Seje delovnih teles občinskega sveta:
1. Odbor za gospodarstvo in turizem
torek, 15. 9. 2020, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja)
2. Odbor za družbene dejavnosti
torek, 15. 9. 2020, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja), nadaljevanje v Poročni
dvorani
3. Statutarno-pravna komisija
sreda, 16. 9. 2020, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled
4. Odbor za proračun in občinsko premoženje
četrtek, 17. 9. 2020, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja), nadaljevanje v Poročni
dvorani
5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
četrtek, 17. 9. 2020, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja)
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Vabilo na sejo Odbora za gospodarstvo in turizem

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)
sklicujem
9. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki bo v torek, 15. 9. 2020, ob 17.00
v sejni sobi Občine Bled (skupna seja).
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2020 – Rebalans 2
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
3. Potrditev zapisnika 8. redne seje
4. Sprejem osnutka Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
5. Pobude in predlogi

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 16 ali po el.
pošti marija.ferjan@bled.si.
Milan Rejc, l. r.
Predsednik odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Marija Ferjan
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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Številka: 011-4/2019-16
Datum: 16. 06. 2020
ZAPISNIK
8. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled,
ki je bila v torek, 16. 06. 2020 ob 17.uri v sejni sobi Občine Bled.
Prisotni člani Odbora za gospodarstvo in turizem:
Milan Rejc (predsednik), Boštjan Razinger, mag. Lea Ferjan, Franc Sebanc, Miran Vovk.
Odsotni: Nik Zrimec, Anton Omerzel.
Ostali prisotni:
Tomaž Rogelj – direktor zavoda za Turizem Bled
Jure Prestor - direktor Gradbeništva Prestor d.o.o.
Boštjan Jurjevčič - predstavnik Adriaplina
Anže Bizjak - direktor podružnice WTE
mag. Resman Janez - direktor Infrastrukture Bled
Primož Gjerkiš - predstavnik Saubermacher Slovenija d.o.o.
Lah Primož - vodja MIR
Urška Kregar Cundrič, Franci Pavlič, Marija Ferjan – tajnik
Uvodoma je predsednik OGT Milan Rejc pozdravil vse prisotne.
6.
7.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednik odbora prebral predlagani dnevni red in
predlagal zamenjavo 3. in 9. točke na dnevnem redu.
8.
9.
Predsednik odbora je dnevni red predlagal v potrditev:
10. Potrditev zapisnika 7. redne seje
11. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po
Blejskem jezeru- 2
12. Sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju občine Bled v letu 2019- Saubermacher
13. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu turizma Bled za leto 2020
14. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2019
15. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2019 in plan gradnje za leto 2020
16. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2019
17. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019
18. Sprejem osnutka Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji plovil
19. Pobude in predlogi
20.
PREDLOG SKLEPA:
21.
OGT je soglasno potrdili dnevni red 8. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem
Občine Bled.
ZA 5, PROTI 0
22.
Sklep je bil sprejet.
23.
Ad 1. Potrditev zapisnika 7. redne seje
PREDLOG SKLEPA:
24.
OGT potrdi zapisnik 7. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled.
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ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 2. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu
po Blejskem jezeru- 2
Urška Kregar Cundrič je predstavila gradivo.
V razpravi so sodelovali Miran Vovk, Boštjan Razinger in Milan Rejc. Pogovarjali so se o izdanih
odločbah ter neusklajenosti sredstev, ki so predvidena z odlokom in sredstvih, ki so planirana v
proračunu za leto 2020.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru-2, ob upoštevanju veljavnega
rebalansa občinskega proračuna za leto 2020.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 3. Sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Bled v letu 2019Saubermacher
Primož Gjerkiš je predstavil gradivo.
V razpravi so sodelovali Franc Sebanc, Miran Vovk in Milan Rejc. Pogovarjali so se o razgradnji
plastike in skladiščenju odpadkov.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Poročilo o opravljanju obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Bled v letu
2019- Saubermacher.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 4. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2020
Tomaž Rogelj je predstavil poročilo.
V razpravi so sodelovali Franc Sebanc, Razinger Boštjan in Milan Rejc. Pogovarjali so se o
zmanjšanju stroškov.
PREDLOG SKLEPA:
OGT Bled predlaga občinskemu svetu, da sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma
Bled za leto 2020.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
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Ad 5. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2019
Jure Prestor je predstavil poročilo.
V razpravi so sodelovali Franc Sebanc, Razinger Boštjan in Milan Rejc. Pogovarjali so se o
urejanju bankin in uporabi primernega materiala in težkih pogojih dela na veslaški promenadi.
Milan Rejc je koncesionarja pozval, naj bo naslednje poročilo v skladu s 29. členom pogodbe.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da se seznani s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo
Prestor d.o.o. za leto 2019.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 6. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2019 in plan gradnje za leto
2020
Alojz Babič predstavi poročilo.
V razpravi so sodelovali Franci Pavlič, Boštjan Razinger in Milan Rejc. Pogovarjali so se o
financiranju prekopa cest ter o načinu obračunavanja plina strankam.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da se seznani s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto
2019 in plan gradnje za leto 2020.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2019
Anže Bizjak je predstavil poročilo.
V razpravi so sodelovali Miran Vovk, Boštjan Razinger, Franc Sebanc in Milan Rejc. Pogovor je
potekal o stroških prevzema blata in o stekanju tujih vod v kanalizacijski sistem.
PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da se seznani s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2019.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 8. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto
2019
Mag. Janez Resman je predstavil poročilo.
V razpravi so sodelovali Miran Vovk, mag. Lea Ferjan in Milan Rejc. Pogovarjali so se o dobrem
sodelovanju s podjetjem ter o stroških zasneževanja Straže.
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PREDLOG SKLEPA:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme Poročilo o poslovanju javnega podjetja
Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 9. Sprejem osnutka Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji
plovil
Primož Lah je predstavil gradivo.
V razpravi so sodelovali Milan Rejc, Franc Sebanc in Miran Vovk. Pogovarjali so se o izboru
izvajalca storitve.
PREDLOG SKLEPOV:
OGT predlaga občinskemu svetu, da sprejme osnutek Pravilnika o odstranitvi, hrambi,
izdaji, prodaji ali razgradnji plovil.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

Ad 10. Pobude in predlogi
Pobud in predlogov ni bilo.
Predsednik je sejo odbora zaključil ob 19.00.
Zapisala:
Marija Ferjan
Predsednik Odbora za
gospodarstvo in turizem
Milan Rejc l.r.
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Vabilo na sejo Odbora za družbene dejavnosti

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)
sklicujem
9. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v torek, 15. 9. 2020, ob 17.00
v sejni sobi Občine Bled (skupna seja), nadaljevanje v Poročni dvorani.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2020 – Rebalans 2
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
3. Potrditev zapisnika 8. redne seje

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 29 ali po el.
pošti polona.zalokar@bled.si.

Dušan Žnidaršič, l. r.
Predsednik odbora

Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Polona Zalokar
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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Datum: 17.6.2020
ZAPISNIK
8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v torek, 16. 6. 2020, ob 17. uri v poročni dvorani Občine Bled
Prisotni: Dušan Žnidaršič – predsednik odbora, Brigita Tišler – podpredsednica odbora, Vanja
Piber, Aneta Varl, Ana Antloga
Opravičeno odsotni: Alenka Hiti
Odsotni: Darko Mlakar
Ostali prisotni: Boštjan Lenček - Policijska enota Bled ( k točki 3.), Neja Gašperšič OU Občine
Bled.
S sklicem seje so člani odbora prejeli sledeči DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje
2. Sprejem predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Antona Tomaža Linharta Radovljica
3. Seznanitev s Poročilom Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2019
Ad 1) Potrditev zapisnika 7. seje odbora za družbene dejavnosti
Člani odbora za družbene dejavnosti na zapisnik 7. seje niso imeli pripomb.
Sprejeli so
Sklep 1-1:
Potrdi se zapisnik 7. seje odbora za družbene dejavnosti.
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO)
Ad 2) Sprejem predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Razlog za pripravo sprememb Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža
Linharta Radovljica je sprememba naslova radovljiške knjižnice; ker je naslov naveden v Odloku,
je le tega potrebno spremeniti. Ob tem se ureja tudi sprememba naslova Občine Gorje ter izbris
enot Knjižnice, ki so bile zaprte (od tega v občini Bled enoti na Bohinjski Beli in v Zasipu).
Sklep 2-1:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme
predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona
Tomaža Linharta Radovljica.
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO)

Ad3) Seznanitev s Poročilom Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2019
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Lenček, komandir Policijske postaje Bled. Izpostavil je
problematiko gostega prometa predvsem v poletnih mesecih lanskega leta in poudaril, da je v
takih razmerah težje zagotavljati prometno varnost.
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V razpravi so člani izpostavili, da je cestni odsek med Bledom (od Pristave) do odcepa za
Bohinjsko Belo izredno nevaren. Na ravnem delu ceste mnogo voznikov vozi z neprimerno
hitrostjo, v ovinku pa je zaradi nove ograje preglednost veliko manjša. Prav tako nevaren je
odsek v Mlinem, kjer sta semaforja (zaradi del na cesti) tako oddaljena, da je vključevanje na
cesto zelo oteženo in vozniki ne vidijo v katero smer poteka promet. Problem predstavljajo tudi
kolesarji (predvsem tuji, ki ne poznajo poti), ki se vozijo po neprimernih poteh za kolesarje.
Člani so predlagali, da na področju teh problematik policija ukrepa v večjem obsegu.
Aneta Varl je vprašala, ali se izvaja njen predlog o sodelovanju med policijo, redarsko in
varnostno službo. Komandir Lenček je odgovoril, da se je sodelovanje popravilo, vendar je to
težko dolgoročno planirati, saj gre za dinamično delo vseh treh služb. Se pa izvaja sodelovanje na
podlagi sprotnih dogovorov.
Po končani razpravi so sprejeli
Sklep 3-1:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom Policijske postaje Bled v Občini
Bled za leto 2019.
(5 ZA, 0 PROTI – SOGLASNO)

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
Zapisala
Neja Gašperšič

Predsednik odbora za družbene dejavnosti
Dušan Žnidaršič l.r.
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Vabilo na sejo Statutarno-pravne komisije

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)
sklicujem
9. redno sejo Statutarno-pravne komisije,
ki bo v sredo, 16. 9. 2020, ob 17.00
v sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje
2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2020 – Rebalans 2
3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
4. Sprejem osnutka Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled
5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Bled

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 33 ali po
el. pošti aleksandra.zumer@bled.si.
Boštjan Ploštajner, l. r.
Predsednik komisije
Vabljeni:
- člani komisije
- tajnica komisije Aleksandra Žumer
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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Številka: 011-1/2019
Datum: 17.6. 2020
ZAPISNIK
8. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 17. junija 2020,
ob 18. 20 uri v Sejni sobi Občine Bled
Prisotni člani SPK: predsednik Boštjan Ploštajner, člani: Janez Brence, Srečko Vernig
Odsotni: podpredsednik Gregor Jarkovič, član Anton Mežan,
Občinska uprava: tajnica SPK Aleksandra Žumer
Sejo je v skladu s 26. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta
Občine Bled začel predsednika SPK, g. Ploštajner. Uvodoma je ugotovil prisotnost članov SPK in
sklepčnost.
Za sejo predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje
2. Sprejem predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu
po Blejskem jezeru
4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju
cestnega prometa v občini Bled - 8
5. Sprejem osnutka Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji
plovil
Predsednik je podal točke dnevnega reda, člani komisije so sprejeli:
SKLEP
Statutarno pravna komisija sprejeme predlagani dnevni red 8. redne seje Statutarno pravne
komisije.
Glasovanje (3 ZA, 0 PROTI)

Točka 1: Potrditev Zapisnika 7. redne seje komisije z dne 13.5.2020
Ni bilo pripomb.
Člani komisije so na predlog podpredsednika sprejeli:
SKLEP
Statutarno pravna komisija sprejeme Zapisnik 7. redne seje komisije z dne 13. 5.2020.
Glasovanje (3 ZA, 0 PROTI)

Točka 2: Sprejem predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Ni bilo pripomb.
Člani komisije so sprejeli sklep:
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SKLEP
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo.
Glasovanje (3 ZA, 0 PROTI)
Točka 3: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem
režimu po Blejskem jezeru
Izvedena je bila kratka razprava, formalnih pripomb ni bilo.
Člani komisije so sprejeli sklep:
SKLEP
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo.
Glasovanje (3 ZA, 0 PROTI)
Točka 4: Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju
cestnega prometa v občini Bled - 8
Formalno pravnih pripomb ni bilo.
Člani komisije so sprejeli sklep:
SKLEP
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo.
Glasovanje (3 ZA, 0 PROTI)
Točka 5: Sprejem osnutka Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji
plovil
Formalno pravnih pripomb ni bilo. Opravljena je bila kratka razprava o tem, kje najti izvajalca
storitve, glede na njeno specifičnost.
Člani komisije so sprejeli sklep:
SKLEP
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni formalno–pravnih zadržkov za obravnavo.
Glasovanje (3 ZA, 0 PROTI)
Predsednik SPK je pojasnil, da je prejel preliminarni odziv Ministrstva za javno upravo glede
predlaganih sprememb Statuta in Poslovnika. Generalno so sprejemljive, razen predloga, da
lahko predsednik delovnega telesa kadarkoli sklicuje seje delovnega telesa.
Seja je bila zaključena ob 18:45.
Zapisala:
Aleksandra Žumer
Predsednik SPK
Boštjan Ploštajner
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Vabilo na sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)
sklicujem
9. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v četrtek, 17. 9. 2020, ob 17.00
v sejni sobi Občine Bled (skupna seja), nadaljevanje v Poročni dvorani.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2020 – Rebalans 2
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Bled
4. Potrditev zapisnika 8. redne seje

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 36 ali po el.
pošti natasa.hribar@bled.si.
Jakob Bassanese
predsednik odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Nataša Hribar
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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Številka: 011-5/2019-16
Datum: 19. 6.2020
ZAPISNIK
8. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje
ki je bila v četrtek, 18. 6.2020, s pričetkom ob 17.00 v poročni dvorani Občine Bled.
Prisotni: Jakob Bassanese, Jana Špec, Boštjan Ploštajner, Klemen Pangerc, dr. Hugo Zupan,
Srečko Vernig, Rok Poklukar
Ostali prisotni: Resman Janez, Irena Gogala, Štefan Korošec, Urška Z. Vidmar
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 8. seje Odbora za proračun in
občinsko premoženje:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje
2. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019
3. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrba s pitno vodo v Občini Bled
4. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in Sklepa o cenah storitev
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je dostopno na spletni strani občine: https://www.ebled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo predlog dnevnega reda 8.
redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje.
Glasovanje: 7 prisotnih ( 7 ZA, 0 PROTI)

Dnevni red je sprejet.
AD 1.

Potrditev zapisnika 7. redne seje odbora
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 7. redne seje Odbora
za proračun in občinsko premoženje.
Glasovanje: 7 prisotnih ( 6 ZA, 0 PROTI)

Sklep je sprejet.
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AD 2.
Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019
Podrobno obrazložitev je poslovanja za leto 2019 podal Janez Resman. Za leto 2020 iz izraz skrb
zaradi trenutne situacije.
Poudarek je bil tudi na racionalizaciji poslovanja v letu 2020 po razglasitvi epidemije COVID-19
ter o zmanjšanju sredstev za investicije, redne plače in črpanju sredstev iz naslova subvencij s
strani Zavoda za zaposlovanje, povečanje popustov pri dobaviteljih in odpisom najemnine za
občinske objekte. Vsi ti ukrepi bi pripomogli k čim manjši izgubi zaradi nastale situacije.
Razprava:
Jaka Bassanese je poudaril, da je Infrastruktura Bled d.o.o. v zadnjih letih z ustvarjenimi presežki
na področju turističnega dela s strani prihodkov ustvarjenih v glavni turistični sezoni financiralo
javni program v Športni dvorani, zimsko sezono na smučišču Straža Bled ter razne ugodnosti za
občane v sklopu programa Bled prijazen občanom. Tako v zadnjih treh letih Infrastruktura Bled
ni proračunski uporabnik v obliki povračila obratovalnih stroškov za delovanje določenih
objektov. Poleg tega pa je v primerjavi s preteklimi leti neto plačnik v proračun. V letu 2010 je
Občina Bled sofinancirala obratovalne stroške športne infrastrukture v višini 180.000 €, v
zadnjih treh letih pa je Infrastruktura Bled d.o.o. vplačnik v proračun preko 80.000 € letno,
skupni efekt torej do 260.000 € na letni ravni v korist javnih sredstev. Vse to je podrobno
obrazloženo tudi v gradivu.

Po razpravi je predsednik da na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019.
Glasovanje: 7 prisotnih ( 7 ZA, 0 PROTI)

Sklep je sprejet.

AD 3.
Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrba s pitno vodo v Občini Bled
Podrobno obrazložitev je podala Irena Gogala.
Obrazložila je, da so po razglasitvi epidemije so sprejeli dva rebalansa ter na novo oblikovali
cene storitev oskrbe s pitno vodo.
Člane odbora je tudi seznanila s cenami storitev po sosednjih občinah ter jim izročila primerjave.
PRIMERJAVA CEN GJS OSKRBE Z VODO V OBČINI BLED PO LETIH IN PRIMERJAVA Z
DRUGIMI OBČINAMI
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PRIMERJAVA CEN OSKRBE Z VODO V OBČINI BLED 2014 - 2020

datum veljavnosti
cen:
Storitev

2013 pred
uredbo

01.05.201 01.10.201 01.11.201
4
6
8
Cena v
Cena v
Cena v
Eur
Eur
Eur

enota

a.
Omrežnina/prem
er vodomera:

*števnina+omre
ž

20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65

kom/me
s
kom/mes
kom/mes
kom/mes

65 ≤ DN < 80

kom/mes

133,6800

154,1790

80 ≤ DN 100

kom/mes

222,8000

256,9650

100 ≤ DN < 150

kom/mes

445,6000

513,9300

0,3890

0,3952

DN ≤ 20

b. Vodarina

predlog
2020
Cena v
Eur

m3

4,1483

0,3580

4,4560

5,1393

13,3680
44,5600
66,8400

15,4179
51,3930
77,0895

4,7034 4,8044
14,1102 14,4132
47,0340 48,0440
70,5510 72,0660
144,132
141,1020
0
240,220
235,1700
0
480,440
470,3400
0
0,3906

0,4856

PRIMERJAVA CEN OSKRBE Z VODO V OBČINI BLED IN V BLIŽNJIH OBČINAH, NA DAN
1.6.2020
Storitev

enota

Bled veljavna

Blednov
predlog

Tržič

Gorje

a.
Omrežnina
kom/mes
7,1837
vodomer
DN ≤ 20:
4,7034 4,8044 5,8792
b.
m3
0,5581
Vodarina
0,3906 0,4856 0,5048

Radovljica Žirovnica Jesenice

Kranj
Kranjska nov
Gora
predlo

4,5254

8,4158 2,3197

4,1570 7,080

0,4971

0,4694 0,4657

0,5685 0,461

Razprava:
Janez Resman je podal mnenje, da sta občinski proračun kot tudi javno podjetje zelo odvisna od
turizma.
Jana Špec se je zahvalila Janezu Resmanu za mnenje ter se ona tudi strinja s tem, da smo odvisni
od turizma in da imajo na ta račun tudi občani nižje cene za javne storitve. Poudarila je, da
turizem prinaša tako pozitivne kot negativne posledice.
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Povedala je, da ni bila nikoli naklonjena povišanju cen, vendar v danem trenutku se strinja s
povišanjem, saj v nasprotnem primeru bo javno podjetje ustvarilo izgubo in ta izguba bi se
morala pokriti iz proračuna občine Bled.
Janez Resman je podal mnenje, da se predvideva povečanje turizma v naslednjem letu, kar
pomeni, da bo opravljen nov izračun cen in bi se cene storitev oskrbe s pitno vodo znižale in ne
bi bili občani več toliko obremenjeni.
Boštjan Ploštajner je izrazil mnenje, da je potrebno poudariti katere so dobre stvari, ki jih
turizem prinaša.
Odbor za proračun in občinsko premoženje ugotavlja, da bo v skladu s pozitivnim
trendom rasti turističnih nočitev, cenejša tudi cena storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled, seveda ob nespremenjenih
ostalih dejavnikih.
Po razpravi je predsednik da na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrba s pitno vodo v Občini Bled.
Glasovanje: 7 prisotnih ( 7 ZA, 0 PROTI)

Sklep je sprejet.

AD 4.
Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in Sklepa o
cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Podrobno obrazložitev je podala Irena Gogala.
Obrazložila je, da so po razglasitvi epidemije prav tako sprejeli dva rebalansa ter na novo
oblikovali cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Pripravili so rebalans z 40% upadom
turizma in z 70% upadom turizma na območju občine Bled.
Poudarila je, da imamo na Bledu visok standard glede na to, kar predpisuje zakonodaja in če se
primerjamo z sosednjimi občinami.
Člane odbora je tudi seznanila z ceno storitev ravnanja s komunalnimi odpadki po letih in jim
izročila primerjave.
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PRIMERJAVA MESEČNEGA STROŠKA ZA 120-LITRSKI ZABOJNIK PO LETIH, v EUR:
Storitev

120 l
ZABOJNIK
MAREC
2013
APRIL 2014

120 L
ZABOJNIK

120 L
ZABOJNIK
JANUAR
2016
OKTOBER
2018

MAJ 2014
DECEMB.
2015

120 L
ZABOJNIK
NOVEMB.
2018

120 L
ZABOJNIK
JULIJ 2020

JUNIJ 2020

predlog

Zbiranje
določenih vrst
komunalnih
odpadkov
a. Javna
infrastruktura
b. Izvajanje
storitev
SKUPAJ BREZ
DDV
Razlika - / +

0,1244

0,3421

0,3001

0,4113

12,1144

9,2981

9,1541

8,5712

12,2388

9,6402
-2,5986

9,4542
-0,1860

8,9825
-0,4717

0,4447
11,9576
12,4023
3,4198

Razprava:
Srečka Verniga je zanimalo, kaj bi bilo v primeru v kolikor bi bilo 70% zmanjšanje turizma. Irena
Gogala je povedala, da bi v tem primeru imeli 500.000 € izgube.
Janez Resman je podal mnenje v razmislek, koliko sredstev občan nameni za stroške Telemach
oziroma drugega ponudnika podobnih storitev in koliko za storitve ravnanja z komunalnimi
odpadki.
Boštjan Ploštajner je podal trditev, da se v bistvu vračamo na cene storitev, ki so bile že v
preteklih letih in je predlagana cena že bila. Potrebno je poudariti, da je v bistvu turizem
posledično sofinanciral občanom ceno storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v zadnjem
obdobju.
Pohvalil je tudi z generalno delovanje javnega podjetja ter da imajo najvišjo stopnjo zaupanja
med občani.
Odbor za proračun in občinsko premoženje ugotavlja, da bo v skladu s pozitivnim
trendom rasti turističnih nočitev, cenejša tudi cena storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled,
seveda ob nespremenjenih ostalih dejavnikih.
Po razpravi je predsednik da na glasovanje
PREDLOG SKLEPOV:
Člani Odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo občinskemu svetu, da
sprejme sklepe:
- Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in Sklepa o cenah
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
- Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Glasovanje: 7 prisotnih ( 7 ZA, 0 PROTI)

Sklep je sprejet.
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Seja je bila zaključena ob 18:45 uri.
Zapisnik pisala
Urška Z.Vidmar, dipl. ekon.

PREDSEDNIK ODBORA
JAKOB BASSANESE
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Vabilo na sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013,30/17)
sklicujem
9. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v četrtek, 17. 9. 2020, ob 17.00
v sejni sobi Občine Bled ( skupna seja).
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto
2020 – Rebalans 2
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021
3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Bled
4. Potrditev zapisnika 8. redne seje
5. Sprejem osnutka Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Bled

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 23 ali po el.
pošti barbara.jancic@bled.si.
Mihaela Pesrl, l. r.
Predsednica odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Barbara Jančič
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda
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Številka: 011-3/2019
Datum: 18.6. 2020
ZAPISNIK
8. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v četrtek,
18. 6. 2020, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bled.
Prisotni člani Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja:
Mihaela Pesrl - predsednica odbora, Klemen Rešek – podpredsednik odbora, člani: Janez Brence,
Marijeta Gogala, Ljuba Kapus,
Opravičeno odsotni: Gregor Jarkovič, Anton Mežan
Ostali prisotni: Urška Cundrič Kregar - tajnica, Franci Pavlič – občina Bled
Sejo odbora je vodila predsednica odbora Mihaela Pesrl, ki je uvodoma pozdravila vse prisotne.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsednica odbora prebrala predlagani dnevni red in predlagala
zamenjavo točk glede na prihod poročevalcev in predlagala njegovo potrditev.
Predlog dnevnega reda:
6. Potrditev zapisnika 7. redne seje
7. Sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju občine Bled v letu 2019- Saubermacher
8. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2019
9. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2019
10. Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve,
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) v letu 2019 ter
program izvajanja za obdobje od 2020
11. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2019 in plan gradnje za leto 2020
12. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019
13. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled
14. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in Sklepa o
cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
15. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po
Blejskem jezeru- 2
16. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega
prometa v občini Bled – 8
17. Seznanitev z oceno poškodovanosti občinskih cest.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je soglasno potrdili dnevni red.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet
Ad 1) Potrditev Zapisnika 7. redne seje odbora
O točki ni bilo razprave.
PREDLOG SKLEPA:
1. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja potrjuje Zapisnik 7. redne seje
odbora.

ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet
Ad 2) Sprejem Poročila o opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Bled v letu 2019Saubermacher
Obrazložitev je podal predstavnik podjetja Saubermacher. Poročilo zajema obdelavo mešanih
komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ki jih prevzemajo od Infrastrukture Bled. Količine
za leto 2019 – 1408t vseh odpadkov. V letošnjem letu pa se opaža drastično zmanjšanje
odpadkov, celo za 35%. Vse odpadke vozijo v Slovensko Bistrico.
Razprava:
g. Brence sprašuje ali se morda lahko predvideva povišanje troškov odpadkov glede na
zmanjšano količino odpadkov v letošnjem letu. Predstavnik Saubermacherja odgovarja, da se
predvideva konec leta tudi nazaj višje količine odpadkov. V ostalih občinah, ki niso turistične pa
opažajo povečanje odpadkov. S strani Saubermacherja ni pričakovati povečanja stroškov
odpadkov.
PREDLOG SKLEPOV:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem poročila o
opravljanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju občine Bled v letu 2019- Saubermacher.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet
Ad 3) Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2019
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja WTE Anže Bizjak. Članom odbora sta na
kratko obrazložila tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne naprave ter predstavila
trenutno stanje že zgrajenega kanalizacijskega sistema na območju občine Bled. Izpostavi težave
v zvezi z mešanim starim sistemom, ki pride do čistilne naprave, saj pridejo do tja tudi vse
izvirske vode. Izpostavi tudi težavo z odpadnim blatom, ki se je vozilo na Madžarsko, kar pa je
povzročilo težavo zaradi omejitve količin odpadnega blata. Cena blata se je drastično povečala
zaradi navedenega razloga. Iščejo se variante npr. bioplinarna, sežig v Avstriji ali izdelava
gradbenega materiala iz odpadnega blata. V zvezi z navedenim je bil na občino Bled že poslan
dopis v zvezi s korekcijo cene iz koncesijske pogodbe. Varianta za postavko za blato je da se
izvzame postavko iz koncesijske pogodbe in se posebej obračunava. G. Bizjak je predal tudi
planirane investicije na čistilni napravi po letu 2027, ko poteče koncesijska pogodba.
Razprava:
Odbor poda predlog za dan odprtih vrat na čistilni napravi.
G. Brence je pohvalil upravljanje s čistilno napravo, ravno tako ponovi, da bo težava z odvozom
blata. Vesel je, da je blato sproti odvoženo. Opozori, da je potrebno ohraniti kader, ki trenutno
deluje na čistilni napravi, da bodo lahko tudi po koncu koncesije upravljali s čistilno napravo.
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PREDLOG SKLEPA:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanili s Poročilom
koncesionarja WTE za leto 2019.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet
Ad 4) Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2019
Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. Jure
Prestor. Članom odbora je predstavil poročilo o izvajanju javne službe vzdrževanja občinskih
cest za leto 2019. V nadaljevanju je podrobneje predstavil program letnega in zimskega
vzdrževanja na občinskih cestah v letu 2019, ter predstavil stroške letnega in zimskega
vzdrževanja po letih.
Razprava:
Ga. Kapus sprašuje glede povečanja stroškov glede na leto 2019. Predstavnik podjetja Prestor je
še enkrat razložil statistiko grafov, ki so del poročila. G. Brence je pohvalil izdelavo poročila in je
z njim zadovoljen.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanil s Poročilom
koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2019.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 5) Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve,
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) v letu 2019 ter
program izvajanja za obdobje od 2020
Obrazložitev je podal g. Milan Železnik. Poročilo vsebuje tudi finančne podatke o mesečnih
stroških izvajanja, kataster, knjigovodstvo….Predstavil je tudi plan za leto 2020 glede na sprejet
program.
Razprava:
g. Brence povzame, da je poraba padla na polovico, kar je dobro, da imamo za javno razsvetljavo
koncesijsko pogodbo. Ga. Kapus opozarja na svetlobno onesnaževanje. Odgovor sledi da se
postavlja skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in predpisi, ki veljajo za osvetlitve javnih
in cestnih površin.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanil s Poročilom o izvajanju
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave
v občini Bled (Petrol d.d.) v letu 2019 ter program izvajanja za obdobje od 2020
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 6) S Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2019 in plan gradnje za
leto 2020
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Obrazložitev je podal predstavnik občine Bled g. Franci Pavlič, ravno tako plan za leto 2020.
Razprava:
g. Brence opozarja 6. poglavje – napake na omrežje – trasa ni vrisana.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanil s Poročilom
koncesionarja Adriaplin za leto 2019 in plan gradnje za leto 2020
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 7) Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto
2019
Obrazložitev je podal Janez Resman, direktor podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. Pove, da so v
preteklem letu uvedli dve novi dejavnosti – arboristika dreves in čiščenje javnih prostorov
(občina, MIR in mrliške vežice).
Razprava:
g. Brence je podal komentar, da je podjetje poslovalo dobro, tudi nove dejavnosti, ki jih je
podjetje začelo v letu 2019. Ga. Kapus je opozorila na ureditev pokopališča.
PREDLOG SKLEPOV:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Poročila o
poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2019.
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Ad 8) Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled
Ga. Irena Gogala, predstavnica podjetja Infrastrukture Bled d.o.o. je predstavila elaborat o
oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo. Predstavila je zakonsko osnovo na podlagi česa se
tak elaborat pripravlja. Opozori na fiksne stroške, ki nastanejo v vsakem primeru ne glede na
trenutno situacijo epidemije. Voda mora biti pitna in zato so s tem povezani tudi stroški. Predlog
nove cene je 0,48 EUR/m3.
Razprava:
G. Brence je povedal, da je nadzorni svet IB predlagal rebalans plana in tudi posledično
Elaborata. Na nadzornem odboru v mesecu maju je bil tak rebalans plana sprejet. Iz tega pa sledi
tudi predstavljen Elaborat.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Elaborata o
oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
v Občini Bled
ZA 5, PROTI 0
Sklep je bil sprejet
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Ad 9) Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in
Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
Ga. Irena Gogala je predstavila elaborat o oblikovanju cen storitev zbiranja vrst komunalnih
odpadkov. Pri tem je poudarek na dejavnosti turizma, ki prinesejo velik delež komunalnih
odpadkov. Glede na trenutno situacijo so zniževali stroške dela in plač, medtem ko pa stroški
odvoza različnih frakcij komunalnih odpadkov ostajajo enaki oz. se še povečujejo. Predlagana
cena je višja od obstoječe glede na dejstva navedena v Elaboratu.
Razprava:
Ga. Kapus ima pomislek glede dviga cene za komunalne odpadke, ga. Irena Gogala poda dodatno
obrazložitev, da bi v primeru zniževanja standarda odvoza komunalnih odpadkov lahko cena
ostala tudi ista, vendar se Infrastruktura Bled ni odločila za zniževanja standarda.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Elaborata o
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in Sklepa o cenah storitev ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Bled
ZA 4, PROTI 1
Sklep je bil sprejet
Ad 10) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem
režimu po Blejskem jezeru- 2
Urška Kregar Cundrič na kratko povzame spremembo Odloka, ki je predvidena za zniževanje
pristojbine zaradi razglašene epidemije COVID-19.
Razprava:
G. Rešek pove, da sprememba odloka zajema samo 80 dni in predlaga, da naj se upošteva poleg
časa razglašene epidemije tudi čas gospodarske krize in turizma po epidemiji.
PREDLOG SKLEPA:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru s pripombo,
da se lahko pristojbina zniža še za čas podaljšanja interventnih ukrepov na področju
turizma.
ZA 4, PROTI 0
Sklep je bil sprejet
Ad11) Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah
cestnega prometa v občini Bled - 8

Odloka o urejanju

Urška Kregar Cundrič predstavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega
prometa v občini Bled – 8, ki je potreben zaradi evidenc varstva osebnih podatkov.
Razprave ni bilo.
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PREDLOG SKLEPA:
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini Bled – 8
ZA 4, PROTI 0
Sklep je bil sprejet.
Predsednica je sejo odbora zaključila ob 20:00 uri.
Zapisala:
Urška Kregar Cundrič

Predsednica Odbora za prostor,
infrastrukturo in varstvo okolja
Mihaela Pesrl

26

