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Seje delovnih teles občinskega sveta: 
 
 
1. Odbor za gospodarstvo in turizem  

torek, 21. 9. 2021, ob 17.00 v  sejni sobi Občine Bled ( skupna seja) 
 

2. Odbor za družbene dejavnosti  
torek, 21. 9. 2021, ob 17.00 v  sejni sobi Občine Bled (skupna seja), nadaljevanje v 
Poročni dvorani Občine Bled 
 

3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
sreda, 22. 9. 2021, ob 16.15 v sejni sobi Občine Bled 
 

4. Statutarno-pravna komisija  
sreda, 22. 9. 2021, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled 
 

5. Odbor za proračun in občinsko premoženje  
četrtek, 23. 9. 2021, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled 
 

6. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  
četrtek, 23. 9. 2021, ob 17.00  v sejni sobi Občine Bled 

 
 
 
 
 
 
 
 

V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in 

testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 

146/2021) se lahko seje udeleži le oseba, ki izpolnjuje pogoj prebolelosti, 

cepljenosti ali testiranja, kar dokazuje s predpisanimi dokazili. Občina Bled je to 

dolžna preverjati ob vstopu v poslovne prostore, kjer se bo izvajala seja (s 

čitalcem QR kode oz. na podlagi drugih listinskih dokazil).                                                           

Brez dokazila se osebi vstop v poslovne prostore zavrne. 
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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 
 

13. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 
ki bo v torek, 21. 9. 2021, ob 17.00  

v  sejni sobi Občine Bled ( skupna seja).  
 

 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 
3. Potrditev zapisnika 12. redne seje 
4. Sprejem predloga Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma 

Bled v Javni zavod za turizem Bled 
5. Razvoj kolesarstva na Bledu do 2025 - informacija 
6. Ocena turistične sezone 2021 in predvideni koraki za naslednjo sezono - informacija 
7. Pobude in predlogi 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 30 ali po el. 
pošti bojana.lukan@bled.si. 
 
 

Milan Rejc, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Bojana Lukan 
- župan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Številka: 011-4/2019-24 

Datum: 9. 6. 2021 

 

ZAPISNIK 

12. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Občine Bled, 

ki je bila v torek, 8. junija 2021, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bled 

 

Sejo je vodil predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem, Milan Rejc. 

Prisotni: Milan Rejc (predsednik), mag. Lea Ferjan, Franc Sebanc, Miran Vovk 

Ostali prisotni:  Robert Klinar (direktor OU Občine Bled), Bojana Lukan (Občina Bled) 

Odsotni: Anton Omerzel, Nik Zrimec (opravičil) 

 

Seja se je pričela ob 17.00 uri skupaj s sejo Odbora za družbene dejavnosti. Navzočih je 

bilo 5 članov OGT. 

 

S sklicem seje so člani OGT prejeli predlog dnevnega reda: 

8. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021 

– Rebalans 1 

9. Potrditev zapisnika 11. redne seje 

10. Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma 

Bled v Javni zavod za turizem Bled 

11. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d. o. o. za leto 2020 

12. Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, 

vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d. d.) v letu 2020 ter 

program izvajanja za obdobje od 2021 

13. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2020 

14. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2020 

15. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2020 

16. 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 2020- Saubermacher 

17. Pobude in predlogi 
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PREDLOG SKLEPA: 

OGT sprejema predlog dnevnega reda 12. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem 

Občine Bled. 

Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0.  

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 1. 

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2021 – Rebalans 1 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli pred sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal direktor 

občinske uprave, Robert Klinar. 

V razpravi so sodelovali Milan Rejc, člani Odbora za družbene dejavnosti in Robert Klinar. 

Pogovarjali so se o smiselnosti nakupa nove rolbe in rekonstrukciji oz. novogradnji Osnovne šole 

prof. dr. Josipa Plemlja Bled ter njeni časovnici … 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021 – Rebalans 1. 

2. OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme dopolnitev letnega 

načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 

leto 2021 – Rebalans 1. 

3. OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Letni izvedbeni načrt 

financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2021 – Rebalans 1. 

4. OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Stanovanjski program 

Občine Bled za leto 2021 – Rebalans 1. 

5. OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Letni program športa v 

Občini Bled za leto 2021 – Rebalans 1. 

Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0 

Sklepi so bili sprejeti. 

 

AD 2. 

Potrditev zapisnika 11. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje.  

O točki ni bilo razprave.  

PREDLOG SKLEPA: 
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OGT potrjuje zapisnik 11. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem. 

Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 3. 

Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma 

Bled, v Javni zavod za turizem Bled 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal direktor 

občinske uprave, Robert Klinar. 

Člani so ugotovili, da so bile upoštevane vse pripombe, ki so bile posredovane občinski upravi.  O 

točki sta razpravljala Milan Rejc in Robert Klinar. Zadnji stavek prvega odstavka 7. člena je 

potrebno brisati, ker se le-ta vsebinsko ponovi s prejšnjo povedjo. Razprava je potekala o 

odkupu deležev, dilemi, ali lahko svet zavoda hkrati določa in nadzira delo zavoda, ter ali bo 

odlok lahko sprejet po skrajšanem postopku. 

PREDLOG SKLEPA: 

OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme osnutek Odloka o 

preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma Bled, v Javni zavod za 

turizem Bled. 

Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 4. 

Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d. o. o. za leto 2020 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal direktor 

podjetja, Janez Resman. 

O točki so razpravljali Franc Sebanc, Miran Vovk, Boštjan Razinger, Milan Rejc in Janez Resman. 

Pogovarjali so se o zadovoljstvu uporabnikov storitev Infrastrukture Bled, obratovanju Straže, 

Ledeni dvorani, Grajskem kopališču, … 

PREDLOG SKLEPA: 

OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Poročilo o poslovanju javnega 

podjetja Infrastruktura Bled d. o. o. za leto 2020. 

Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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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 2020 ter 

program izvajanja za obdobje od 2021 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal predstavnik 

Petrola, Marko Mihalič. 

O točki je razpravljal Milan Rejc. Zanimal ga je protokol obveščanja v primeru nedelovanja oz. 

napak.  

PREDLOG SKLEPA: 

OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Poročilo o izvajanju 

gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 

v občini Bled (Petrol d. d.) v letu 2020 ter program izvajanja za obdobje od 2021. 

Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 6. 

Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2020 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podala Ksenija 

Mahnič preko videokonference ZOOM. 

O točki sta razpravljala Milan Rejc in Ksenija Mahnič. Zanimalo ga je, kako kontrolirajo napake 

oz. uhajanje plina.  

PREDLOG SKLEPA: 

OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Poročilo koncesionarja 

Adriaplin za leto 2020. 

Glasovanje OGT:  ZA 5, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 7. 

Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2020 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal direktor 

podjetja, Jure Prestor. 

Miran Vovk zapusti sejo OGT. 

O točki ni bilo razprave.  

PREDLOG SKLEPA: 
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OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Poročilo koncesionarja 

Gradbeništvo Prestor za leto 2020. 

Glasovanje OGT:  ZA 4, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 8. 

Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2020 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev je podal direktor 

podjetja, Anže Bizjak. 

O točki so razpravljali Franc Sebanc, Milan Rejc in Anže Bizjak. Pogovarjali so se o potrebi po 

ozaveščanju lokalnega prebivalstva in turistov o posledicah metanja nerazgradljivega materiala 

olja, higienskih robčkov, v kanalizacijo.  

PREDLOG SKLEPA: 

OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme Poročilo koncesionarja WTE za 

leto 2020. 

Glasovanje OGT:  ZA 4, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 9. 

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 2020 - Saubermacher 

Gradivo za točko so člani OGT prejeli s sklicem seje. Uvodno obrazložitev sta podala Primož 

Gjerkeš iz podjetja Saubermacher in Boštjan Berlak iz Komunale Slovenska Bistrica. 

O točki ni bilo razprave.  

PREDLOG SKLEPA: 

OGT predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, 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 2020. 

Glasovanje OGT:  ZA 4, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet 

 

AD 10.  

Pobude in predlogi 



 
 

8 

 

Pobud in predlogov ni bilo. 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 12. redne seje OGT, zato je predsednik ob 19:10 uri sejo zaključil 

in se vsem prisotnim zahvalil za udeležbo ter sodelovanje. 

 

Zapisala: 

Bojana Lukan 

Predsednik OGT: 

Milan Rejc 
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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 
 
 

13. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v torek, 21. 9. 2021, ob 17.00  

v  sejni sobi Občine Bled (skupna seja),  
nadaljevanje v Poročni dvorani Občine Bled. 

 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 
3. Potrditev zapisnika 13. redne seje 
4. Sprejem osnutka Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Občine Bled  

 
 
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,  direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Datum: 8. 6. 2021 
 

ZAPISNIK 
 
12. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila v torek, 8. 6. 2021 ob 17. uri v 
prostorih Občine Bled 
 
Prisotni člani Odbora za družbene dejavnosti: Dušan Žnidaršič – predsednik odbora, Vanja Piber, 
Aneta Varl, Alenka Hiti. 
Opravičeno odsotna: Brigita Tišler. 
Ostali prisotni: Robert Klinar- direktor OU Občine Bled, Polona Zalokar, OU,  tajnica odbora. 
 
Seja se je pričela ob 17.00 uri, na njej so bili prisotni tudi člani Odbora za gospodarstvo in 
turizem Občine Bled, ker je bila prva točka dnevnega reda skupna obema odboroma. 
Skupno vodenje seje je pričel predsednik OGT Milan Rejc, ki je pozdravil vse prisotne in ugotovil 
sklepčnost obeh odborov. 
Po ugotovitvi sklepčnosti sta predsednika odbora prebrala predlagani dnevni red posameznega 
odbora in ga predlagala v potrditev.  
Dnevni red odbora za družbene dejavnosti se je glasil: 
 

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021 
– Rebalans 1, 
Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2020 

letno poročilo, 
sanacijski program, 

Seznanitev z Informacijami o delu Policijske postaje Bled v Občini Bled za leto 2020, 
Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in 
Železniki za leto 2020, 
Potrditev zapisnika 11. redne seje odbora. 

 
Člani odbora so sprejeli sklep: 

Odbor za družbene dejavnosti potrdi dnevni red 12. redne seje Odbora za družbene 
dejavnosti Občine Bled. 

4 ZA , 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 1. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za  
            leto 2021 – Rebalans 1 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021 – Rebalans 1 
je navzočim predstavil Robert Klinar, direktor občinske uprave Občine Bled. 
Povedal je, da veljavni proračun za leto 2021 v prvem kvartalu letošnjega leta izkazuje na 
prihodkovni strani primanjkljaj v višini 315.337,09 € , na odhodkovni pa  - 453.622,37 €.   
Glavni primanjkljaji na prihodkovni  strani izhajajo predvsem kot posledica razmer nastalih 
zaradi epidemije covid -19 (turistična taksa – 124.000,00 €, najemnine poslovnih in tur. infr. 
Objektov -122.000,00 €, koncesijska dajatev od iger na srečo – 60.000,00 €, pristaniške 
pristojbine – 40.000,00, parkirnine – 195.000,00 €….itd). Zato je bilo potrebno ustrezno 
zmanjšanje oz. uskladitev tudi na odhodkovni strani.  
Člani odbora so se z obrazložitvijo strinjali, razprave ni bilo. Soglasno so sprejeli:      
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Sklep 1-1: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2021 – 
Rebalans 1.  

4 ZA, 0 PROTI  
Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep 1-2:  

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Bled za leto 2021 z izvzemom dela parc. št. 1185/16 k. o. Želeče iz javne rabe 
in prenosom v last Občine Bled - Rebalans 1. 

4 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet.  
 
Sklep 1-3: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2021-
Rebalans 1.   

4 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep 1-4: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
Letni program športa v Občini Bled za leto 2021- Rebalans 1.     

4 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Sklep 1-5: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da sprejme 
Stanovanjski program Občine Bled za leto 2021 – Rebalans 1.    
     

4 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2020 

letno poročilo, 
sanacijski program 

 
Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2020 je predstavil njegov direktor Matjaž 
Završnik, prav tako v nadaljevanju tudi sanacijski program Zavoda.  
Poudaril je, da je bilo leto 2020 zaradi globalno razglašene epidemije za Zavod izjemno težko 
leto, ki se je močno odrazilo na prihodkovni strani, saj se je turistični promet ustavil in so ostali 
skoraj brez prihodkov. Poslovali so le v januarju in februarju, nato pa do konca leta skoraj ne več. 
Imeli so 85.87 obiskovalcev, kar predstavlja manj kot 15 %, glede na leto 2019. Temu ustrezno 
so ustvarili 1.193.883 € prihodkov, kar ni zadostovalo za pozitiven rezultat, leto so zaključili z 
negativnim rezultatom za - 323.323 €. Delovali so v smeri preživetja, vse stroške maksimalno 
zmanjšali, skrbeli za vzdrževanje objektov in ohranjanje funkcij, ki so vitalnega značaja za 
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poslovanje zavoda in njegov razvoj. Vse to so povzeli in nadgradili v sanacijskem programu 
Zavoda, kjer so predvideli, da se bo ustvarjena izguba v poslovnem letu 2020 pokrila iz 
pozitivnega poslovanja v naslednjih treh letih, ob predpostavki, da se bo vsaj nekoliko 
normaliziralo stanje na trgu, od katerega so v celoti odvisni.     
Člani odbora so z razumevanjem sprejeli poročilo in sanacijski program zavoda. Sprejeli so     
 
Sklep 2-1: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da se seznani 
z Letnim poročilom Zavoda za kulturo Bled. 

4 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet.  
 
Sklep 2-2: 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da se seznani 
s Sanacijskim programom Zavoda za kulturo Bled. 

4 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 3. Seznanitev z Informacijami o delu Policijske postaje Bled za leto 2020 
 
Informacijo o delu Policijske postaje Bled za leto 2020 je navzočim predstavil Boštjan Lenček, 
komandir Policijske postaje Bled. Poudaril je, da je tudi na  njihovo delo močno vplival covid – 
19, saj je bilo veliko manj turističnih gostov, javnih prireditev, omejitev gibanja, zaprti gostinski 
lokali, šole …itd.  Kazniva dejanja, kršenje javnega reda in miru so bila v upadu. So se pa povečale 
naloge in zadolžitve povezane z ukrepi za zajezitev stanja v zvezi s covid – 19, sodelovanje s CZ 
občine Bled, … 
V razpravo se je vključila članica odbora Aneta Varl, ki jo je zanimalo kdo je postavil nove talne 
oznake mimo Hotela Toplice. Prav tako je opozorila na neprilagojene hitrosti voznikov, ki se 
vozijo  mimo »Mačkovca« proti Boh. Beli. 
Komandir PP Bled ji je odgovoril, da so bile talne oznake mimo Toplic postavljene na podlagi 
odločbe DRSC. Naknadno  pa bo gotovo postavljena tudi vertikalna signalizacija.   
Po končani razpravi so člani odbora sprejeli  
Sklep 3-1:  

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da se seznani 
z Informacijami o delu Policijske postaje Bled  za leto 2020.  
 

4 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad 4. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj 
            in Železniki za leto 2020 
 
Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2020 je 
predstavil Primož Lah, vodja MIR občin Bled, Bohinj in Železniki. Ključni cilji MIR za leto 2020 so 
bili realizirani, naloge opravljene zakonito in strokovno. Več pozornosti je bilo namenjeno 
preventivnemu delu (nadzor na ravnanjem udeležencev v cestnem prometu na varnih šolskih 
poteh, območjih umirjenega prometa, za pešce, skrbi za javni red in mir….). Prioritetno so se 
izvajale naloge za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. Sprejeli so tudi nov 
ustanovitveni akt, saj država in občine vse več pristojnosti oz. nalog prenašajo na občinsko 
inšpekcijo in občinsko redarstvo. Pri tem nastaja težava zaradi neusklajenega povečanja kadra. 
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Trenutna zasedba je 5 občinskih redarjev s pooblastili in 2 na šolanju, kar je premalo. Hkrati pa 
dobro sodelujejo s policijo in nadzorniki TNP, kar jim pomaga premoščati kadrovski 
primanjkljaj, zlasti v času turistične sezone. 
Člani odbora na predstavljeno poročilo niso imeli pripomb. Sprejeli so     
Sklep 4-1:  

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Bled, da se seznani 
s Poročilom o delu MIR občin Bled, Bohinj in Železniki v letu 2020.  
 

4 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet.  
 
Ad 5. Potrditev zapisnika 10. redne seje 
Na zapisnik 11. redne seje odbora za družbene dejavnosti Občine Bled člani odbora niso imeli 
pripomb.   
Sprejeli so 
Sklep 5-1: 

Odbor za družbene dejavnosti potrdi zapisnik 11. redne seje Odbora za družbene 
dejavnosti Občine Bled. 

4 ZA, 0 PROTI 
Sklep je bil sprejet. 
 
 Seja je bila zaključena ob 18.35 uri. 
 
Zapisala 
Polona Zalokar, l. r.                                                                                     Predsednik odbora 
                                                                                                                          Dušan Žnidaršič, l. r.  
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Vabilo na sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)  

sklicujem 
 

11. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled, 
ki bo v sredo, 22. 9. 2021, ob 16.15 

v sejni sobi Občine Bled. 
 
Predlog dnevnega reda:  
1. Potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje, ki je potekala od 31.5.2021 do 3.6.2021 do 

12.00 ure  
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje z dne 10. 3. 2020 
3. Kadrovska zadeva: Imenovanje dveh članov Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in 

turizem Bled 
 

 
 
Gradivo k posamezni točki je v gradivu za občinski svet. 
 
 

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 0133 ali po el. pošti 
aleksandra.zumer@bled.si.  

Anton Mežan, l. r.  
Predsednik komisije  

 
Vabljeni:  

- člani komisije 
- tajnica komisije Aleksandra Žumer 
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Številka: 032-4/2019-118 
Datum: 03. 06. 2021 

 
ZAPISNIK 

6. korespondenčne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine 
Bled, ki je potekala od 31.5.2021 do 3.6.2021 do 12.00 ure– seja se je izvajala z osebnim 
glasovanjem preko elektronske pošte 
 
Glasovali: Anton Mežan, Srečo Vernig 
Zapisala: tajnik KMVVI Aleksandra Žumer 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red:  
 
1. Pregled prejetih predlogov kandidatov za predsednika nadzornega odbora in 

oblikovanje predloga imenovanja 
 

1. Pregled prejetih predlogov kandidatov za predsednika nadzornega odbora in 
oblikovanje predloga imenovanja 

 
V gradivu sklica je bila podana obrazložitev točke in vsebovana glasovnica s predlogom sklepov:  

 
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
občine Bled, da ugotovi, da je Alenu Kofolu zaradi odstopa dne 23. 3. 2021 predčasno 
prenehal mandat predsednika nadzornega odbora Občine Bled. 
 

2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
občine Bled, da sprejme sklep, da se za predsednika nadzornega odbora za preostanek 
mandatne dobe imenuje: Boštjan Poklukar, Bled. 

 
Član Janez Brence je predlagal, da se izvede redna seja KMVVI in pojasnil, da ja stranka SDS 
predhodno pri vložitvi kandidatur za mesta v KMVVI (torej po lokalnih volitvah leta 2018) 
vložila kandidaturo za člana in predsednika NS in da ta kandidatura nikoli ni bila umaknjena.  
Glede na intervencijo svetnika Janeza Brenceta, je izvedbo redne seje predlagal tudi član Srečo 
Vernig ter nato tudi člana Jakob Bassanese in Anton Omerzel.  
Anton Mežan je glasoval ZA predlagana sklepa. Podal je pojasnilo, da se je za sklic dopisne seje 
odločil skladno s predhodnim dogovorom članov KMVVI.  V kolikor odziv na dopisno sejo ne bo 
zadostil poslovniškim določilom, bo nemudoma sklical redno sejo.  
Glasoval je nato še Srečo Vernig in sicer pri prvem sklepu je bil ZA njegov sprejem, pri drugem 
sklepu je bil PROTI sprejemu. 
 
Ker sta glasovala le dva člana KMVVI ter s tem podala tudi strinjanje z izvedbo dopisne seje, 
pogoji za izvedbo dopisne seje niso bili izpolnjeni (smiselna uporaba določbe 1. odstavka 23. 
člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Bled). Zaradi slednjega se za obravnavo 
predmetne točke skliče redna seja KMVVI. 
 

Zapisala: 
Aleksandra Žumer 
          Predsednik KMVVI 
          Anton Mežan 
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Številka: 032-4/2018-126 
Datum: 9. 6. 2021 

 
 

ZAPISNIK 
10. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v 

sredo, 09. 6. 2021, ob 16.15, v sejni sobi Občine Bled  
 
 
Prisotni:predsednik Anton Mežan, podpredsednik Anton Omerzel Jakob Bassanese, Janez 
Brence, Srečko Vernig 
Odsoten: / 
Ostali prisotni: Aleksandra Žumer, tajnik KMVVI 
 
Sejo je v skladu s 24. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bled vodil predsednik Anton Mežan.  
 
Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 10. 3. 2021 
2. Potrditev zapisnika 6. dopisne seje z dne 31.5.2021 do 3.6.2021 
3. Pregled prejetih predlogov kandidatov za predsednika nadzornega odbora in oblikovanje 

predloga imenovanja 
 
Točka 1: Potrditev zapisnika 9. redne seje KMVVI z dne 10.3.2021 
 
Pripomb ni bilo. 
 
Člani so sprejeli: 

Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 9. 
redne seje KMVVI z dne 10.3.2021. 
Glasovanje: (5 ZA, O PROTI) 

 
Točka 2: Potrditev zapisnika 6. dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 31.5.2021 do 
3.6.2021 
 
Pripomb ni bilo. 
 
Člani so sprejeli: 

Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 6. 
dopisne seje KMVVI, ki je potekala od 31.5.2021 do 3.6.2021 

Glasovanje: (5 ZA, O PROTI) 
 
Točka 3: Pregled prejetih predlogov kandidatov za predsednika nadzornega 
odbora in oblikovanje predloga imenovanja  
 
Predsednik KMVVI A. Mežan je podal uvodno obrazložitev glede kandidacijskega postopka in 

prispele kandidature. Kot predhodno dogovorjeno med člani KMVVI, da se v primeru zgolj ene 

kandidature skliče dopisna seja, je zato sklical slednjo. 
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Ker se je izpostavila dilema glede možnosti upoštevanja kandidature kandidata stranke SDS iz  

prvotnega kandidacijskega postopka iz časa po volitvah 2018, januarja 2019 sta (ločeno) tako 

predsednik KMVVI kot tudi tajnica KMVVI na MJU posredovala vprašanje v zvezi s tem. Njihovo 

pojasnilo so prejeli vsi člani KMVVI. MJU je v dopisu pojasnil, da prvotne kandidature dane po 

volitvah 2018 v novem kandidacijskem postopku ni mogoče upoštevati. 

G. Brence je izpostavil, da je podal prejeto mnenje MJU tudi v preverbo pravnim službam v 

njihovi stranki in takoj, ko bo prejel njihov odziv, bo z njim seznanil tudi ostale člane KMVVI. 

Upa, da bo to še pred redno sejo občinskega sveta v torek 15.6.2021. Njegovo mnenje je še 

vedno, da vložena kandidatura velja za ves mandat. Poudaril je, da je njegov kandidat ekonomist 

in pravnik z delovnimi izkušnjami na FURS  in trenutno zaposlen v državnem zboru RS ter s tem 

izkazuje vse potrebne kompetence. Ponovno je izpostavil, da stranka SDS v občinskem svetu po 

volji večine nima nobenega predsedniškega ali podpredsedniškega  mesta v delovnih telesih, 

klub temu, da je po rezultatu prejetih glasov na 4. mestu in da bi bilo že iz tega naslova pravično, 

da bi predsedniško mesto v NO zasedel  kandidat SDS. Napovedal je, da se bo za to boril z vsemi 

pravnimi sredstvi, tudi tožbo na upravnem sodišču. To bo izraz njegovega protesta. 

G. Omerzel je pojasnil, da kandidature ga. Poklukarja ne bo podprl, ker pozna njegovo poklicno 

pot in meni, da nima ustreznih znanj za razpisano funkcijo. 

G. Bassanese je pojasnil, da se bo vzdržal glasovanja. 

G. Vernig je pojasnil, da kandidature ne bo podprl. 

G. Brence je opozoril na zapis MJU v zadnjem odstavku dopisa in sicer: "V zvezi z NO občine še 

opozarjamo, da člani NO občine sami imenujejo predsednika NO občine. NO občine je namreč v 

skladu z 28.čl. ZLS  povsem samostojen organ občine, ne glede na to,da njegove člane imenuje  

občinski svet. Občinski svet bo v postopku imenoval člana NO, ta pa bo po imenovanju izmed 

sebe izvolil predsednika." Po mnenju J Brenceta  bi se moral kandidacijske postopek ponoviti,  

ker ne bi smel biti izveden za predsednika NO. Lahko je izveden samo za člana NO. 

Tajnica KMVVI A. Žumer je pojasnila, da Zakon o lokalni samoupravi določa, da člane nadzornega 

odbora imenuje občinski svet in da ne določa, da bi morali izmed sebe imenovati predsednika. 

Statut Občine Bled, kot številni drugi statuti občin, pa določa, da občinski svet imenuje 

predsednika in člane NO.  

A. Mežan je pojasnil, da je nekaj let nazaj (po preveritvi leta 2016) MJU opravil pregled 

usklajenosti Statuta Občine Bled in Poslovnika ter da v tem pregledu ni opozoril, da bi bilo s to 

določbo glede imenovanja predsednika NO s strani občinskega sveta kaj narobe. 

Po razpravi sta bila na glasovanje dana predmetna sklepa: 
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
občine Bled, da ugotovi, da je Alenu Kofolu zaradi odstopa dne 23. 3. 2021 predčasno 
prenehal mandat predsednika nadzornega odbora Občine Bled. 
Glasovanje: (5 ZA, O PROTI) 

 
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
občine Bled, da sprejme sklep, da se za predsednika nadzornega odbora za preostanek 
mandatne dobe imenuje: Boštjan Poklukar, Bled. 
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Glasovanje: (1 ZA-Mežan, 3 PROTI, 1 VZDRŽAN) 

 
Seja je bila zaključena ob 16.40. 
 
Zapisala: 
Aleksandra Žumer          
          Predsednik KMVVI 
                Anton Mežan 
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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 
 

13. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 
ki bo v sredo, 22. 9. 2021, ob 17.00 

v sejni sobi Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje 
2.  Sprejem predloga Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje 

turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled 
3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
4. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 
5. Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN za 

severno razbremenilno cesto na Bledu 
6. Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora 

RE-6 Lip Bled 
7. Sprejem osnutka Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Občine Bled  
8. Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih 

prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih organov Občine 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, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Številka: 011-1/2019-27 
Datum: 09. 6. 2021  

ZAPISNIK 
12. redne seje Statutarno–pravne komisije Občine Bled, ki je bila v sredo, 9. 6 2021, ob  

17. 00 uri v sejni sobi Občine Bled 
 
Prisotni člani SPK: podpredsednik Gregor Jarkovič, člani: Janez Brence (do 17.05), Anton Mežan 
Odsotni: predsednik Boštjan Ploštajner,  Srečko Vernig 
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 podpredsednika SPK, g. Jarkovič. Uvodoma je ugotovil prisotnost članov SPK in 
sklepčnost. 
 
Za sejo predlagani dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje občine Bled 
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2021 – Rebalans 1 
4. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o petih spremembah Občinskega 

prostorskega načrta Občine Bled  
5. Sprejem osnutka Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje 

turizma Bled v Javni zavod za turizem Bled 
 

Ga. Brence je podal predlog, da se dnevni red razširi z dodatno točko: da statutarno pravna 
komisija poda stališče vezano na zakonitost določbe Statuta Občine Bled glede postopka 
imenovanja predsednika nadzornega odbora. Pojasnil je, da so člani Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja prejeli dopis Ministrstva za javno upravo, v katerem so slednji 
zapisali, da člani NO izmed sebe izvolijo predsednika. 
 
Glasovalo se je glede razširitve dnevnega reda: 

SKLEP  
Predlagani dnevi red se razširi z dodatno točko: Statutarno pravna komisija poda stališče vezano 
na zakonitost določbe Statuta Občine Bled glede postopka imenovanja predsednika nadzornega 
odbora.  

Glasovanje (1 ZA, 2 PROTI) 
Sklep ni izglasovan. 
 
G. Brence je zapustil sejo komisije. 
Podpredsednik komisije je ugotovil, da komisija ni več sklepčna, zaradi česar je zaključil sejo. 
 
Seja je bila zaključena ob 17:05. 
 
Zapisala:  
Aleksandra Žumer       

Podpredsednik 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 
 

13. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
ki bo v četrtek, 23. 9. 2021, ob 17.00 

 v Poročni dvorani Občine Bled. 
 
 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 
4. Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih 

prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih organov Občine Bled 
 
 
 
 
 

 
 
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, direktor občinske uprave  
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Številka: 011-5/2019-25 

Datum: 10.6.2021 
 
 
Z A P I S N I K 
12. redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje 
 
ki je bila v četrtek, 10.6.2021, s pričetkom ob 17:00 uri v  Poročni dvorani Občine Bled.  
 
Prisotni: Jakob Bassanese, Klemen Pangerc, Rok Poklukar, Matjaž Pristavec; 
Opravičili: Jana Špec, Srečko Vernig, Boštjan Ploštajner; 
Ostali prisotni: Anes Durgutovič, Nataša Hribar, Robert Klinar; 
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 11. seje Odbora za proračun in 
občinsko premoženje: 
 

5. Potrditev zapisnika 11. redne seje; 
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2021-Rebalans1; 
7. Sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Bled; 
 
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je dostopno na spletni strani občine: http://www.e-
bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/ 
 

Predsednik predlaga spremembo dnevnega reda in sicer, da 3. točka postane 2. točka tako, da se 

predlagani dnevni red glasi:  

 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje; 

2. Sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno  

                opremo za območje občine Bled; 

3.         Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2021-    
         Rebalans1; 

 

Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje sprejmejo predlog dnevnega reda 12. 
redne seje Odbora za proračun in občinsko premoženje.  
 
 Glasovanje: 4 prisotnih ( 4 ZA, 0 PROTI )               Dnevni red je sprejet. 
 

 
 
 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
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AD 1. 
Potrditev zapisnika 11. redne seje odbora 

 
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje potrdijo zapisnik 11. redne seje Odbora 
za proračun in občinsko premoženje. 
 
 Glasovanje: 4 prisotni  ( 3 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je prejet. 

 
 
AD 2. 
 

Sprejem osnutka Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje občine Bled 

Uvodno obrazložitev je podal predstavnik pripravljavca Odloka g. Anes Durgutovič.   
Osnutek odloka je bil obravnavan na 11. redni seji Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo 
okolja in 11. redni seji Odbora za proračun in občinsko premoženje, obe dne 11. 3. 2021 ter 11. 
redni seji Občinskega sveta Občine Bled dne 16. 3. 2021. Ključna pripomba, ki je bila podana na 
seji delovnih teles in redni seji občinskega sveta se nanaša na faktor namembnosti pri 
enostanovanjskih stavbah. Člani odborov in občinskega sveta so predlagali, da se razbremeni 
investitorje enostanovanjskih hiš. V gradivu za fazo obravnave predloga je pripomba 
upoštevana, in sicer je predlagana sprememba faktorja namembnosti pri enostanovanjskih 
stavbah iz vrednosti Fn=1,1 na vrednost Fn=1,0. 
 
Izražena je bila želja po več primerih izračuna komunalnega prispevka glede na veljavni in 
predlagani odlok. Narejeni so bili različni primeri izračuna iz katerih je razvidno, da prihaja do 
razlik zaradi drugačne metode izračuna (bruto površine; prej neto površine) in to vpliva na 
končno višino prispevka. 
 
Člani odbora in sveta so omenili tudi finančne posledice sprejema odloka v proračunu. 
Neposredni vpliv na proračun je odvisen od števila potencialnih investitorjev, vrste posega in 
namembnosti objektov, ki se bodo gradili. Finančno primerjavo glede na pretekla leta je težko 
objektivno prikazati, saj je odvisna predvsem od vrste posegov, za katere se odmerja komunalni 
prispevek v posameznem obdobju.  
 
Osnova za odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
je elaborat, ki vsebuje potrebne strokovne osnove za določitev načina obračuna komunalnega 
prispevka. Glavni razlog za izdelavo elaborata je sprememba zakonodaje na področju 
komunalnega opremljanja in odmere komunalnega prispevka  
Namen izdelave elaborata je opisati obstoječo komunalno opremo občine, določiti oskrbna 
območja ter določiti merila in pogoje za izračun komunalnega prispevka. 
Predmetni elaborat za pripravo odloka je izdelan za območje celotne občine Bled  in določa 
pogoje ter merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območjih z že zgrajeno opremo  ter pogoje in merila za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo. 
 
Razprave ni bilo zato predsednik da na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Člani odbora za proračun in občinsko premoženje predlagajo Občinskemu svetu, da sprejme 
predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje občine Bled. 
 
 Glasovanje: 4 prisotnih  ( 4 ZA, 0 PROTI )                  Sklep je sprejet. 

 
AD 3. 
 

Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2021-Rebalans1; 

 
Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar z obrazložitvijo sprememb v primerjavi z 
veljavnim proračunom za leto 2021. 
 
 

Opis 
Veljavni proračun 

2021 
Rebalans 1 -

2021 
sprememba 

        
Prenos iz leto 2020 v 2021 1.732.349,32 1.594.064,04 -138.285,28 
        
PRIHODKI 14.311.202,83 13.995.865,74 -315.337,09 
        
ODHODKI 16.043.552,15 15.589.929,78 -453.622,37 
        
Uravnoteženost proračuna 0,00 0,00 0,00 
 
SPREMEMBA PRIHODKOV    

    

Turistična taksa -124.000,00  covid-19 
Udeležba na dobičku - Infrastruktura Bled  -40.000,00  ukrepi Covid -19 

Najemnina (poslovni objekti + Tur.inf.objekti) -122.000,00  oprostitve zaradi epidemije 
Koncesija Adriaplin -31.000,00  uskladitev s podatki o distribuciji zem.plina 
Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo -60.000,00  ukrepi COVID-19 
Pristaniške pristojbine -40.000,00  oprostitev zaradi epidemije 

Parkirnine -195.000,00  posledica COVID-19 
Ministrstvo za infrastrukturo -65.262,00  sofinanciranje ukrepov CPS - projekt se ne bo izvajal 
Povrnitev str. za delovanje MIR -23.837,00  preveč planirano 
    

Komunalni prispevek 130.000,00  glede na že realizirano 
Nakazilo s strani MF-dodatek posebni pogoji dela 28.872,45  Vrtec Bled-izplačilo v 2020 
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Prodaja stare rolbe 15.000,00   
Ministrstvo za okolje in prostor 46.580,12  odprava posledic naravnih nesreč –Kupljenik 
Nakazilo s strani MF-dodatek posebni pogoji dela 38.190,00  občinska uprava 
Prejeta sr.iz drž.proračuna za uravnoteženje razvitosti občin 73.000,00  skupaj v 2021 193.000 € ( nakazila po 1/12) 
 
SPREMEMBA ODHODKOV    

    
Upravljanje pristanišč -19.390,00  investicijsko vzdrževanje 
Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč -25.000,00  prenos iz 2020 v 2021 je 76.000,00 € 
Izvajanje šolski prevozov -25.000,00  šola na daljavo - COVID -19 
Nega na domu -10.000,00  manjši obseg storitev 
Sofinanciranje družinskega pomočnika -9.800,00  ostane samo 1 
Sofinanciranje programov Vrtec Bled -80.000,00  ukrepi COVID-19 
Vrtec Bled- otroško igrišče -130.000,00  premik v 2022 
Razpisi ( za delovanje kulturnih društev, za sof. prireditev, za delo z 
mladimi, za TD) -32.000,00  zmanjšanje za 1/3 - posledica Covid -19 
Prisp. za zdravstveno zavarovanje -35.485,00  krije državni proračun 
Mrliško ugledna služba -15.800,00  krije državni proračun 
Preplastitev odsekov občinskih cest -200.000,00   
Most Piškovca -75.472,00  uskladitev s pogodbo 
JRC - nakup zemljišč -45.000,00  premik v 2022 
Kolesarska povezava Bled-Bohinj -116.290,00  premik v 2022 
Kolesarjem prijazna infrastruktura -112.200,00  projekt se ne bo izvajal 
Nakup zemljišč-glavna avtobusna postaja Bled -74.580,00  premik v 2022 
Blejska promenada - projektna dokumentacija -37.680,00  premik v 2022 
    
Nakazilo s strani MF-dodatek posebni pogoji dela 38.190,00  občinska uprava 
Tekoča proračunska rezerva za nepredvidene namene 97.000,00   
MIR Bled, Bohinj in Železniki 47.652,00  nove zaposlitev 
MGC Vezenine Bled 100.000,00   
Rolba 15.000,00   
Tekoče vzdrževanje cest 170.000,00   
JRC-kanalizacija Betin 10.000,00   
Pokopališče Ribno - projektna dokumentacija  15.800,00   
UKO luči okrog jezera 36.421,00   
Gradnja in obnova meteorne kanalizacije 32.000,00   
Eko otoki 15.000,00   
Novoletna razsvetljava 15.000,00   
 
Razpravi ni bilo zato predsednik da na glasovanje 
 

PREDLOG SKLEPOV:  
 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
         proračunu Občine Bled za leto 2021 – Rebalans 1.  
 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja in  
        razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2021 z izvzemom dela parc. št.                  
        1185/16 k. o. Želeče  iz javne rabe in prenosom v last Občine Bled - Rebalans 1.  
 
3. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja kulture v Občini 

Bled v letu 2021-Rebalans 1.  
 
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2021- Rebalans 1. 
 
5. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2021-Rebalans 1. 
 
Glasovanje:  4 prisotni   ( 4 ZA,  0 PROTI )                  Sklepi so sprejeti. 
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Seja je bila  zaključena ob  17:30 uri. 
 
Zapisnik pisala: 
Tajnica odbora: Nataša Hribar 
 

PEDSEDNIK ODBORA ZA PRORAČUN IN                
            OBČINSKO PREMOŽENJE 
                 
                       Jaka Bassanese 



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 
 
 

13. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
ki bo v četrtek, 23. 9. 2021, ob 17.00 

v sejni sobi Občine Bled. 
 
 

Predlog dnevnega reda: 
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 
4. Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN za 

severno razbremenilno cesto na Bledu 
5. Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora 

RE-6 Lip Bled 
6. Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občinah 

Bled, Gorje in delu občine Radovljica - informacija 
 
 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 21 ali po el. 
pošti  promet@bled.si. 
 
 

Mihaela Pesrl, l. r. 
Predsednica odbora 

 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Urška Kregar Cundrič 
- župan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda   



Številka: 011-3/2019-25 

Datum: 10.06.2021 

 

ZAPISNIK 

 

12. redne seje Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled, ki je bila v 

četrtek, 10. 6. 2021, 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, 

Gregor Jarkovič, Anton Mežan,  Marijeta Gogala. 

 

Opravičeno odsotni: Ljuba Kapus 

 

Ostali prisotni: direktor občinske uprave Robert Klinar,  Urška Kregar Cundrič - tajnica, Franci 

Pavlič – občina Bled 

 

Ostali prisotni: Anes Durgutović, ( AD-Svetovanj - pri točki 3), Karolina Jankovič (pri točki 3), 

Janez Resman ( Infrastruktura Bled d.o.o . – pri točki 5), Marko Mihelač (Petrol d.d., Ljubljana – 

pri točki 5), Ksenija Mahnič (Adriaplin d.o.o. – pri točki 7), Jure Prestor (Gradbeništvo Prestor – 

pri točki 8), Bizjak Anže, WTE d.o.o. – pri točki 9), Primož Gjerkiš Saubermacher – pri točki 10). 

 

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 

njegovo potrditev. 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje  
2. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2021 – Rebalans 1  
3. Sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Bled  
4. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o petih spremembah Občinskega prostorskega 

načrta Občine Bled  
5. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2020  
6. Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, 

vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) v letu 2020 ter 
program izvajanja za obdobje od 2021  

7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2020 in plan gradnje za leto 2021  
8. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2020 
9. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2020 
10. 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 2020- Saubermacher 

  

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja je soglasno potrdil dnevni red.  

 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
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Ad 1) Potrditev Zapisnika 11. redne seje odbora  

 

Razprava: 

Razprave ni bilo. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja potrjuje Zapisnik 11. redne seje 

odbora. 

 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 2)  Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za 

leto 2021 – Rebalans 1  

 

Predstavitev je podal direktor g. Klinar Robert. Podrobno je predstavil spremembe, ki so bile 

upoštevane v Rebalansu – 1. 

 

Razprava: 

Anton Mežan je opozoril na napako v gradivu pri točki 5a in sicer pri obrazložitvi vrednosti za 

koncesijo Adriaplin. 

g. Jarkovič sprašuje kako je s prostori MGC, ki so namenjeni za knjižnico. Odgovor je podal 

direktor g. Klinar, ki je pojasnil, da bo za ta del izvedeno zbiranje ponudb, da bo to namenjeno 

vsem dejavnostim, razen za bivanje. 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o  

proračunu Občine Bled za leto 2021 – Rebalans 1.  

 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme dopolnitev 

letnega načrta pridobivanja in  

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2021 z izvzemom dela 

parc. št. 1185/16 k. o. Želeče  iz javne rabe in prenosom v last Občine Bled - Rebalans 1. 

  

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Letni izvedbeni 

načrt financiranja področja kulture v Občini Bled v letu 2021-Rebalans 1.  

 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Letni program 

športa v Občini Bled za leto 2021- Rebalans 1. 

 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Občine Bled sprejme Stanovanjski 

program Občine Bled za leto 2021-Rebalans 1. 

 

 

ZA 6, PROTI 0 

Sklepi so bili sprejeti. 
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Ad 3) Sprejem predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje občine Bled. 

 

Obrazložitev je podal izdelovalec g. Anes Durgutović. Pojasnil je še, da so bile izvedene dodatne 

analize glede na predloge iz prvega branja. 

 

Razprava: 

Razprave ni bilo. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem predloga Odloka o 

podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 

območje občine Bled  

 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet 

 

Ad 4) Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o petih spremembah Občinskega 

prostorskega načrta Občine Bled  

 

Obrazložitev je podala ga. Karla Jankovič preko povezave ZOOM. Postopek se je začel zaradi 

odločbe ustavnega sodišča. Na javni razgrnitvi je prišla ena pripomba, ki bo vključena v nadaljnji 

fazi sprememb Odloka OPN Bled – gre za višino objekta, zato se bo potrebno do te pripombe še 

enkrat opredeliti in preveriti še enkrat. 

 

Razprava:  

Marijeta Gogala poda vprašanje zakaj še ni prišlo do javne razgrnitve celotnih sprememb OPN, 

saj je bila razgrnitev obljubljena že za lansko leto. Glede na to, da to ni predmet točke razprave je 

odgovor vseeno podala ga. Karolina Jankovič, ki ravno tako sodeluje pri pripravi celotnih 

sprememb OPN. Gre za daljši postopek, ki vsebuje več sprememb, potrebnih je bilo veliko 

usklajevanj, dodatno pa je bilo potrebno tudi okoljsko poročilo, kar zahteva dodaten čas za 

pripravo. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem dopolnjenega 

osnutka Odloka o petih spremembah Občinskega prostorskega načrta Občine Bled  

 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet 

 

Ad 5) Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 

2020 

 

Obrazložitev je podal direktor Infrastrukture Bled g. Janez Resman. Poudaril je, da je bilo kljub 

razmeram COVID leto zaključeno z 60.000 EUR izgube, ohranjena pa so bila vsa delovna mesta 

Infrastrukture Bled d.o.o. Opozoril pa je na komercialno dejavnost Infrastrukture Bled, ki 

upravlja z občinskimi objekti: Stražo, Ledeno dvorano in grajskim kopališčem. Stroški 
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vzdrževanja teh objektov so tako visoki, da obstaja možnost, da Infrastruktura Bled d.o.o. v 

prihodnje ne bo več mogla upravljati z njimi. 

 

Razprava: 

Toni Mežan poda vprašanje kakšne investicije so potrebne v grajskem kopališču in kako je s 

prodajo rolbe v športni dvorani? G. Resman pove, da je v grajskem kopališču potrebna temeljita 

obnova, predvsem na delu kabin in bazenov, ocenjuje investicijo na 2 mio EUR. Rolba ima skoraj 

10.000 delovnih ur in je dotrajana, potreben je nakup nove oz. rabljene rolbe. V ledeni dvorani je 

potrebna tudi zamenjava strojnice, ki je dotrajana. 

Jarkovič pove, da je poročilo lepo in kvalitetno pripravljeno. Pohvalno je, da so se ohranila vsa 

delovna mesta. Opozarja pa, da je potreben tehten premislek lastnika objektov, s katerimi 

upravlja Infrastruktura Bled d.o.o. 

g. Brence povzame, da Infrastruktura Bled d.o.o. opravlja dve vrsti dejavnosti in sicer javno 

gospodarsko službo in ostale dejavnosti. Zaradi uskladitve cen po navodilu nadzornega odbora 

je javni del Infrastrukture Bled d.o.o. posloval dobro. Na komercialnem delu pa je po njegovem 

mnenju situacija nevzdržna. Javno podjetje ne bo preneslo stroškov upravljanja objektov v lasti 

občine Bled. Dotrajano rolbo iz športne dvorane je potrebno zamenjati, saj so z dotrajano rolbo 

povezani tudi veliki stroški. Stroški na Straži so visoki, ki so se do sedaj pokrivali z Ledene 

dvorane. V sled temu se je treba zelo hitro odločiti, kaj se bo dogajalo z Ledeno dvorano. Lastnik 

bo moral najti model kako naprej, zato na to opozarja. 

 

PREDLOG SKLEPA:  

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja predlaga sprejem Poročila o 

poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2020.  

 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 6) Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe dobave, postavitve, 

vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Bled (Petrol d.d.) v letu 2020 ter 

program izvajanja za obdobje od 2021  

 

Obrazložitev je podal g. Marko Mihelač. Poročilo vsebuje tudi finančne podatke o mesečnih 

stroških izvajanja, kataster, knjigovodstvo. Predstavil je tudi plan za leto 2021 glede na sprejet 

program. 

 

Razprava: 

g. Brence povzame, da je učinkovitost javne razsvetljave z leti boljša. Pred 7 leti je bila 

pomembna in dobra odločitev za koncesionarja Petrol d.d.. Stroški električne energije bodo večji, 

zato bo potrebno planirati višji strošek v naslednjem letu. 

 

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 2020 ter program izvajanja za obdobje od 2021.  

 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet.  
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Ad 7) Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2020 in plan gradnje za leto 

2021  

 

Obrazložitev je podala predstavnica koncesionarja Adriaplin Ksenija Mahnič, ki je predstavila 

poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe v letu 2020. Članom odbora je predstavila tehnične 

podatke o zgrajenem plinovodu v letu 2020, komercialne podatke o odjemalcih in porabi 

zemeljskega plina, ter dinamiko priključevanja novih uporabnikov zemeljskega plina.  

 

Razprava: 

Anton Mežan opozori na napako pri številu plinskih priključkov na strani 16. 

g. Brence povzame, da je vrednost neamortizirane investicije cca. 4 mio EUR, s tem da se omrežje 

malenkostno širi na 41 km. Koncesijska dajatev je za občino Bled kar solidna. Poraba ne narašča,  

kar je posledica COVID-a. Tudi v prihodnje ni pričakovati, da bo le ta naraščala. Pri poročilu pa 

opozori na tabelo, kjer so nevrisani priključki pod točko III - opombe -gpzp. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanil s Poročilom 

koncesionarja Adriaplin za leto 2020 in plan gradnje za leto 2021 

 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 8) Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2020 

 

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 2020. V nadaljevanju je podrobneje predstavil program letnega in zimskega 

vzdrževanja na občinskih cestah v letu 2020, ter predstavil stroške letnega in zimskega 

vzdrževanja po letih. Poročilo vsebuje tudi predstavitev sklopov iz gradbene pogodbe. Odseki 

cest po gradbeni pogodbi se v letu 2020 niso izvajali, ker ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev 

za izgradnjo komunalne infrastrukture. 

 

Razprava: 

g. Brence komentira, da na letni ravni ceste stanejo cca. 600.000 EUR. Glede na finančno situacijo 

Občine je ta denar trenutno težko zagotoviti. Pričakuje pa poročilo o stanju ceste pred gradnjo 

zazidalne cone Koritno in sicer v roku v roku 3 mesecev zaradi ocene poškodovanosti v času 

gradnje. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanil s Poročilom 

koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2020. 

 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 9) Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2020  
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Uvodno obrazložitev je podal predstavnik koncesionarja WTE Anže Bizjak. Članom odbora je na 

kratko obrazložil tehnično poročilo o delovanju Centralne čistilne naprave ter predstavil 

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. Težava je še vedno blato, vendar je bila količina manjša glede na situacijo COVID. 

Cena pa je še vedno visoka. Pridobili so tudi novega partnerja s katerim so pridobili novo nižjo 

ceno za odvoz blata. 

 

Razprava: 

Toni Mežan sprašuje kakšne so bile maščobe, ki pridejo na čistilno napravo (gospodinjske ali kaj 

drugega?). G. Bizjak pove, da je to bil enkratni dogodek in da je to prišli kot izliv maščob celega 

kamiona.  

g. Jarkovič sprašuje ali je za blato možna kakšna predobdelava, da bi znižali stroške blata. G. 

Bizjak pove, da je možno sušenje blata, vendar je investicija samo za občino Bled previsoka in da 

na koncu s tem ne bi znižali stroškov. 

g. Brence povzame, da bo veliko zmanjšanje količin prišlo po izgradnji Južne razbremenilne 

ceste, ko bo mešan kanal nadomeščen z ločenim sistemom. Koncesijska pogodba se izteče leta 

2027, preostala vrednost stroškov, ki jo bo morala zagotoviti občina Bled pa je okoli 4 mio EUR. 

Opozarja, da bo morala občina Bled zelo hitro pripraviti finančno konstrukcijo glede upravljanja 

kanalizacijskega omrežja. Pričakuje dopolnitev poročila z oceno stanja na čistilni napravi z oceno 

stroškov in investicijsko vrednostjo potrebnih vlaganj na čistilni napravi po koncu koncesijske 

dobe. Pošlje se mu na elektronsko pošto. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja se je seznanil s Poročilom 

koncesionarja WTE za leto 2020. 

 

ZA 6, PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ad 10) 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 2020- 

Saubermacher 

 

Obrazložitev je podal predstavnik podjetja Saubermacher g. Gjerkiš preko povezave ZOOM. 

Poročilo zajema obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ki jih 

prevzemajo od Infrastrukture Bled. Količine za leto 2020. 

 

Razprava: 

Razprave ni bilo. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

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 2020- Saubermacher. 
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ZA 5, PROTI 0 

 

Predsednica je sejo odbora zaključila ob 19:30 uri. 

 

Zapisala:  

Urška Kregar Cundrič   

 

  

                      Predsednica Odbora za prostor,  

infrastrukturo in varstvo okolja 

                 Mihaela Pesrl 

 

 


