1) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 13. redne seje

Jana Špec:
»Oddajalci zasebnih sob in apartmajev so na skupnem sestanku sekcije oddajalcev zasebnih sob pri
TD Bled (cca 100 udeležencev) dne 6. 2. 2013 imeli veliko pripomb na zaračunavanje in
nerazumevanje obračuna stroška storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer žal predstavniki
JP Infrastruktura Bled niso bili prisotni in tako sobodajalci niso dobili odgovorov na zastavljena
vprašanja in pripombe.
Zato dajem pobudo,da JP Infrastruktura Bled.d.o.o. vsem oddajalcem zasebnih sob in apartmajev v
občini Bled pismeno posreduje naslednje informacije :
 izračun mesečnega stroška za gospodinjstva - sobodajalci v skladu s predlaganim
spremenjenim nižjim stroškom za zbiranje ločenih frakcij – fiksni del, po predlogu Sklepa o
cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Bled,
 pisno informacijo in izračun poračuna za leto 2012, ki so ga prejeli v znesku na položnicah
za mesec januar 2013 (brez informacije, da gre za poračun),
 informacijo in izračun akontacije mesečnega zneska za leto 2013.
Menim, da so občani – oddajalci sob upravičeni, da dobijo pisno informacijo z dejanskim
obračunom stroška storitev za ravnanje s komunalnimi odpadki za tekoče leto 2013 in za že
posredovan in zaračunan poračun za leto 2012.
V izogib nadaljnjega razburjanja sobodajalcev in morda nepravilnega tolmačenja zneskov na
položnicah za mesec januar in za naslednje mesece leta 2013 predlagam, da JP Infrastruktura Bled
predlagane pisne informacije sobodajalcev posreduje v roku 10 dni.«
Prosila je tudi za več informacij v zvezi pojavom školjk v jezeru in je spraševala, če je zadeva res
tako kritična, kot jo prikazujejo mediji in prosi za takojšne odgovore.
Župan je povedal, da so svetniki prejeli v dodatnem gradivu tudi poročilo sestanka na temo pojava
školjk v Blejskem jezeru, ki so se ga udeležili predstavniki Agencije RS za okolje, varstvo okolja,
veslačev, ribičev in predstavniki občine (glej prilogo zapisnika).
Odgovor pripravila v. d. direktorice JP Infrastruktura Bled Irena Gogala: Sobodajalcem smo
vsakemu posamezno pisali v roku 10 dni po podani pobudi in jih obvestili o zahtevanem.
Nekateri sobodajalci, ki med letom niso prijavili nobenih nočitev za obračun 'akontacije', so s
poračunom (ko smo od občine prejeli dejansko število realiziranih nočitev) doplačali kar precej
(tudi do 400 eur). Po pridobitvi vseh odgovorov pristojnega ministrstva načrtujemo ponovni
sestanek s sekcijo sobodajalcev, pred tem pa se bomo morali posvetovati tudi s strokovnimi
službami občine (eventuelna sprememba pravilnika glede zaračunavanja odpadkov pri
sobodajalcih).

3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta

