Občina Bled
OBČINSKI SVET

3a)
Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta
do 10. redne seje
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Špec Jana in Ludvik Kerčmar(SD):
»Pobudo o spremembi cene odvoza ločenih frakcij za sobodajalce dopolnjujeva s tem, da
predlagava, da se predstavniki Infrastrukture Bled s sobodajalci in da se jim razloži, na
osnovi katerih podlag je bilo določeno, da se ločevanje oziroma da se odvoz odpadkov,
konkretno plastike, plačuje na osnovi kriterija praznih postelj, ker smo še vedno prepričani,
da prazna postelja, postelja, ki ni zasedena z gosti, ne povzroča smeti:
Odgovor pripravilo podjetje Infrastruktura Bled d.o.o.:
Na 10. redni seji občinskega sveta dne 4.9.2012 je bila podana dopolnitev pobude v zvezi z
obračunom storitve ravnanja z odpadki za gospodinjstva-sobodajalce. Z vodstvom
sobodajalcev smo dogovorjeni za skupen sestanek v mesecu novembru, na katerem bomo
obrazložili izhodišča in poizkusili razčistiti vprašanja na to temo. Takrat bomo tudi že
razpolagali z ustreznimi konkretnimi podatki za letošnjo turistično sezono, kar bo v pomoč pri
analizi in ocenjevanju obstoječega obračunskega sistema.
Karmen Kovač (LTM-SMS-zeleni)
»Vlagam pobudo o sprejetju odloka, ki prepoveduje uživanje alkoholnih pijač na javnih
površinah in obrazloži:
V medijih smo lahko prebrali, da so kranjski mestni svetniki na seji prejšnji teden potrdili
spremembe odloka o javnem redu, s čimer bo občina prepovedala uživanje alkoholnih pijač
na javnih površinah. Na ministrstvu za zdravje to potezo pozdravljajo, Kranj pa se tako v boju
priti popivanju pridružuje več drugim občinam, ki so tovrstne prepovedi že uveljavile (Velenje,
Ptuj, Jesenice, Krško, Žirovnica, Vransko, Poljčane…).
Zato dajem pobudo, da se omenjenim občinam pridruži tudi občina Bled, saj se problem
popivanja predvsem zadnja leta pojavlja tudi pri nas. Tako bi preprečevali zlorabo alkohola
predvsem pri mladih, tako domačih kot tujcih, ki se zbirajo na javnih površinah in se zabavajo
ob prekomernem pitju alkoholnih pijač. Posledice takega predvsem nočnega početja pa
vedno krije občinski proračun.«
Odgovor pripravil vodja MIR, mag. Primož Lah:
Izkušnje občin, ki so že uveljavile tovrstne prepovedi kažejo, da se zaradi tega ukrepa obseg
popivanja na javnih površinah ni spremenil. Redarji v postopkih večinoma izdajajo opozorila.
Ker gre praviloma za mladoletnike, jih na kraju ne morejo oglobiti, saj so skladno z zakonom
o prekrških dolžni na sodišče podati obdolžilni predlog.
Težave povzročajo tudi omejene pristojnosti redarjev, saj Zakon o občinskem redarstvu
(Uradni list RS, št. 139/2006) redarju ne omogoča izvedbe postopka v primeru, ko ni mogoče
ugotoviti istovetnosti kršitelja, redar pa lahko storilca prekrška zadrži do prihoda policije,
vendar najdlje eno uro. Iz navedenega izhaja, da je učinkovit nadzor mogoč samo v primeru
skupnih aktivnosti redarstva in policije.
V Zakonu o javnem redu in miru (Uradni list RS, št. 70/2006) so že sicer opredeljena
ravnanja, ki praviloma spremljajo nočno popivanje in pomenijo kršitev javnega reda in miru:
nasilno in drzno vedenje, nedostojno vedenje, povzročanje hrupa v času med 22. in 6. uro,
prenočevanje na javnem kraju, pisanje po objektih, vandalizem. Za nadzor nad izvajanjem
tega zakona je pristojna policija, redarstvo ima pristojnosti omejene.
V zadnjem obdobju na Bledu večje kršitve s področja javnega reda in miru upadajo, kar je
mogoče pripisati povečani preventivni in koordinirani dejavnosti policije, MIR in varnostne
službe. Zato menimo, da s sprejemom takšnega odloka kratkoročno ne moremo povečati
učinkovitosti, ampak bi zgolj na deklarativni ravni zavzeli neko stališče. Aktivnosti je smiselno
usmeriti v preventivne dejavnosti za delo mladih in z mladimi, kar bomo v okviru rednega
dela tudi zagotovili.
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Anton Omerzel (SNS):
»Imam vprašanje - skupina občanov se je obrnila na mene, glede na to, da plačujejo
turistično takso, bi zato radi tudi račun. Ni nobenega potrdila, če plačaš takso, bi moral dobiti
račun, da ga lahko daš v knjige. Tega ne dobijo in sprašujejo preko mene, kaj je za naredit.«
Odgovor pripravili na Oddelku za javne finance, upravne in druge dejavnosti:
Izdaja računa za plačilo turistične takse ni potrebna, ker je obveznost za plačilo turistične
takse določena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) ter
Odlokom o turistični taksi v Občini Bled. Dokazilo o plačilu turistične takse pa je potrdilo, ki
ga zavezanec za plačilo turistične takse dobi ob plačilu ( na banki, pošti, blagajni Občine
Bled,… ).
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