
 
Številka: 011-4/2019- 
Datum: 10.03.2020 
 

ZAPISNIK 
 

6. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled,  
ki je bila v torek, 10.  03.  2020 ob 17.uri v sejni sobi Občine Bled. 

 
Prisotni člani Odbora za gospodarstvo in turizem: 
Milan Rejc (predsednik), Elvira Krupić, mag. Lea Ferjan, Franc Sebanc, Miran Vovk 
Odsotni: Anton Omerzel, Nik Zrimec 
Ostali prisotni: Robert Klinar – direktor občinske uprave, Urška Cundrič Kregar – tajnik, Štefan Korošec 
– Infrastruktura Bled d.o.o., Janez Resman – Infrastruktura Bled d.o.o., Tomaž Rogelj – Turizem Bled 
 
Pričetek seje Odbora za gospodarstvo in turizem je bila v točkah 2 in 3 združena s sejo Odbora za 
družbene dejavnosti. 
Uvodoma je predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem Milan Rejc pozdravil vse prisotne. 
 
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in podal predlog da se 
dnevni red spremeni tako, da se 1. točka uvrsti kot 3. točka dnevnega reda. 
 
Predsednik odbora je dnevni red predlagal v potrditev: 

1. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019 
2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 

– Rebalans 1 
3. Potrditev zapisnika 5. redne seje 
4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru 
5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini 

Bled-2 
6. Sprejem osnutka Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled 
7. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na 

območju Občine Bled   
8. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020 
9. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2019 
10. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu turizma Bled za leto 2020 
11. Pobude in predlogi 

 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem je soglasno potrdili dnevni red.  

ZA7, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet 
 
Ad 1. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2019 
 
Direktor Robert Klinar poda uvodno obrazložitev k točki zaključnega računa občine Bled. Razprave na 
navedeno temo ni bilo.  
 
PREDLOG SKLEPOV: 

Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Zaključni 
račun proračuna Občine Bled za leto 2019. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
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Odbor za gospodarstvo in turizem predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da se seznani z 
realizacijo letnega ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2019. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – 
Rebalans 1 
 
Direktor Robert Klinar je podal uvodno obrazložitev predvidenega odloka o proračunu občine Bled. 
Pojasni razlog za sprejem Rebalansa-1, kot glavni vzrok je dotrajanost mostu Piškovca, ki ga je občina 
bila primorana zapreti glede na poročilo stroke. Hkrati se s proračunom usklajuje še ostale odprte 
investicije. 
 
Razprava: g. Milan Rejc je postavil vprašanje glede aktivnosti pridobitve 150.000 EUR iz TNP. Direktor 
občinske uprave pojasni da je prihodek upoštevan v proračunu in da aktivnosti tečejo in da v letu 2020 
sredstva pridejo v proračun. 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 – Rebalans 1. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 

Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2020-Rebalans 1. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 

dopolnitev Letnega načrt pridobivanja in razpolaganja  s stvarnim premoženjem Občine Bled za  leto 

2020 - Rebalans 1. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 3. Potrditev zapisnika 5. redne seje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled potrdi zapisnik 5. redne seje. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 
Blejskem jezeru 
 
Direktor občinske upravo je podal uvodno obrazložitev sprememb navedenega Odloka. Pojasni, da so 
v pripravi spremembe OPN, ki na novo vrisujejo vstopno izstopna mesta. Dokler ni sprejet OPN, kot 
nadrejeni akt se ne gre v razpravo sprememb celotnega odloka. Trenutne spremembe predstavljajo 
samo usklajevanje odloka v delu, ki je vezan na odpravo nezaželenih ravnanj, ki so se zaznale v 
preteklem obdobju. Celovito pa se bo začel Odlok dopolnjevati in spreminjati po poletni turistični 
sezoni oziroma, ko bo dopolnjen in spremenjen OPN. 
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Miran Vovk je podal predlog da se spremembe in dopolnitve odlokov pripravi tako, da bo jasno 
razvidno obstoječe in predlog. Tako bi bilo gradivo bolj pregledno in razumljivo. Ob predlogu, ki ga je 
podal Milan Rejc, da se 5 metrski pas odmika od kopalnih voda razširi na 10 metrski, je Miran Vovk 
podal vprašanje, kako je z varnostjo plavalcev, ko plavajo na otok, in se srečujejo s pletnami oziroma 
drugimi plovili. 
 
Milan Rejc je podal  pripombe in sicer: Preambula – nekaj več tudi v zvezi z obalo jezera, da se v odloku 
napiše tudi nekaj o obali in ne samo o jezeru, predlaga da se v odloku opedeli tudi  varnost udeležencev 
v plovbi in varnost ljudi in živali v vodi in na obali, opozorij na lokalni izraz pletna – pletnja (v odloku). 
Menil je, da bi se moral uporabljati izraz platna in ne pletnja. Vprašal je tudi  glede izrazov pristan in 
pristanišče. Direktor je  pojasnil, da gre za izraze, ki so določeni v krovnem Zakonu o celinskih vodah in 
da mora odlok temu slediti. Prav tako predlaga 10 m odmik od kopalnih voda namesto 5m.Ob tem je 
Milan Rejc predlagal še, da se organizira izobraževanje za uporabnike plovbnega območja. Podaja tudi 
predlog, da se pristanišče na Mlinem uporablja tudi za oskrbovanje otoka. Opozoril je  tudi, da naj se 
pri celoviti prenovi odloka upošteva predlog v zvezi z fotografiranjem in droni, ki so moteči za kopalce 
in sprehajalce. 
 
Direktor je pojasnil, da gre v tem predlogu spremembe odloka le za redakcijske popravke, da pa se 
bodo pobude in predloge upoštevali v celoviti prenovi Odloka, ko bo dopolnjen in spremenjen OPN, 
kjer čakamo na soglasja ZVKDS, DRSV. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 

osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini 
Bled-2 
 
Direktor občinske uprave poda kratko obrazložitev sprememb Odloka o javnem redu in miru v občini 
Bled. Gre samo za spremembo, ki se nanaša na varnostno službo v primeru podaljšanega 
obratovalnega časa. 
 
Razprave na to točko ni bilo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 

osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Bled-2 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 6. Sprejem osnutka Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled 
 
Direktor občinske uprave občine Bled poda kratko obrazložitev namena spremembe Odloka o turistični 
taksi v občini Bled. Gre za študente, ki prihajajo iz tujine, npr. projekt Erasmus. S tem jih oprostimo 
plačila turistične takse. 
 
Razprave na to točko ni bilo. 
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PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 

osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Bled 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 7. Sprejem sprememb in dopolnitev Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Bled   
 
Štefan Korošec kot predstavnik podjetja Infrastrukture Bled je podal uvodno obrazložitev sprememb 
Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki. Pravilnik je v veljavi že 6 let in je potreben 
prenove, v tem času so se nekatere stvari spremenile, tudi na področju državne zakonodaje. Gre za 
nekaj formalnosti znotraj pravilnika, npr. zeleni vrtni odpad na ekoloških otokih - predvidena je 
sprememba, da se zeleni odpad ne bo več zbiral na ekoloških otokih, ker je bilo na eko otokih zmešano 
vse in ne samo zeleni odpad. Vsak uporabnik ima možnost pripeljati odpadke na zbirni center, hkrati 
pa državna uredba predpisuje prioritetno kompostiranje. Sprememba se nanaša tudi na velikosti 
zabojnikov, določene so tudi ure oddajanja odpadkov. Sprememba bo tudi v evidentiranju oseb, ki 
pripeljejo odpadke na zbirnem centru ter tudi večji nadzor in zaračunavanje storitev in sicer vsak naj bi 
plačal toliko kot dejansko povzroči odpadkov.  
 
Milan Rejc je podprl podpre predlog Tehničnega pravilnika in pozval, da se čimprej pristopi k modelu 
zaračunavanja komunalnih odpadkov,  elaborat cen naj se čim prej pripravi in po potrebi obravnava na 
izredni seji.  
 
Lea Ferjan opozarja na nevarnost, da se ne bo s tem povzročilo divjih odlagališč.  
 
V razpravi je sodeloval tudi direktor Infrastrukture Bled Janez Resman, ki je določene postopke v zvezi 
z odlaganjem odpadkov ter kršitve obrazložil s stališča sankcioniranja. 
 
Miro Vovk je vprašal, kako ravnajo v primeru, da odpadke pripeljejo z druge občine. Zanimalo ga je, ali 
obstajajo ceniki za to. Podan je bil odgovor, da se bo občanom iz drugih občin za pripeljane odpadke 
izstavljalo račune. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu občine Bled, da sprejme 

spremembe in dopolnitve Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju 

Občine Bled 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 8. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020 
 
Obrazložitev programa zbiranja komunalnih odpadkov je podal Štefan Korošec, Infrastruktura Bled. V 
programu je tudi določeno kompostiranje, opredeljeno je tudi zbiranje odpadkov na prireditvah, 
sprememba se nanaša tudi na odvoz papirja, ki se bo zbiral samo še v zabojnikih. V programu je opisana 
tudi selitev zbirnega centra na Mlino. IB izdeluje projektno dokumentacijo za zbirni center. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu občine Bled, da sprejme 
Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2020 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 



5 

Ad 9. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj. Osredotočil se je na uresničevanje 

ciljev iz strategije. Predstavil je tudi glavne aktivnosti preteklega leta: Kartica Bleda, Bled local selection, 

mobilnost – shuttle, pohodna pot Juliana, akt o ustanovitvi, digitalna prenova spletne strani. 

 

Lea Ferjan je vprašala ali je potem izguba izpred preteklih let pokrita glede na to, da je Turizem prikazal 

dobiček. Tomaž  Rogelj je poda odgovor, da je  vsa izguba pokrita. Lea Ferjan je še vprašala katera linija 

turističnega avtobusa, shuttla je bila bolj zasedena. Tomaž Rogelj je odgovoril, da sta bili približno 

enako zasedeni modra in zelena. Na vprašanje ali bo shutlle za občane brezplačen v tem letu. Tomaž 

Rogelj je odgovoril, da Turizem zagovarjajo brezplačnost za občane, odločitev pa je odvisna od 

občinskega sveta. 

Milan Rejc je želel obrazložitve in sicer:  

Stran 6, javne površine, gozdne in pohodniške poti (Njivice, Mlino pri Preseku,  Straža, Mlino.  poti sta 

zanemarjeni, sploh prva. Tomaž Rogelj poda obrazložitev glede vzdrževanja teh pohodnih in gozdnih. 

Milan Rejc je opozoril na premajhno skrbnost pri vzdrževanju pohodnih poti. 

Stran 30, izposoja koles, bike sharing: trenutni sistem je slab, ni bil izbran dober izvajalec. Tomaž Rogelj 

je odgovoril, da bo občina Bled v naslednjem letu izbrala novega izvajalca in izkoristila evropska 

sredstva.  

Kartica gosta kot aplikacija na telefonu. Tomaž Rogelj je povedal, da je potrebno urediti vse potrebno 

za odčitavanje tudi na avtobusih. 

Milan Rejc je vprašal tudi, kaj sodi med Pet zvezdične ponudbe. Obrazložitev je podal Tomaž Rogelj.  

Gre za posebna doživetja npr. kulinarika, dan na Pokljuki ipd. ter ob tem pripomnil,  da je izpeljava 

vezana na število zaposlenih na Turizmu Bled, ki je premajhna ter da potrebujejo še enega delavca na 

tem področju za katerega pa ni bilo soglasja sveta Zavoda. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu občine Bled, da se seznani 

s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2019 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 10. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2020 
 
Uvodno obrazložitev je podal direktor turizma Bled Tomaž Rogelj. Strukturni izziv so podnebne 
spremembe in pa prekomeren turizem. Za poslovni načrt bo narejen plan B glede na trenutna opažanja 
upada gostov. Sredstva bodo namenjena promociji skupaj z STO.  
 
Milan Rejc je želel obrazložitev in sicer je vprašal in želel obrazložitev:  
Stran 7 – uvedba novega koncepta prireditev. Tomaž Rogelj je odgovoril, da se predvideva, da bo 
prireditveni prostor v okviru trgovskega centra in pod hotelom Park, z namenom, da se oživi trgovski 
center, glasba tudi na spodnji ploščadi TC Bled, stojnice pa pod hotelom park. Vse to zaradi predvidene 
izgradnje blejske promenade.  
Stran 14, kako bo Turizem Bled revidiral vplive turizma na naravo, v skladu z zeleno shemo. Tomaž 
Rogelj je odgovoril, da gre za mednarodni tri letni program, v skladu s katerim Turizem opravlja svoje 
dejavnosti.  
Stran 26, uvedba taks za turistične avtobuse. Tomaž Rogelj  je povedal, da gre za smernice in ne za 
aktivnosti, ki jih bo Turizem Bled opravljal.  
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Stran 29, koliko je zaposlenih v Turizmu Bled, kar v poročilu ni razvidno. Tomaž Rogelj je povedal, da je 
Turizmu Bled zaposlenih 9 ljudi. Milan Rejc je še predlagal, da se, finančni načrt korigira glede na 
trenutno situacijo upada turizma in da se ponovno obravnava, ko se bo stanje stabiliziralo. 
 
Lea Ferjan je vprašala, kako je s Kartico Bleda v povezavi s Slovenskimi železnicam. Predlagala je še,  da 
Turizem Bled pozove SŽ k obnovi stavbe na železniški postaji. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za gospodarstvo in turizem občine Bled predlaga občinskemu svetu občine Bled, da sprejme 

soglasje k Poslovnemu načrtu turizma Bled za leto 2020. 

ZA 5, PROTI 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad 11. Pobude in predlogi 
 
Pobud in predlogov ni bilo. 
 
Predsednik je sejo odbora zaključil ob 19.30. 
 
 
Zapisala:     
Urška Kregar Cundrič       
 
 

Predsednik Odbora za  
gospodarstvo in turizem 
Milan Rejc l.r. 


