 
poročilo z vsemi izvedenimi ukrepi na vodovodnih omrežjih ob velikem nalivu dne 
18.9.2007. V kolikor bi si želeli ogledati poročilo o izvedenih ukrepih, HACCP načrt za 
posamezen vodovodni sistem ali drugo dokumentacijo, je na voljo na občini ali v arhivu 
Infrastrukture Bled d.o.o. na sedežu podjetja.  
Glede na navedeno smatramo, da je bil postopek izveden skladno z veljavno zakonodajo 
in pri našem ukrepanju ne vidimo napak. 
Z lepimi pozdravi! 
 
Pripravila:        Direktor: 
Strokovno-tehnična sodelavka    Mirko Ulčar, univ.dipl.inž., l.r.  
Jožica Peljhan, univ.dipl.inž.geod. 

 
2. Občinska uprava naj poskuša ugotoviti, kako bi lahko vplivala na to, da bi se čimveč lesa v 

bodoče prevažalo po železnici in se mogoče dogovori s podjetji, ki napovedujejo povečanje 
prevoza lesa. Prevoz se sedaj odvija skozi center Bleda in okoli jezera. Naj se ponovno prične 
z uporabo skladišča, ki je temu namenjeno in ima vse potrebno za nakladanje lesa na tovorne 
vagone. 

Odgovor: Podjetja in ostali prevozniki prevoze lesa opravljajo po državnih cestah, 
občina pa nima pristojnosti za poseganje na to področje. 

 

Blaž Ažman (SDS)  
Slovenska demokratska stranka 
Slovenian Democratic Party 
 
Svetniško vprašanje 
Občinska uprava občine Bled je v mesecu aprilu z dopisom pozvala lastnike usmerjevalni in 
reklamnih tabel, da ji dostavijo soglasje DRSC in sicer najkasneje do 15. maja 2006. Za vse, ki 
soglasja do tega roka ne bodo posredovali, bodo smatrali, da soglasja nimajo in jih zato pozivajo, 
da table odstranijo. V nasprotnem primeru bo table na stroške lastnika odstranilo podjetje 
Infrastruktura Bled d.o.o. 
Na ta poziv občinske uprave je bilo odstranjenih le del tabel, pojavile pa so se celo nove. Zato naj 
občinska uprave do naslednje seje pripravi poročilo o: 

1. številu obvestil poslanih lastnikom reklamnih tabel 
2. številu soglasij, ki jih je prejela občinska uprava 
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3. številu tabel, ki so jih odstranili lastniki 
4. številu tabel, ki jih je odstranila Infrastruktura Bled d.o.o. 
5. seznam lastnikov, ki so posredovali soglasja DRSC 

Poleg tega naj občinska uprave posreduje tudi odgovor, zakaj v skladu s pozivom niso bile 
odstranjene obvestilne table, ki nimajo soglasja DRSC. V odgovoru naj bo navedena tudi 
odgovorna oseba za izvedbo te naloge. 
Lep pozdrav, Blaž Ažman (SDS) l.r. 

Odgovor pripravila Ana Gradišar, odd. za okolje in prostor: 
Skladno z nalogom za postavitev turistične in obvestilne signalizacije je Občina Bled v 
mesecu aprilu 2006 obvestila in pozvala vse lastnike obstoječe neprometne signalizacije ob 
državnih cestah v Občini Bled, ki ni usklajena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na javnih cestah (Ur.l.RS št. 46/00), naj predložijo soglasje Direkcije RS za 
ceste oz. v nasprotnem k odstranitvi signalizacije.  
Iz evidence strokovne službe občinske uprave Občine Bled je razvidno, da je bilo poslanih 
59 pozivov lastnikom za predložitev soglasja oz. nasprotno za odstranitev signalizacije. 
Vročenih je bilo 56 pozivov, trije naslovniki pa poziva niso dvignili. O seznamu signalizacije 
ter njihovih lokacijah je bilo obveščeno tudi podjetje Infrastruktura Bled, d.o.o. 
Do 15. maja 2006 smo prejeli 7 soglasij za postavitev signalizacije, izdanih s strani 
vzdrževalca državnih cest t.j. Cestno podjetje Kranj d.d., večinoma izdanih med leti 1993-
1995 ter z veljavnostjo do preklica. Pozvali smo Direkcijo RS za ceste naj se do izdanih 
soglasij opredeli oz. jih prekliče, vendar do danes njihove opredelitve oz. preklica soglasij 
nismo prejeli.  
Soglasja so nam posredovala podjetja: Studio Race, Avto Ambrožič Bled, Trg Bled, Droga 
Kolinska, Avtomehanika Janez Zupančič, Albin Golja ter Hotel Kompas.  
S strani lastnikov je bilo do izteka roka za predložitev soglasja odstranjenih 25 neprometnih 
tabel. Za ostale pa smo izdali nalog za odstranitev. Podjetje Infrastruktura Bled, d.o.o  je 
odstranilo 13 sklopov neprometnih tabel v letu 2006. Po ponovnem pozivu v maju 2007 pa 
še 4 sklope neprometnih tabel. Skupno je torej podjetje Infrastruktura Bled, d.o.o. odstranilo 
39 neprometnih tabel.  
Deset lastnikov nas je pisno obvestilo, da nameravajo neustrezne table zamenjali z novimi, 
ki bodo skladne s pravilnikom, vendar pa to nameravajo storiti sočasno. V nasprotnem 
primeru se bojijo prevelikega upada dohodka oz. zmanjšanja prometa.  
Neprometne table, katere niso skladne s pravilnikom in še niso bile odstranjene bodo 
zamenjane z novimi. Nekatere neprometne table, ki bodo zamenjale »stare« so že 
dobavljene, vendar se kljub večkratnimi dogovori z lastniki zemljišč ne uspemo oz. se še 
nismo uspeli dogovoriti za podpis soglasja o postavitvi neprometne signalizacije.  
Za izvedbo postavitve neprometne signalizacije je zadolžen Oddelek za varstvo okolja in 
urejanje prostora, na Občini Bled.  

 

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: 
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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? 

 

Novi način obračuna zemeljskega plina, ki je za gospodinjstva v veljavi od 01.07.2007, je 
dejansko privedel do višjih cen zemeljskega plina. Na osnovi primerjave cen za mesec julij 
2007 obračunanih po tarifnem sistemu v veljavi do 30.06.2007 in po novi metodologiji 
(omrežnina + zemeljski plin kot blago) je dejansko povišanje cen zemeljskega v sledeče: 
- pri letni porabi    600 m3 je povečanje za 25,86 % 
- pri letni porabi 1.200 m3 je povečanje za 11,21 % 
- pri letni porabi 2.500 m3 je povečanje za   5,82  % 
(Tabele z izračuni primerjav za posamezno letno porabo so podane v prilogi) 

Kljub povečanju cen zemeljskega plina, je le-ta v primerjavi z ekstra lahkim kurilnim oljem 
še vedno ohranil konkurenčno prednost. Za odjemalca z letnim odjemom 2.000 m3 
zemeljskega plina, znaša trenutna (oktober 2007) povprečna cena m3 plina 0,5485 EUR/m3 

(cena vključuje ceno za dostop do omrežij, ceno plina, takse in vse dajatve). V primerjavi s 
ceno litra ekstra lahkega kurilnega olja, ki trenutno znaša 0,646 EUR/liter (cena brez 
stroškov prevoza) ugotovimo, da je cena kurilnega olja v navedeni primerjavi še vedno višja 
za cca. 18 %. Navedena primerjava pomeni, da bi bil letni prihranek z zemeljskim plinom 
približno 250 EUR. Ob upoštevanju možnosti vgradnje sodobnih plinskih trošil, je ta 
prihranek lahko še bistveno višji.   

Spremenjeni način obračuna zemeljskega plina, ki je v veljavi od 01.07.2007 dalje, zagotovo 
ne bo zavrl prehoda novih uporabnikov na energent prihodnosti – zemeljski plin. Le-ta je po 
svojih lastnostih, ceni, načinu uporabe in prijaznosti, še vedno najboljši izbor med 
alternativnimi energenti v obstoječih urbanih okoljih.  

Zakon spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-A; Ur.l. RS, št. 51/04) je 
bistveno spremenil tudi ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb na področju 
zemeljskega plina. Te spremembe in dopolnitve pa so v večji meri posledica prenosa v naš 
pravni red novih zahtev na področju trga z zemeljskim plinom Direktive 2003/55/ES 
Evropskega parlamenta in sveta o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom. 
Energetski zakon tako na področju lokalnih javnih služb zemeljskega plina določa novo 
gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja, ki združuje dosedanje 
upravljanje omrežja in izvajanje distribucije, poleg tega pa še javno službo dobava 
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. Dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem sta določeni 
kot izbirni lokalni gospodarski javni službi.  
 
Poudariti je treba, da ima po novi ureditvi občina le 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, pa občina nima nikakršnega vpliva. Omrežnina je del cene za uporabo 
omrežij, ki je namenjena za izvajanje javne službe sistemskega operaterja. S splošnima 
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aktoma agencije (o določitvi omrežnine, o obračunavanju omrežnine) je opredeljen način 
njene določitve,  njeno višino določi sistemski operater s soglasjem agencije 
 
Na podlagi spremembe Energetskega zakona ter ostale relevantne zakonodaje mora občina 
sprejeti nov odlok o načinu in organizaciji izvajanja javne gospodarske službe sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave 
zemeljskega plina tarifnim odjemalcem«. V skladu s zakonodajo bo potrebno sprejeti tudi 
nov koncesijski akt. Oba odloka sta še v fazi priprave in bosta obravnavana na eni izmed 
prihodnjih občinskih sej. 
 
Pripravila : Koncesionar  Adriaplin 
         Franci Pavlič Oddelek za gospodarske javne službe in infrastrukturo 
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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 pripravila: mag. Romana Starič, vodja odd. za GJS in infrastrukturo: 
Vodno zajetje Ovčje jame je zaščiteno v občini Bled z Odlokom o določitvi varstvenih pasov 
in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja jama, ki pokriva območje doline Radovne 
v bivši skupni občini Bled. V odloku je zajeto tudi območje k.o. Višelnica II, ki pokriva 
območje Zgornje Radovne v občini Kranjska Gora. Občini Kranjska Gora smo posredovali 
pobudo za uskladitev zaščite vodnih virov na območju reke Radovne, ki so jo tudi realizirali 
s spremembo in dopolnitvijo svojega odloka za območje k.o. Višelnica II, ki sega v širše 
zavarovano območje- cono III. z blagim režimom zavarovanja. 
S spremembo Zakona o vodah v letu 2002 pa se je pristojnost zavarovanja vodnega telesa, 
ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno vodooskrbo s pitno vodo, prenesla od 
občin na vlado RS, ki naj bi določila nova vodovarstvena območja z ustreznim 
vodovarstvenim režimom. 
Ker ni bilo nobenih aktivnosti na tem področju, smo v lanskem letu posredovali pobudo za 
vzpostavitev režima zaščite vodnega zajetja Ovčja jama na MOP. V odgovoru ministrstva je 
bilo navedeno, da v skladu z nacionalnim programom varstva okolja, zbirajo strokovne 
podlage za vsa vodovarstvena področja na območju Slovenije. Občina Bled je že 
posredovala izdelane strokovne podlage, ki jih bodo vključili v svoj register ter na podlagi 
tega pripravili ustrezne uredbe za zavarovanje teh območij.  

 
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 pripravil Bojan Žerovec: 
Pomožno dostopno cesto po smučišču Straža do vrha hriba je potrebno vzdrževati vsako 
leto, kar je zelo zahtevno zaradi velikih naklonov. Praktično vsak dež povzroča poškodbe, ki 
jih moramo odpravljati večkrat letno. Cesta se uporablja predvsem za dostop lastnikov  do 
njihovih parcel, za dostavo materiala v gostinski lokal kadar žičnica ne obratuje in občasno 
tudi za naše potrebe na vzdrževanju žičnice in smučarskih površin. Sicer se pot ne 
uporablja in smo na spodnjem delu smučišča pred časom v soglasju z lastniki parcel v ta 
namen postavili tudi rampo, ki preprečuje nekontrolirano vožnjo z motornimi vozili. Drenaže 
redno čistimo, tik pred vodno ujmo pa so bile vključno z odvodnimi kanali in lovilci vode oz. 
peska generalno obnovljene na spodnjem delu S-proge, ki je najkritičnejši del te poti. 
Generalno obnovo odvodnih kanalov in drenaž na zgornjem delu smučišča, ki so bili 
poškodovani ob gradnji gostinskega lokala,  pa načrtujemo deloma v letošnjem in deloma v 
naslednjem letu. 
Vodna ujma  je povzročila veliko škodo, kot je bilo že omenjeno, še posebno na 
obnovljenem delu. Kot upravljavci smučišča smo prijavili škodo dne 5.10.2007 pri 
Ministrstvu za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje pri komisiji za ocenjevanje 
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škode. Sedaj čakamo, da komisija  oceni škodo na obstoječi infrastrukturi distribucijskih 
cevovodov za zasneževanje in cestišča povzročene po naravni nesreči. Zato s sanacijo 
poškodb tudi nismo pričeli takoj. 
V mesecu novembru bomo dostopno pot sanirali in pripravili teren za smučanje.   

 

Svetniška skupina LDS  
Svetniške pobude 2. 10. 2007 

 
1. 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 tui 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. 

Odgovor pripravil Franci Pavlič, odd. za GJS in infrastrukturo: 
Izdelava projektne dokumentacije je planirana v letu 2008, dogovori z omenjenim 
investitorjem ZN Mlino Studio REAL še potekajo. 

 
2. Dajemo pobudo, da se uredi problematika cestne razsvetljave od Mlina do Bleda. 

Cestne luči na tem odseku tudi po cel teden ne svetijo. Lani v pomladanskem času je bil ta 
odsek nekaj časa brez luči. Svetilke je občinska uprava premaknila na stadion na Bledu. Na 
omenjenem odseku poti okoli jezera pa je sedaj več vrst svetilk. Mlinani so očitno manj 
pomembni prebivalci Bleda in so lahko tudi brez osvetljenih pločnikov. Višek vsega pa 
predstavljajo neurejene intalacije pri lučeh. Svetilk na več mestih sploh ni, ker so odstranjene. 
Na mestu, kjer so bile, je ostala le nezavarovana instalacija, ki predstavlja tudi resno 
nevarnost. Položaj je neurejena že več kot eno leto. Sprašujemo, zakaj in do kdaj tako? 
Prilagamo tudi fotografije. 

  

 

Odgovor pripravil Jože Dežman, odd. za GJS in infrastrukturo: 
Navedbe v pobudi so le delno točne in to glede odstranitve svetilk Buje, ki so bile v 
lanskem letu prestavljene na Športni park. Sicer pa je na celotnem odseku od Mlina do 
Toplic manjkala le 1 luč na ovinku pod Istra Benzom, ki je bila poškodovana zaradi 
vandalizma. Na posnetkih je stanje med 18.  in 22. septembrom, ko so bile med Belim 
dvorom in vilo Lastovka ukradene 4 svetilke Buje in še 1 pred vilo Prešeren. Takoj po 
obvestilu občanov in Policije Bled smo pozvali vzdrževalca javne razsvetljave, da 
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odkrite kable ustrezno zaščitil ter nato v tednu dni tudi opravil zamenjavo manjkajočih 
luči z novimi UKO – v skladu s Proračunom za leto 2007. Trditev, da je položaj neurejen 
že več kot eno leto ne drži.  
Drži pa, da je na celotnem področju okoli jezera več različnih tipov luči, ki se postopoma 
zamenjujejo z novimi UKO, katere  so bile izbrane na javnem razpisu. Pri tem je osnovni 
problem  obseg proračunskih sredstev, saj je na ta način možno zamenjati le 10 do 15 
svetilk letno.  

 
3. Svetniška skupina LDS Bled podpira delovanje šolske zobne ambulante v prostorih OŠ 

prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu. 

Šolske zobne ambulante šolam predstavljajo dodaten standard pri delu in omogočajo višjo 
kakovost pri delu zobozdravstvene preventive in kurative. V preteklosti je bilo s strani šolstva in 
zdravstva, še v skupni Občini Radovljica, vloženo veliko naporov za vzpostavitev 
zobozdravstvenih ordinacij po večjih osnovnih šolah. 
Ukinitev ordinacije v osnovni šoli na Bledu bi vse te napore razvrednotila. Zato pozivamo 
Zdravstveni dom Bled in Očino Bled,  da problematiko zobne ordinacije v osnovni šoli na Bledu 
uredita in poskrbita, da se ordinacija v šoli posodobi in posluje še naprej v zadovoljstvo 
učencev, staršev in občanov. 

Odgovor pripravili na odd. za gospodarstvo in družbene dejavnosti: 
Koncesionarka Irma Škoro, dr. dent. med. je posredovala na občino vlogo za 
spremembo lokacije izvajanja koncesije in sicer na naslovu šole Seliška cesta 3 – Bled.  
Povedala je tudi,  da bo adaptirala prostore  zobne ambulante na lastne stroške, vložek 
investiranja pa se bo obračunal pri najemnini. Adaptacijo namerava izvesti v času 
počitnic. 
Občina Bled bo izdala koncesionarki  odločbo o podelitvi koncesije za opravljanje javne 
zdravstvene dejavnosti na področju šolskega zobozdravstva in zobozdravstva za 
mladino na lokaciji Seliška c.3 – Bled.   

 
4. Svetniška skupina LDS opozarja na nepravilno rabo tujega jezika 

Svetniška skupina LDS opozarja na nepravilno rabo tujega jezika, predvsem angleškega, na 
reklamnih napisih za različne turistične storitve, od raznih najemov, oddajanja sob, do povabil 
različnih gostinskih lokalov. Menimo, da je nedopustno, da se za reklamiranje najrazličnejših 
turističnih storitev uporablja zgolj tuji jezik. Predlagava, da se vse take table odstrani oziroma 
nadomesti s takimi, ki bodo imela tudi slovenska besedila.  

Odgovor: Občina trenutno za ureditev tega področja nima ustreznega odloka. 

 
5. V imenu stanovalcev večstanovanjske hiše na Cesti Gorenjskega odreda 12. sprašujeva, 

kdaj in kje je investitor večstanovanjskega objekta na Cesti Gorenjskega odreda, pridobil 
dovoljenje za poseg na funkcionalno zemljišče stanovalcev večstanovanjske hiše na Cesti 
Gorenjskega odreda 12 in kdaj je pridobil dovoljenja za postavitev pet metrov visoke betonske 
in železne ograje?.  
Stanovalci so že leta 2004 pozvali ustrezne službe k odgovorom, pa jih še do danes niso dobili. 
Zato sprašujeva in prosiva za odgovor. 
Prilagava tudi dopis stanovalcev z leta 2004. 

 
Svetnika občinskega sveta na listi LDS: 
Srečo Vernig, univ. dipl. org., Davorina Pirc, univ. dipl. ekon., univ. dipl. prav. 

Odgovor pripravili na odd. za okolje in prostor: 
V zvezi s sporno gradnjo objekta na Cesti gorenjskega odreda smo na Oddelku za okolje 
in prostor dne 15.10.2007 na UE Radovljico zaprosili za vpogled v projektno 
dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje z dne 18.4.2003, št. 
351-528/02. V kolikor se bo po pregledu dokumentacije izkazalo, da je gradnja 
betonskega opornega zidu in železne ograje v nasprotju s projektno dokumentacijo, na 
podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, bomo o tem obvestili gradbenega 
inšpektorja, ki je pristojen za ukrepanje v tovrstnih zadevah. 



86 

V zvezi s trditvijo, da je betonski oporni zid zgrajen na zemljišču v lasti stanovalcev 
Ceste gorenjskega odreda 12, svetujemo, da stanovalci naročijo mejni ugotovitveni 
postopek, v katerem se bo stanje lahko natančno ugotovilo. V kolikor se bo v tem 
postopku izkazalo, da je bil poseg izveden na zemljišče v lasti stanovalcev Ceste 
gorenjskega odreda 12, bomo tudi o tem obvestili gradbenega inšpektorja, ki je pristojen 
za ukrepanje v tovrstnih zadevah. 
Iz UE Radovljica do danes odgovora oz. kopije projektne dokumentacije še nismo dobili. 

 
Ivanka Zupančič 

(Skupnost stanovalcev večstanovanjske hiše na Cesti gorenjskega odreda 12) 
Cesta gorenjskega odreda 12, 4260 Bled 
 
Inšpektorat za okolje in prostor 

g. Gregor Žitnik 
Kranjska cesta 13 
4240 Radovljica       Datum: 3. maj 2004 

 
ZADEVA: Prijava nedovoljenega ravnanja in posega v prostor 
 
Gospa Marija Piber, Prešernova 50, Bled je na Cesti gorenjskega odreda, na Milnem, v letu 2003, 
pričela z investicijo v objekt pod nazivom Adaptacija, rekonstrukcija in dozidava stanovanjske 
hiše. Gradbeno dovoljenje, št. 351-528/02, ji je 18. aprila 2003 izdala Upravna enota Radovljica. 

 
 
Ugotavljamo: 
1.Ne gre  za adaptacijo ne za rekonstrukcijo in ne za dozidavo stanovanjske hiše.  
Investitorka je namreč prejšnji objekt (hišo) v celoti porušila.  
Nato je izkopala novo gradbeno jamo in sezidala popolnoma nov objekt, ki je navadno 
arhitektonsko skrpucalo in ne sodi v ta prostor.  
Poglejte si samo stebre, ki "krasijo" hišo. 
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2. Pri gradnji je investitorka samovoljno posegla v prostor stanovalcev večstanovanjske hiše 
na naslovu Cesta gorenjskega odreda 12. 
Večstanovanjsko hišo, na naslovu Cesta gorenjskega odreda 12, obdaja zemljišče, ki meji na 
zemljišče, na katerem stoji objekt gospe Pibrove.  
Funkcionalno zemljišče  večstanovanjske hiše na naslovu Cesta gorenjskega odreda 12 pa še ni 
odmerjeno. Tako si je po našem mnenju gospa Piber to pravico (odmere) vzela kar sama in 
več kot pol zemljišča od hiše do prejšnje meje, na katerem je stala stara hiša, pridobila za 
svoje potrebe. 
 
3. Na zemljišču, ki si ga je "pridobila",  je sezidala čez tri metre visoko in skoraj šestdeset 
metrov dolgo betonsko škarpo in tako grdo pokvarila izgled in kvaliteto prostora stanovalcem 
večstanovanjske hiše na Cesti gorenjskega odreda 12 ter širši okolici. 
 

 
 
 
4. Na tem, tako na novo "pridobljenem" zemljišču, naj bi ga. Marija Piber naredila še 
nadstrešnice oziroma parkirne prostore. Sprašujemo, ali tudi to spada v adaptacijo 

stanovanjske hiše? 
 
5. Ob gradnji je zaradi uporabe težke gradbene mehanizacije prišlo do hudih poškodb 
cestišča, ki so ga pred leti v veliki meri s svojim denarjem asfaltirali prav prebivalci 
večstanovanjske hiše na Cesti gorenjskega odreda 12.  

Na cesti manjka asfaltna plast, ki je bila odstranjena pri gradnji škarpe, pojavile so se ogromne 
razpoke in luknje. Investitorka vse te poškodbe oziroma uničenje ceste zaradi težke gradbene 
mehanizacije zanika in ne kaže namena, da bi to cestišče sanirala oziroma popravila. 
Ali je lahko tako ravnanje investitorke, ge. Piber, ki je, med drugim, direktorica agencije za 
nepremičnine Trg Bled, njen življenski sopotnik pa je bil tudi Urbanistični inšektor, posledica 
nevednosti? 
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6. V času gradnje so izvajalci ves čas samovoljno, brez dogovora, za odlaganje gradbenega 

materiala in parkiranje svojih vozil, koristili dvorišče, ki ga že ves čas za svoje potrebe uporabljajo 
stanovalci hiše na Cesti gorenjskega odreda 12. Izvajalci investitorke so pri tem tudi uničili klopi in 
mize, ki smo jih stanovalci, večinoma upokojenci, koristili za svoj oddih. 
 
Menimo, da gre pri vsem zgoraj naštetem za veliko malomarnost, nesramnost brez primere 
in nedopustno ravnanje investitorke. Prosimo, da preverite stanje in takoj ukrepate v okviru 
svojih pristojnosti in nas o tem nadalje obveščate. 

 
Za skupnost stanovalcev večstanovanjske hiše na Cesti gorenjskega odreda 12:  
Ivanka Zupančič l. r. 
 
Obveščeni: - Upravna enota Radovljica, načelnica ga. Irena Jan. 
  - Občina Bled, Oddelek za okolje in prostor, vodja ga. Irena Rus. 
  - Občina Bled, Odbor za prostor in varstvo okolja, predsednik g. Vladimir Silič. 
V vednost: - Inšpektorat RS za okolje, prostor in energijo, namestnik glavnega  

                         inšpektorja,  vodja sektorja za prostor g. Srečko Valič. 
 
 

Občinski odbor SD Bled 
Svetniška skupina socialnih demokratov 
 
Pobude in vprašanja 

 
Odlok o javnem redu in miru 

Predlagam, da strokovne službe občine Bled v najkrajšem času pripravijo za obravnavo na 
občinskem svetu Odlok o javnem redu in miru občine Bled. 
Utemeljitev predloga: 
V času glavne turistične sezone na Bledu se zelo pogosto odvijajo ognjemeti in to v zelo poznih 
večernih urah in nedvomno kršijo javni red in mir tako občanom Bled kot tudi turistom. 
Če smo se na Bledu odločili za razvoj sonaravnega turizma, potem moramo za to ustvarjati tudi 
pogoje in ne smemo dovoljevati nepotrebnega onesnaževanja in kaljenja miru. 
Prav gotovo je potrebno v odlok vključiti tudi vse druge elemente, ki pomenijo kršitve javnega reda 
in miru, kot so na primer: košenje trave ob zgodnjih jutranjih urah ali košenje trave in prevozi z 
velikimi traktorskimi prikolicami ob poznih večernih urah, ureditev sprehajanja ob obali blejskega 
jezera in zahteva po vodenju psov na vrvici in čiščenju njihovih iztrebkov, itd. 
Občina Bled tovrstnega odloka nima in mislim, da je skrajni čas, da določimo elemente, ki bodo 
omogočili ne samo mirno in kvalitetno življenje občanov, ampak tudi razvoj sonaravnega turizma. 
 
 

Pripravil Boris Sodja, višji referent III: 

V nadaljevanju podajamo pravno podlago in ureditev posameznih področij: 
 
Opredelitev košnje; Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju je prenehala veljati 

1.1.2006. Nadomestila jo je Uredba o mejnih  vrednostih kazalcev hrupa v okolju(UR. List RS. 
Št.105/05), ki pa omenjene problematike ne obravnava (kosilnice, motorji z notranjim izgorevanjem 
itd).  
Hrup pa je urejen v novem Zakonu o varstvu javnega reda in miru ZVJRM-1,(Ur. List RS, 
Št.70/06); 8. člen (povzročanje hrupa) določa kršitve, vendar samo med  22:00 in 06:00 uro. 

(1) Kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro moti mir ali počitek ljudi s hrupom in ne gre za 
nujne interventne-vzdrževalne posege, se kaznuje z globo od 20.000 tolarjev do 50.000 tolarjev. 
(2) Kdor z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega akustičnega aparata ali 
akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se 
kaznuje z globo 25.000 tolarjev. 

(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali samostojna podjetnica posameznica (v 
nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) ali posameznik ali posameznica, ki 
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samostojno opravlja dejavnost (v nadaljnjem besedilu: posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost), ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 
100.000 tolarjev do 600.000 tolarjev. 

(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki zaposluje druge osebe, se za prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena kaznuje z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev. 

 
Uporaba zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. List RS.118/05), je 
sedaj urejena na podlagi 17.  in 94. člena Zakona o varstvu okolja in 9. člena Zakona o 
javnih zbiranjih. 

17. člen 
(emisije) 

(1) Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe, potrebne za preprečevanje in zmanjšanje 
onesnaževanja, tako da njegove emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. 

(2) Povzročitelj onesnaževanja mora za napravo, v kateri poteka dejavnost, ki lahko onesnažuje 
okolje z emisijami, imeti okoljevarstveno dovoljenje, skladno s tem zakonom. 

(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določi mejne vrednosti emisije, 
stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem povezane ukrepe, pri čemer upošteva tudi 
možne učinke celotne in skupne obremenitve okolja. 

(4) Vlada lahko določi naprave, za katere proizvajalec zagotavlja skladnost s predpisanimi mejnimi 
vrednostmi ali se ta ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti proizvodov, in 
za katere okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno. 

 

94. člen (dovoljenje za izjeme) 

(1) Ministrstvo lahko izjemoma izda povzročitelju obremenitve dovoljenje za začasno ali občasno 
čezmerno obremenitev okolja, o čemer mora pridobiti soglasje prizadete občine. Z objavo v 
svetovnem spletu in v enem od časopisov, ki pokrivajo območje prizadete občine, pa se obvesti 
tudi javnost. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka izda za javne prireditve po predpisih o javnih 
prireditvah dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pristojni 
organ občine, razen če prireditve potekajo v napravah, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za 
emisije hrupa skladno s 82. členom tega zakona. 

(3) Dovoljenje iz prejšnjih odstavkov mora vsebovati tudi pogoje za odpravo morebitnih škodljivih 
posledic na okolje. 

(4) Dovoljenja po prejšnjih odstavkih ni mogoče izdati, če bi začasna ali občasna čezmerna 
obremenitev okolja lahko povzročila kritično obremenitev okolja. 

 
9. člen (splošni ukrepi) 

Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra, pristojnega za okolje, določi 
način uporabe zvočnih in drugih naprav, ki na shodih oziroma prireditvah povzročajo hrup, tako da 
ne povzročajo čezmernega obremenjevanja okolja. 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra, pristojnega za šport, določi 
splošne ukrepe, ki jih morajo lastnice ali lastniki oziroma upravljavke ali upravljavci športnih 
objektov in organizatorji športnih prireditev v teh objektih izvajati za zagotovitev reda, varnosti 
udeležencev in drugih oseb ter premoženja na prireditvah.  
 
Omenjena Uredba ureja samo hrup kot zvočne naprave na prireditvah. 

 
OGNJEMETI  NE spadajo pod omenjeno uredbo o hrupu. Za to je izdan Pravilnik o izvajanju 

ognjemetov (Ur. L. RS, št. 103/05). Pravilnik ureja samo način pridobitve dovoljenj in izvajanje in 
omejitve, vezan pa je na Zakon o eksplozivih (URL. Št. 96/02) - ureja pa samo eksplozivna telesa 
I. kategorije. Eksplozivna sredstva II. kategorije po veljavni zakonodaji niso podvržena pridobitvi 
dovoljenj. 
 
Kaj je ognjemet? 
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Ognjemet je prižiganje pirotehničnih izdelkov na tleh ali njihovo izstreljevanje v zrak. Pri tem 
dobimo različne svetlobne učinke. V zrak se izstreljujejo ognjemetne bombe različnih kalibrov in 
oblik, ki so napolnjene pretežno s črnim smodnikom in kovinskimi oksidi. Ti oksidi se v zraku ob 
vžigu smodnika razletijo in zgorijo na različne načine ter v različnih barvah. Ognjemet se že od 15. 
stoletja, v podobni obliki kot danes pa od 18. stoletja, uporablja za popestritev in poudarjanje 
slovesnosti na prireditvah in ob različnih priložnostih, saj ga ljudje zaradi raznoterosti oblik in barv 
sprejemajo z naklonjenostjo in občudovanjem. 

 
Pravna opredelitev 
Pirotehnični izdelki po Zakonu o eksplozivih (Ur. l. RS, št. 96/02) sodijo med eksplozive. Za njihovo 
nabavo doma je potrebno dovoljenje za nakup, za nabavo v tujini pa dovoljenje za uvoz in prenos 
(transfer). Glede na količino eksplozivnih snovi so pirotehnični izdelki razvrščeni v štiri razrede. 
Ognjemete s pirotehničnimi izdelki razredov III in IV lahko izvajajo le strokovno usposobljene 
osebe s certifikatom usposobljenosti, ki poznajo tehniko in tehnologijo izvedbe, možne nevarnosti 
in vse varnostne ukrepe.  

Za ognjemet je potrebno pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote, na območju katere se izvaja. 
Lahko je del javne prireditve, za katero je tudi potrebno dovoljenje. 

Ognjemeta ni dovoljeno izvajati v bližini bolnic, domov za ostarele, avtocest, pod daljnovodi, ob 
naftovodih in plinovodih, poleg transformatorskih postaj in drugih izvorov elektromagnetnega 
sevanja ter objektov z lahko vnetljivimi snovmi. V bližini zdravstvenih domov, šol, vrtcev in cerkev 

je ognjemet dovoljen le takrat, ko ne obratujejo oziroma v njih ne potekajo dejavnosti. 

Zagotavljanje varnosti 

Za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja mora poskrbeti izvajalec s strokovnimi, 
organizacijskimi, tehničnimi in administrativnimi ukrepi, navedenimi v Pravilniku o izvajanju 
ognjemetov (Ur. l. RS, št. 103/05). Izvajalec mora izdelati elaborat, v katerem so navedeni potek 
ognjemeta in vsi varnostni ukrepi, ki se morajo izvajati ves čas trajanja ognjemeta.  

 
Pred izdajo dovoljenja pristojna upravna enota preveri: 

– strokovno usposobljenost osebe, ki je odgovorna za izvedbo ognjemeta,  
– ustreznost elaborata, ki ga mora izdelati izvajalec ognjemeta in iz katerega so razvidni način in 

potek ognjemeta ter vsi varnostni ukrepi.  
 
Nadzor nad izvajanjem v dovoljenju predpisanih ukrepov  

Za upoštevanje zahtev in pogojev za izvedbo ognjemeta je potreben stalni nadzor, ki ga izvajajo: 
– izvajalec ognjemetov, ki z elaboratom, dovoljenji in certifikati dokazuje, da strokovno obvlada 

vse elemente izvedbe,  
– organ, ki je izdal dovoljenje za izvedbo ognjemeta in ki ugotavlja, ali ognjemet poteka v skladu 

z njim, ter Inšpektorat RS za notranje zadeve,  
– policija, ki nadzira upravičenost oziroma zakonitost posesti eksploziva.  
Če izvajalec opusti varnostne ukrepe, se mu prepove uporaba eksplozivov. 
  
Vir: http://www.policija.si/portal/preventiva/jrm/petarde/ognjemet.php 
 
Nekaj bistvenih določb Zakona o eksplozivih (Ur. l. RS, št. 96/02) 
- Prejšnja odstavka ne veljata za uporabo pirotehničnih izdelkov razreda I, II, T1 in T2. 
- Fizična oseba, ki v Sloveniji nabavlja pirotehnične izdelke razredov I, II ter T1 in T2 za lastno 

uporabo, ne potrebuje dovoljenja za nakup. 
 

36. člen 
(omejitve za uporabo pirotehničnih izdelkov) 

(1)Prodaja pirotehničnih izdelkov razredov I in II, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena v 
času od 1. decembra do 31. decembra. 



91 

(2)Uporaba pirotehničnih izdelkov iz prejšnjega odstavka je dovoljena v času od 26. 
decembra do 2. januarja. 

(3)Uporaba pirotehničnih izdelkov razreda I in II je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, 
v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in 
na površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve. 

(4)Mladoletnikom do 15 leta starosti sta dovoljena le prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov 
razredov I in II ter le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. 

(5)Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca. 
Prepovedana je: 

– predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka 
– uporaba v drugih predmetih, 
– lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi. 
 
 
Tudi vzreja psov in njihov način je urejen v zakonodaji, ki jo je sprejel DZ. Občina nima dosti 
pristojnosti razen, da mora imeti najet en boks za zapuščene pse na njenem območju, da ima 
urejeno z pogodbo odvoz zapuščenih psov. Nevarni psi oz. psi ki vzbujajo strah in nelagodje pri 
občanih je sedaj urejeno v novem Zakonu o varstvu javnega reda in miru. To lahko nadzirajo 
občinski redarji vendar šele ko bodo opravili usposabljanje za občinske redarje na Policijski 
akademiji  in ko bo občinski svet (OS) sprejel na predlog župana občinski program varnosti (OPV).  
Ker pa pasji iztrebki niso nikjer urejeni mislimo, da bi lahko to uredili v občinskem odloku. 
 
ZAKLJUČEK: 

Bistveno  je, da mora imeti občina pri pripravi katerega koli odloka ustrezen pravni vir. To pomeni, 
da ji mora določen zakon, uredba dati možnost (pooblastilo), da določene naloge uredi v svojem 
splošnem pravnem aktu (odloku). Iz omenjenih predpisov ne vidimo pooblastil, ki bi dala možnost 
občini, da uredi omenjene zadeve kot so zahtevane v svetniškem vprašanju. 
Dodaten problem nastaja, ko govorimo o javnem in zasebnem prostoru. Občinske strokovne 
službe si že nekaj časa prizadevajo najti pravne poti, kako bi lahko uredile omenjeno problematiko. 
Ne moremo pa dovoliti, da se sprejme odlok, ki bo takoj deležen presoje ministrstva ali ustavne 
presoje. 
 
 
Plan dela občinskega sveta  

Že nekajkrat je bilo na sejah občinskega sveta izpostavljeno, da je potrebno pripraviti plan dela 
občinskega sveta in določiti datume sej občinskega sveta. 
Občinski svetniki za to, da svoje delo lahko odgovorno opravljamo, potrebujemo tudi čas. Tega pa 
moramo usklajevati s svojimi rednimi delovnimi obveznostmi, aktivnostmi na drugih delovnih 
področjih in osebnimi zadolžitvami. 
Brez plana dela sej občinskega sveta, ki ga ne prejemamo niti za en mesec oz. niti za 14 dni 
vnaprej, je to nemogoče. 
V kolikor je v skupnem interesu tako vodstva občine kot tudi občinskih svetnikov, da delamo 
kvalitetno in učinkovito, je to najmanjši pogoj za realizacijo tega cilja. Zato pričakujem, da bomo 
prejeli plan dela in terminski plan sej občinskega sveta vsaj za 2 seji vnaprej. 
 

Jana Špec (SD) l.r., občinska svetnica 

Odgovor: 
Pobudo sprejemamo in v bodoče vas bomo o terminih za seje občinskega sveta sproti 
obveščali.  

 

Anton Mežan (LTM)  

Opozoril je, da je pri obravnavi proračuna povedal, da fijakerji trenutno ne morejo prispevati nič v 
občinsko blagajno, ker se jim po novi zakonodaji ne zaračunava komunalne takse. Takrat je 
predlagal, da naj se jim ta vsota zaračuna v obliki najemnine za parkirišče, vendar tega računa še 
vedno niso prejeli. 
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Odgovor: Na dnevnem redu 6. redne seje je sprememba odloka o varnosti v cestnem 
prometu, ki podaja osnove za sklepanje najemnih pogodb in pogodb o posebnih oblikah 

prevozov. 

 

Davorina Pirc (LDS)  

V izogib temu, da bi se v določenih primerih za obveščanje javnosti posluževali vsak na svoj način, 
predlagala, da se v Blejskih novicah pred pomembnim sprejemanjem odlokov nameni določeno 
mesto in da se tam vse svetniške skupine do teh opredelijo, predvsem so pa to odloki, ki najbolj 
vplivajo na »žepe« občanov. 

Odgovor: Zakonodaja jasno predvideva, za katere občinske akte je treba organizirati javne 
razprave in razgrnitve ter na ta način obveščati javnost. 

 
 

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).  

 

Odgovor pripravil Bojan Žerovec: 
Zelenica na nogometnem igrišču se vzdržuje po planu, ki smo ga dogovorili s 
strokovnjaki za vzdrževanje trave (Humko Bled , Orel iz Ljubljane ), saj sami nismo imeli 
izkušenj, kako pravzaprav ravnati s travo. V spomladanskem času smo zelenico 
prezračili, dodali 30 ton mivke, povaljali in posejali dodatno travno seme. Dobro 
vzdrževan teren so še posebej pohvalili vsi člani nogometne reprezentance.  
Trenutno je zelenica v malo slabšem stanju vendar je to predvsem posledica 
prekomernega obremenjevanja zelenice, saj so člani vseh selekcij NK Bled in njihove 
rekreacijske ekipe na zelenici praktično vsak dan od 15.00 h do večera. Tako se zelenica 
nima časa regenerirati. Tega bi se morali zavedati predvsem vodilni v NK Bled in 
občasno izvajati treninge ekip na drugih terenih (pomožno igrišče, Ribno ), dokler se 
trava ne obnovi. 
V naslednjem letu spomladi planiramo zelenico obnoviti na isti način kot letos trenutno 
pa se dogovarjamo skupaj z občino Bled za nabavo sistema za avtomatsko zalivanje, kar 
bo omogočalo enakomernejše zalivanje površine.  
Tako NK Bled kot tudi Atletsko društvo Bled so podali plan treningov in tekem, vendar 
se je izkazalo, da se treningi med seboj prekrivajo in se dogaja, da so obenem na atletski 
stezi atleti na zelenici pa nogometaši. V času vseh nogometnih tekem, se atleti s steze 
umaknejo, tako, da se tekme odigrajo nemoteno. Potreben je samo ustrezen medsebojni 
dogovor, saj je prostora na Športnem parku dovolj tako za ene kot za druge. Zavedati se 
je potrebno, da na Športnem parku niso samo nogometaši, vendar tudi atleti, balinarji, 
naslednje leto pa se bodo priključili še rekreativci na malem nogometnem igrišču in 
večnamenski asfaltni površini, odbojkarji na mivki in seveda občani Bleda, ki uporabljajo 
atletsko stezo in ostale površine Športnega parka za svojo rekreacijo. Do konca oktobra 
bo organiziran skupen sestanek za opredelitev sistema oblikovanja urnika, ki ga bo 
upravljavec tudi striktno izvajal. Pri vzdrževanju travnate površine nogometnega igrišča 
želimo tudi več konkretnega in kvalitetnega sodelovanja s predstavniki Nogometnega 
kluba, ki mora za to določiti tudi kontaktno osebo. 
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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.  

 
 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu BL – 
M4  - Spodnje Seliše 
SKLEP: 
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. 

SKLEP: 

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: za realizacijo sprejetih sklepov je treba sprejeti program opremljanja, zato 
navedeni sklepi ostanejo do realizacije v evidenci  

 

5. seja, 2.10.2007 
Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled 
SKLEPI: 

1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da Odlok o programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občini Bled, 
ostane v fazi osnutka. 

2. Predlagatelj naj pripombe, ki so bile dane na sejah delovnih teles in v razpravi na seji 
občinskega sveta, ob upoštevanju predvidenih sprememb področne zakonodaje, upošteva pri 
pripravi novega osnutka Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občini Bled; v kolikor jih ne bo 
upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev. 

3. Občinski svet Občine Bled bo nov osnutek odloka obravnaval na naslednji redni seji.  

Odlok bo uvrščen na dnevni red 7. redne seje, ki bo 18.12.2007. 
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PUBUDE V EVIDENCI (do realizacije) 
 

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 umestitve 
kolesarskih poti na Bledu in v to mrežo.Prav tako mora najti tudi način (če je možno) 
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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 

 
 

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 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.  
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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!  
Franc Pretnar l.r. 

Obe pobudi ostaneta v evidenci do realizaciji. 

 
 

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. 

 
 


