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Društvo za varstvo naravne in kulturne dediščine Bleda z okolico
Grajska cesta 3a
4260 Bled

Št. zadeve: 354-20/2021—10
Datum: 29. 7. 2021

Zadeva: Odgovor na dopis z dne 27. 7. 2021

Spoštovanig. Kunčič.

naš odgovor na dopis g. Lovrenčiča je bil dne 6. 7. 2021 odposlan stranki. Obenem smo dopis skladno z Uredbo o
varstvu osebnih podatkov posredovaliAlpskemu letalskemu centru Lesce in ]avni agenciji za civilno letalstvo
Republike Slovenije.

Veljavna zakonodaja ne omogoča zaščite območja, kjer bi bile vse oblike komercialnega krožnega letalskega
prometa na katerikolivišini prepovedane. Občina Bled je pred več kot letom dni dala pobudo državnemu zboru, da
bi sprejel poseben t. i. Zakon o Bledu, lo' bi občini priznal poseben status in pripomogel k ohranjanju naravnih
vrednot in kulturnih posebnosti ter turističnemu razvoju ob upoštevanju nosilne zmogljivosti okolja, vendar
država za tovrsten zakon ni imela posluha. Z njim smo želeli zaščititi Blejsko jezero oz. celotni Bled predstaviti kot
unikum v Sloveniji.

Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju [Uradni list RS, št. 45/95, 66/96, 59/02 — ZIZ, 41/04 — ZVO-1 in
105/05) je s 1. 1. 2006 prenehala veljati. Danes veljavna Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) v 21. členu določa, da nadzor nad izvajanjem uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja. Pravilniko hrupu zrakoplovov[Uradni list RS, št. 55/00, 18/01 — ZLet, 40/04 in 75/08]
v 6. členu določa, da se na ozemlju Republike Slovenije sme uporabljati zrakoplov le, če izpolnjuje zahteve glede
hrupa po določbah tega pravilnika, če je vpisan v register zrakoplovov in je zanj Uprava RS za zračno plovbo [v

nadaljevanju URSZP) izdala spričevalo o hrupu. Agencija RS za okolje ima na spletni strani
httos/lwwwuzovsi assets/oreani-v—se tavi ARSO Hrun Seznam-nooblascenih-izvaialcev-ocenievania-hrupa—z—
merigamipdf objavljen seznam pooblaščenih izvajalcev ocenjevanja hrupa z meritvami hrupa, modelnim
izračunom in visokoenergijskimimpulznimhrupom ki kvantitativno izmerijo hrup na podlagi katerega lahko vsak
anonimno poda prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje'in prostor Prijava kršitve'je mogoča po pošti.
osebno ali elektronsko na htt s
Mam.
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Kotje bilo že omenjeno je zrakoplovmogoče uporabljati, če izpolnjujezahteve glede hrupa po določbahPravilnika
o hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št. 55/00, 18/01 — ZLet, 40/04 in 75/08). Občina Bled se pri izvajanju
komercialnihletov ne more prosto odločati, kaj dovoliti in česa ne, saj to ureja državna zakonodaja, tako imenovani
Zakon o Bledu, ki bi Bledu omogočal drugačno obravnavo, pa ne obstaja.

Obratovalnimonitoring oz. izvajanje občasnegaocenjevanjahrupa, ki nastaja zaradi uporabe vira hrupa ali zaradi
njegovega obratovanja je skladno s 4. členom Pravilnika o prvem ocenjevanjuin obratovalnemmonitoringu za vire
hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08] dolžan izvajati upravljavecvira hrupa. V tem
primeru Alpski letalski center Lesce, za katerega je bilo glede na javno dostopne podatke izdano okoljevarstveno
dovoljenje zaradi emisij hrupa za naprave in obrate z odločbama št. 35451-88/2009 in 35452-5/2013.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki ni pristojno za preganjanje hrupa, ki nastane
kot posledica letenja. Hrup v skladu z zakonodajonadzira inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

Hrup, ki nastane kot posledica vsakodnevnega delovanja človeške družbe, prireditev in hišnih opravil, je
podrobneje obravnavan v odloku o javnem redu in miru [Uradno glasilo slovenskih občin, št 14/2014, 20/2016],
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljapristojni občinski inšpektor ali redar, skladno s svojimi pristojnostmi, razen
določil, ki so vezane na državne predpise in jih nadzorujejo Policija ali pristojni inšpekcijski in drugi organi.

S spoštovanjem,

janez Fajfar,
Župan Občine Ble,

Poslati:
- naslovniku.

vložiti:
— varhiv.


