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PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar 
 
PREDLOG SKLEPA:   
Občinski svet Občine Bled potrdi  Zapisnik 4. redne seje z dne 11. 6. 2019. 



Številka:  034-4/2019-21 
Datum:  11. junij 2019 
 
 
ZAPISNIK 
4. redne seje Občinskega sveta Občine Bled,  
ki je bila v torek, 11. junija  2019, ob 18.00, v prostorih Festivalne dvorane na Bledu 
 
Prisotni člani:   Jakob Bassanese, Janez Brence,  Gregor Jarkovič,  Elvira Krupić , Anton Mežan, 

Darko Mlakar, Anton Omerzel(OD 18.11-20,40) , Mihaela Pesrl, Boštjan Ploštajner 
(od 20,40-24,11)  Milan Rejc,  Klemen Rešek (18,00-22,21), Franc Sebanc (od 
18,00-21,47),  Brigita Šolar,  Jana Špec,  Aneta Varl,  Srečko Vernig (, Jožica Zupan) 

 
Opravičeno odsoten:  
 
Občinska uprava:  Aleksandra Žumer, višja svetovalka za pravne  zadeve, Matjaž Berčon, direktor    
                                   OU 
                                   
Ostali prisotni: Romana Purkart  
Poročevalci:   Romana Rakovec , Urška Kregar Cundrič, Špela Kragelj Bračko,  Anes Durgutović, 

dr. Igor  Justin, Boža Kovač, Barbara Malenšek, mag. Janez Resman, Primož 
Gjerkeš, Jure Prestor 

 
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi prisotnosti 
je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17. članov občinskega sveta ob 18. uri prisotnih 
15 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal.  
 
Vabilo za sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v petek, dne 30.5.2019, s povezavo do 
gradiva na spletnih straneh Občine Bled. Po elektronski pošti ste v četrtek, 6.6.2019 prejeli 
popravek Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb ravnanja z odpadki za leto 2019 in 2020 in dodatna pojasnila kot dodatek k 
posredovanemu Elaboratu na zahtevo  predsednika Odbora za gospodarstvo in turizem, Milana 
Rejca,  ter dne 10.6.2019 osnutke zapisnikov delovnih teles in Sklepe NS podjetja Infrastruktura 
Bled d.o.o..    
 
Za 4. redno sejo je bil predlagan dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 16. 4. 2019  
2. Pobude in vprašanja 
3. Razpolaganje z občinskim premoženjem  
4. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
5. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda 

Gorenjske lekarne 
6. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa 

v Občini Bled – 5 
7. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 
8. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki) 
9. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega 

načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 
10. Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini 

Bled 
11. Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« in 

Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za «Energetsko 



upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled« z 
dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine Bled 

12. Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo in 
nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled« 

13. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018 
14. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2019 
15. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leti 2019 in 2020 in 
Sklepov o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki v Občini Bled za leti 2019 in 2020 

16. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 
17. Sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine Bled 
18. Kadrovske zadeve -imenovanje predstavnika  v svet zavetišča za zapuščene živali 
 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 4. redne seje. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 

Točka 1: Potrditev  Zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 16.4.2019 

 
Gradivo za to točko so člani sveta  prejeli s sklicem seje.  O zapisniku 2. redne seje Občinskega 
sveta Občine Bled ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje  
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z 
dne 16.4.2019. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
Točka 2: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
POBUDE IN VPRAŠANJA SE NAHAJAJO POD SAMOSTOJNO 3. TOČKO. 
 
 
Točka 3A: Razpolaganje z občinskim premoženjem-izvzem zemljišč iz javne rabe 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon. 

Izvzem zemljišč in javne rabe sta obravnavala tudi  Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja in Odbor za proračun in občinsko premoženje. Predsednika odborov sta predlagala 
občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep.   
 
Razpravljala sta Anton Mežan in Anton Omerzel.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 
 
  PREDLOG SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem iz javnega dobra za del zemljišča s parc. 
št. 150/7 k. o. Ribno. Nepremičnina se po parcelaciji prenese v last Občine Bled. 



PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklepa JE  bil sprejet. 
 
Točka 3B: Razpolaganje z občinskim premoženjem- dopolnitev letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor občinske uprave, Matjaž Berčon. 
 
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled  sta obravnavala 
tudi  Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja in Odbor za proračun in občinsko 
premoženje. Predsednika odborov sta predlagala občinskemu svetu, da sprejme predlagana 
sklepa.   
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPOV:  

1. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2019. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev letnega načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2019. 

PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklepa STA  bila sprejeta. 
 
Točka 4: Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske 
lekarne 
 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica JZ Gorenjske lekarne Romana Rakovec, mag.farm. 
 
Navedeno točko je  obravnaval Odbor za družbene dejavnosti  in  Statutarno pravna komisija.  
Predsednik obora in podpredsednik SPK sta  predlagala občinskemu svetu, da sprejme predlog 
Odloka.  
 
Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje:  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled soglaša, da se nadaljuje postopek sprejema Odloka o 
ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep  JE  bil sprejet. 
 
 in 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega 
zavoda Gorenjske lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
   
Sklep  JE  bil sprejet. 
 



 
Točka 5: Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega 
zavoda Gorenjske lekarne 
 
 
Uvodno obrazložitev je podala direktorica JZ Gorenjske lekarne Romana Rakovec, mag.farm  
 
Navedeno točko je  obravnaval Odbor za družbene dejavnosti  in  Statutarno pravna komisija.  
Predsednik obora in podpredsednik SPK sta  predlagala občinskemu svetu, da sprejme predlog 
Odloka.  
 
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje  
 
PRELOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled soglaša, da se nadaljuje postopek sprejema Odloka o 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
in 
PRELOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic 
javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 6: Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju 
cestnega prometa v Občini Bled-5 
 
Uvodno obrazložitev je podala Urška Kregar Cundrič,  višja svetovalka za gospodarske javne 

službe. 

Predlog Odloka  sta obravnavala tudi Odbor za proračun in občinsko premoženje, ki je  podal 
predlog za sprejem sklepa na občinskem svetu,  da se zadolži župana, da zagotovi sklenitev 
ustreznih aneksov k upravljavskim pogodbam za parkirišča, ki zagotavljajo dnevno parkiranje, s 
katerimi bi upravljavci zagotovili večji delež prihodkov od obstoječih in, da se razlika prihodkov 
od obstoječih nakazuje v proračun za namen čiščenja in urejanja infrastrukture. Župan naj o tem 
poroča na septembrski seji OS; Odbor za  prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, ki je podal 
predlog za sprejem, ter SPK, ki je ugotovil, da ni formalno pravnih zadržkov za sprejem.   
 
Glede na to, da ni bilo vloženega nobenega amandmaja, skladno s Poslovnikom  ni razprave in je 

župan dal na glasovanje sklep: 

 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o urejanju cestnega prometa v Občini Bled –5.  
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 

Glede na sklep sprejet na Odboru za proračun in občinsko premoženje je dal župan  na 

glasovanje sklep: 



PREDLOG SKLEPA:  
Župana se zadolži, da poskuša zagotoviti sklenitev ustreznih aneksov k upravljavskim 
pogodbam za avtobusna parkirišča in avtodome, ki zagotavljajo dnevno parkiranje, s 
katerimi bi upravljavci zagotovili večji delež prihodkov od obstoječih in, da se razlika 
prihodkov od obstoječih nakazuje v proračun za namen čiščenja in urejanja 
infrastrukture. Župan naj o tem poroča na septembrski seji občinskega sveta. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 7: Sprejem Zaključnega računa  proračuna Občine Bled za leto 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor Občinske uprave, Matjaž Berčon. 
   
Točko so obravnavali vsi  Odbori, ki so podali predlog za sprejem.   
 
Ker ni bilo razprave,  je župan dal na glasovanje  
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2018. 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklepi JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 8:  Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki) 
 
Uvodno obrazložitev je podala predstavnica  pripravljavca Špela Kragelj Bračko, Protim Ržišnik 
Perc d.o.o.  
 
Točko je obravnaval Odbor za  prostor, infrastrukturo in  varstvo okolja, katere predsednik je 

podal predlog za  sprejem in z  upoštevanjem   pripomb iz razprave in  ki naj se upoštevajo kot 

pripombe podane na javni razgrnitvi in  Statutarno pravna komisija, katere podpredsednik je 

povedal, da ta ni imela formalno pravnih zadržkov. 

V razpravi so sodelovali: Janez Brence, Franc Sebanc in Anton Omerzel. 
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje: 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki). 
PRISOTNI ZA PROTI 
16 16 0 
Sklepa STA  bila sprejeta. 
 
Točka 9:  Sprejem osnutka Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 
                       
Uvodno obrazložitev je podal predstavni pripravljavca AD-SVETOVANJE,  Anes Durgutović.  
 
 Točko so obravnavali  Statutarno pravna komisija, katere podpredsednik je povedal, da le-ta ni 

imela formalno pravnih zadržkov,  Odbora za prostor, infrastrukturo in  varstvo okolja, katerega 



predsednica je podala predlog za sprejem, vendar z upoštevanjem pripomb, podanih na Odboru 

in Odbor za proračun in občinsko premoženje, katerega predsednik je podal predlog za sprejem.   

V razpravi je sodeloval  Janez Brence. 
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o Programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – 
S2«. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Točka 10:  Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa v Občini Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal dr. Igor Justin, zunanji sodelavec za področje športa.  
 
Točko sta obravnavala  Statutarno pravna komisija , katere podpredsednik je  povedal, da ni 

formalno pravnih zadržkov in Odbor za družbene dejavnosti , katerega predsednica je 

predlagala sprejem Odloka  in dodala, da je Odbor podal predlog,  da v kolikor na seji nanj ne bi 

bilo bistvenih pripomb, sprejme po skrajšanem postopku 

 
V razpravi sta sodelovala Anton Mežan in Gregor Jarkovič. 
 
Župan je skladno s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled predlagal, da se sprejme 
Odlok  o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini Bled po skrajšanem 
postopku. 
 
in dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini Bled se 
sprejme po skrajšanem postopku. 
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE   bil sprejet. 
 
in  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa v Občini Bled.  
PRISOTNI ZA PROTI 
15 15 0 
Sklep JE   bil sprejet. 
 
Točka 11: Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« 
in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za 
«Energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih 



Občine Bled« z dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine 
Bled 
 
Uvodno obrazložitev sta podali predstavnica pripravljavca K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o. 
Boža Kovač in predstavnik  pripravljavca  Luka Vall, Protena.  
 
 
Točko so  obravnavali Odbor za gospodarstvo in turizem , Odbor za proračun in občinsko 

premoženje in Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja , katerih predsedniki so podali  

predlog za sprejem. 

V razpravi sta sodelovala Darko Mlakar in Janez Brence.  
 
Po razpravi je župan je po razpravi  dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi Investicijski program za »Medgeneracijski center 

Vezenine Bled«. 
2. Občinski svet Občine Bled potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta za 

razširitev pogodbe za «Energetsko upravljanje objektov in pogodbena oskrba z 
energijo v javnih objektih Občine Bled« z dodatnim ukrepom dobave toplote za 
Medgeneracijski center Vezenine Bled. 

PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklepa STA    bila sprejeta. 
 
Točka 12: Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, 
dozidavo in nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled« 
 
 
Uvodno obrazložitev je podala  predstavnica pripravljavca K&Z, Svetovanje za razvoj d.o.o. Boža 

Kovač. 

Točko so obravnavali tudi Odbor za gospodarstvo in turizem  in predsednik  Milan Rejc, ki je 
povedal, da je bil na Odboru podan predlog za sprejem obenem pa je odbor predlagal, da 
občinski svet zadolži župana, da zagotovi pripravo projektne in investicijske dokumentacije za 
izgradnjo večnamensko športno dvorano ob OŠ Bled v letih 2023 in 2024 na mestu obstoječe 
telovadnice OŠ Bled;Odbor za proračun in občinsko premoženje in  predsednik odbora je 
povedal, da je Odbor podal predlog za sprejem s pripombo, da se zadolži župana za pripravo 
ločenega investicijskega programa za novogradnjo objekta telovadnice v letih 2023 in 2024 in  
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  in je predsednica povedala, da je bil na 
Odboru sprejet sklep, da se  predlaga, da se izdela projektna dokumentacija na nivoju idejnega 
projekta, ki vključuje tudi telovadnico, pridobi projektna ocena tako pripravljene dokumentacije 
in pripravi nov investicijski program. 
 
V razpravi so sodelovali: Jakob Bassanese, Elvira Krupić,Anton Mežan, Milan Rejc, Gregor 
Jarkovič, Janez Brence, Jana Špec, Srečko Vernig in Boštjan Ploštajner.  
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled potrdi Investicijski program za »Energetsko sanacijo, 

rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled«. 



PRISOTNI ZA PROTI 
15 1 8 
Sklep NI bil sprejet. 
 
V nadaljevanju je župan dal  
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled zadolži župana, da se pripravi nov investicijski program, ki bo 

vključeval tako sanacijo šole in telovadnice kot enoten projekt do prve seje v letu 2020. 

PRISOTNI ZA PROTI 
15 9 0 
Sklep JE   bil sprejet. 
 
 
Točka 13.  Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za 
leto 2018 
 
Uvodno obrazložitev je podal  direktor  Infrastrukture Bled d.o.o., mag.  Janez Resman. 

 
Točko sta  obravnavala Odbor za gospodarstvo in turizem  ki je podal predlog za sprejem in  
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja , ki je podal predlog za sprejem s sprejetim 
dodatnim sklepom Odbora, ki je predlagal, da se stroški odpadkov, ki nastanejo izključno na 
javnih površinah, pokrivajo prednostno iz drugih virov s področja turizma, in ne na račun 
povečanja stroškov odvoza odpadkov za občane. V kolikor ustrezne pravne podlage za to ni, naj 
se pokrivajo neposredno iz občinskega proračuna.   
 
Razprave ni bilo, za je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Bled sprejme Poročilo o poslovanju javnega podjetja 

Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018. 

PRISOTNI ZA PROTI 

14 14 0 

Sklep JE   bil sprejet. 

 
Glede na sklep sprejet na Odboru za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je dal  župan  na 

glasovanje  

PREDLOG SKLEPA:  

Stroški odpadkov, ki nastanejo izključno na javnih površinah, naj se pokrivajo 

prednostno iz drugih virov s področja turizma, in ne na račun povečanja stroškov 

odvoza odpadkov za občane. V kolikor ustrezne pravne podlage za to ni, naj se 

pokrivajo neposredno iz občinskega proračuna. 

PRISOTNI ZA PROTI 

14 14 0 

Sklep JE   bil sprejet. 

 
Točka 14.  Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za 
leto 2019 
 



Uvodno obrazložitev je podal  predstavnik   Infrastrukture Bled d.o.o., Štefan Korošec.  
 
Točko sta  obravnavala Odbor za gospodarstvo in turizem  ki je podal predlog za sprejem in 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja , ki sta podala predlog za sprejem.   
 
Razpravljal je Janez Brence in po zaključeni razpravi, je  je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju 
Občine Bled za leto 2019. 
PRISOTNI ZA PROTI 
  0 
Sklep JE   bil sprejet. 
 
Točka 15.  Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za 
leti 2019 in 2020 in Sklepov o potrditvi cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled za leti 2019 in 2020 
 
Uvodno obrazložitev je podal  predstavnik   predstavnik  Saubermacher Slovenija d.o.o. Primož 
Gjerkiš. 
 
Točko sta  obravnavala Odbor za gospodarstvo in turizem  ki je podal predlog za sprejem in 
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja , ki sta podala predlog za sprejem.   
 
Razpravljala sta Gregor Jarkovič in Boštjan Ploštajner. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPOV:  
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
na območju Občine Bled za leti 2019 in 2020. 

2. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o potrditvi cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled za leto 2019.  

3. Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o potrditvi cen izvajanja storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled za leto 2020. 

PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklepi SO   bili sprejeti. 
 
in  
PREDLOG SKLEPA:  
Strokovne službe občine Bled naj pripravijo modifikacijo Odloka obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled na način, ki bo 
omogočal pravično delitev stroškov. 
PRISOTNI  ZA PROTI 
14 14 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
Točka 16.  Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 



Uvodno obrazložitev je podal  predstavnik   direktor Gradbeništva Prestor, Jure Prestor.  
 
Točko sta  obravnavala Odbor za gospodarstvo in turizem  ki je podal predlog za sprejem, s 

pripombo odbora,  da se poročilo v bodoče podaja skladno s 27. členom koncesijske pogodbe, da 

podjetje predloži gradbene dnevnike in primopredajne zapisnike potrjene s strani nadzora ter 

pregledniški dnevnik za nadzor nad cestami in Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo 

okolja, ki je  podal predlog za sprejem.   

 
Razpravljala sta: Anton Mežan in Mihaela Pesrl. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPOV:  
Občinski svet Občine Bled se seznani s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor 
d.o.o. za leto 2018. 
PRISOTNI ZA PROTI 
14 11 1 
Sklep JE    bil sprejet. 
 
Točka 17.  Sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine 
Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal  predlagatelj,  Gregor  Jarkovič, član Občinskega sveta 
Občine Bled.  
 
Točko je obravnavala Statutarno pravna komisije, katere podpredsednik je povedal, da je ta 
ugotovila, da ni formalno pravnih zadržkov.    
 
Razpravljala sta: Anton Mežan in Milan Rejc.  
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih 
predstavnikov Občine Bled.  
PRISOTNI ZA PROTI 
14 14 0 
Sklep JE    bil sprejet. 
 
Točka 14.  Kadrovske zadeve: Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »svet 
zavetišča za zapuščene živali 
 
Uvodno obrazložitev je podal Anton Mežan, predsednik KMVVI.  

Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje  

PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Bled imenuje predstavnika lokalne skupnosti Občine Bled v 

»svet zavetišča za zapuščene živali«  Antona Mežana. 

PRISOTNI ZA PROTI 

14 13 0 



Sklep JE   bil sprejet. 

 
Seja se je zaključila ob 24,30 uri . 
 
Bled, 11.06.2019 
 
                   Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana                   Župan Občine Bled 
                             Janez Fajfar 
 
        
 
 
 


