
Tamara Bertoncelj: Pobuda za spremembo Sklepa o oblikovanju cen programov vrtca Bled in o 
pravilih o odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2014). Starši predšolskih otrok podajajo pobudo za 
spremembo omenjenega sklepa, kjer gre izključno za spremembo deleža plačila za otroke, ki so v 
času poletnih mesecev (julij, avgust) odsotni iz vrtca s 50 % na 20 %, kot je bilo pred 
spremembo sklepa - november 2014. Predlagajo, da se 4. člen Sklepa o oblikovanju cen 
programov vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času 
otrokove odsotnosti v vrtcu spremeni v točkah, kjer je zapisan delež plačila staršev. 
Obrazložitev: Razlog podane pobude o znižanju obremenitve staršev s trenutnih 50 % na 20 % 
plačila vrtca za mesece julij in avgust, temelji na dejstvu, da v obdobju, ko je otrok odsoten 
dejansko ne koristi uslug vrtca in je še toliko bolj nespametno dražiti nekaj, kar ne predstavlja 
neposrednega koriščenja uslug. Okoliške občine se tovrstnih ukrepov niso poslužile in pri njih 
strošek ostaja že nekaj zaporednih let na isti ravni. Kot primer občina: Gorje - 20%, Kranjska 
Gora – brezplačno, Jesenice-30% in Radovljica – 30%. Na podlagi trenutnih plačil staršev Vrtcu 
Bled je bil v letu 2015 predviden finančni učinek za občino okvirno 11-13.000,00 € prihranka v 
občinskem proračunu. Predlagam, da Občinska uprava preuči predlog in v Proračunu za leto 
2016 upošteva odhodek v višini 11-13.000 €, hkrati pa pripravi Spremembo Sklepa o 
oblikovanju cen programov vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter obračunavanju cen 
programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu iz 50% na 20%. 
 
Odgovor pripravil Matjaž Berčon: Takšen sklep je na predlog župana v letu 2014 v okviru 
racionalizacij proračuna sprejel občinski svet z večino glasov. Menimo, da je legitimen. V kolikor 
se je stališče spremenilo, lahko zainteresirani svetniki pripravijo predlog spremembe in 
predlagajo uvrstitev na sejo kot svoj predlog. 
 
 
Simon Sirc:  
Lepo se vam zahvaljujemo za upoštevano pobudo glede »parkirišč s 15-min brezplačnim 
parkiranjem za t. i. hitre opravke«. Veseli bi bili, če bi lahko ta primer razširili še na vrtec, šolo in 
športni park. Obenem bi vam rad preko naših članov predal še pohvale občanov za izčrpne in 
strokovne odgovore na vprašanja, ki so bila direktno naslovljena na občino (glede hostlov in 
redarskih aktivnosti oz. poročil o nadzoru hitrosti), pohvalili so tudi izredno natančno in 
kvalitetno izdelan OPPN Ožje središče Bleda. 
Podobno kot je bila na prejšnji seji podana pobuda za umiritev prometa na Rečiški cesti, so nam 
izrazili občani tudi za cesto od GH Toplic pa do Vile Bled in naprej proti Bohinjski Beli. Gre za 
izredno nevaren odsek, še posebej za kolesarje (na relaciji od Vile proti Bohinju so vsako leto 
smrtne žrtve, da o številu nesreč ne govorimo). Predlagamo, da se postavi »prikazovalnik 
hitrosti« in npr. znak, ki opozarja na kolesarje na cesti. Smiselna bi bila tudi občasna policijska 
kontrola, saj tam ni nikoli prisotna. Podana je bila tudi želja, da se nadzor prometa (ne samo na 
prvi šolski dan) vrši tudi na stranskih cestah skozi naselja, kjer ni pločnikov, saj so tam so 
ogroženi predvsem otroci na poti v oz. iz šole in starejši občani (gre za področje vasi od Mlina do 
Koritna).   
 
Odgovor pripravil Matjaž Berčon: Konsolidacija parkirnih režimov še poteka in bodo te 
pobude upoštevane. Na cesti od GH Toplice do Vile Bled ne zaznavamo problematike, ki bi terjala 
posebne ukrepe. Občasno se tam izvajajo tudi meritve hitrosti in velikih kršitev ni. Velik korak 
naprej bosta urejeni avtobusni postajališči in varnejši prehod za pešce pri Penzionu Mlino, v 
kolikor bo v letu 2016 prišlo do realizacije brez nasprotovanja nekaterih javnosti. Zagotovo pa 
ostaja problematika varne peš in kolesarske povezave do Bohinjske Bele, ki pa kratkoročno ni 
rešljiva, razen preko Velike Zake po gozdni poti, ki je bila urejan predvsem v turistične namene. 
 
 
 
 



Časlav Ignjatovič: 
»Nismo zadovoljni s ponovnim odgovorom glede zaračunavanja komunalnih odpadkov, ki je 
površen. Citiram: »nismo dobili odgovora od Infrastrukture«. 
 
Odgovor pripravil mag. Janez Resman: Podjetje Infrastruktura Bled je za decembrsko sejo 
pripravilo elaborat o oblikovanju cen za ravnanje z odpadki ločeno za občino Bled. Cene se za 
leto 2016 na podlagi zbranih podatkov in preračunov znižujejo. 
 
 
Zorica Završnik Črnologar: 
1. Izboljšanje vpogledov v kartografski del prostorskih aktov:  
Dajem pobudo, da se na spletni strani Občine Bled poleg vpogleda v veljavne odloke s področja 
urejanja prostora omogoči tudi vpogled v kartografski del prostorskih aktov – vsaj v t. i. 
ureditveno oz. zazidalno situacijo, ki je sestavni del vsakega takega akta.  
Obrazložitev: Grafični prikazi so poleg odlokov s področja urejanja prostora, sestavni del 
prostorskih aktov, ki se običajno zaradi tehničnih razlogov niso tiskale v uradnih glasilih (slaba 
čitljivost in preglednost zaradi majhnih risb, v preteklosti le t.i. analogne risbe itd).  
Prostorski akti, ki se sprejemajo na novo, so vsi izdelani v digitalni obliki, zato ni tehničnih ovir 
za prikazovanje na spletni strani občine.  
Upoštevaje pobude bi poenostavilo dostopnost podatkov, ki zanimajo občane in druge 
zainteresirane. S tem bi se izboljšal standard informiranja javnosti in ne nazadnje zmanjšala 
obremenjenost občinske uprave.  
2. Poenostavitev faze v postopku sprejemanja prostorskih aktov 
V zadnjem času opažam, da se pripombe in predlogi posameznih pripombodajalcev 
posredovanih v času javne razgrnitve v »stališčih« predstavljajo v obliki povzetkov. Za tako 
obdelavo besedil pripomb in predlogov je potrebno veliko časa, prav tako pa lahko povzetek 
posameznega predloga oz. pripombe ni povzet kompletno. S povzetkom se lahko nehote izgubi 
bistvo pripombe oz. predloga.  
Zaradi navedenega dajem pobudo, da se v postopku sprejemanja prostorskih aktov faza priprave 
stališ do pripomb in predlogov občanov posredovanih v času javno razgrnjenih dopolnjenih 
osnutkov prostorskih aktov poenostavi. Pripombe in predlogi, do katerih se pripravljajo stališča 
o sprejemljivosti le teh, naj bodo prikazane z originalnim besedilom, ne pa v obliki povzetkov.  
Obrazložitev: V času javnih razgrnitev se v knjigo pripomb vpiše ali vloži le malo pripomb. 
Večina jih je posredovanih preko elektronske pošte, nekaj jih dospe tudi pisno s klasično pošto. 
To pomeni, da se v nadaljnji obdelavi besedila pripomb lahko elektronsko enostavno in hitro 
prenašajo v taki obliki, kot so bila dejansko posredovana.  
Upoštevanje pobude bi pomenilo tako skrajšanje faze v sprejemanju prostorskega akta, kot tudi 
poenostavitev priprave stališč do pripomb in predlogov.  
3. Glede pitne vode, s katero smo oskrbljeni iz področja Radovne, ali se je kaj spremenil 

podatek, kakšna kvaliteta te vode je trenutno. 
Podžupan je povedal, da je po zadnjih podatkih ta voda ustrezna.  
 
Odgovor pripravila Saša Repe: 
Ad. 1 Pobudo bomo upoštevali in bomo grafične dele veljavnih aktov objavili na spletni strani. 
Ad. 2 Občina v postopku javne razgrnitve prejme zelo raznolike pripombe, ki niso vedno čitljive 
in vsebinsko povezane. Sestavni del pripomb je med drugim tudi zapisnik seje OS, ki je 
pripravljen kot magnetogram, ki je prav tako pogosto nerazumljiv, saj je pisan po fonetičnem 
razumevanju. Poleg tega je občina pri objavi pripomb na podlagi Zakona o varstvu osebnih 
podatkov zavezana k pogoju nerazkrivanja identitete pripombodajalca, zato smo pogosto 
primorani besedilo pripombe prilagoditi na način, da so podatki, ki razkrivajo identiteto, brisani, 
kar zahteva vsaj delno prilagoditev teksta pripombe. Glede na navedeno menimo, da v kolikor 
pripomba ni napisana razumljivo, je za razumevanje širše javnosti smiselno, da se vsebina 
pripombe poda v obliki povzetka. V kolikor se pripombodajalec ne strinja s povzetkom, nam 



naknadno to lahko sporoči, a za enkrat ni bilo takih primerov. Kot že rečeno v originalnem 
besedilu pripombe tudi ne morejo biti objavljene, kadar so v njih zajeti osebni podatki.  
 
 
Jakob Basanesse:  
1. Ali je občina pridobila finančno poročilo koncesionarja WTE Bled d.o.o., ki je bil od njih 

zahtevan na prejšnji seji? 
2. Glede Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po 

Blejskem jezeru – 4: spremenil sem ga v pobudo zato, ker je to nek večplasten problem. Po 
večih pogovorih z direktorjem občinske uprave in ostalimi, smo prišli do spoznanja, da je 
potrebno stvar malo bolj zapeljat oziroma ob sestavi tega predloga  Odloka nismo mogli 
oziroma nismo mogli biti pozorni na določene probleme, ki se dotikajo tega Odloka. 
Apeliram na občinsko upravo, da se sam Odlok pripravi do naslednje poletne sezone  in da se 
naša ideja, ki je plod oziroma želja širše interesne skupine, da se implementira, kar se tiče 
plastičnih plovil v določenem obsegu, ampak tudi po zadnjih pogovorih na samem Odboru, ki 
smo ga imeli, smo prišli do določenih idej, kako to korigirat in stvar mora biti narejena do 
naslednje sezone. Na nek način razumemo mižanje občine na oba očesa pri samem izvajanju  
tega odloka v letošnjem poletju, saj nam vsaka zdrava logika pove, da prepoved teh supov, če 
jih lahko prodaja ali oddaja ne more bit. Po nekih izračunih bi totalna prepoved omenjenih 
plovil na letni ravni povzročila 180.000,00 € finančne škode, vsi izračuni so bili narejeni na 
podlagi medijskega poročanja. Vemo, koliko zaposlitev tak kos pogače lahko prinese. 
Omenim še to, da je bila eden izmed ponudnikov plastičnih plovil na Blejskem jezeru tudi 
Infrastruktura Bled, kar pomeni, da je  podjetje, ki je v  lasti občine, kršilo Odlok, ki ga je 
napisala Občina Bled. Da pa to ni edini problem, je tudi, da je v tem primeru Infrastruktura 
Bled dala nek signal, kaj se na Blejskem jezeru sme delat in kaj ne. Zanima me, kdo bo 
odgovarjal za nastalo materialno škodo, ki je nastala, s tem, ko je Infrastruktura dala signal, 
kaj se lahko dela, neki podjetniki so šli s svojim denarjem v investiranje teh plovil, so jih 
kupili, začel oddajat, na kar pa jim je bila izdana denarna in kasneje prepoved oddajanja in 
kdo bo to nastalo škodo poplačal njim in kdo bo poplačal materialno škodo sami 
Infrastrukturi Bled, ki je naše podjetje.  

3. Ni pa to edina napaka same Infrastrukture Bled, jih je malo več, nekaj jih je bilo omenjenih na 
prejšnji seji, nekaj pa jih bom omenil še sam. Pred kratkim je bil velik problem pri 
Infrastrukturi Bled pri pobiranju parkirnine pod smučiščem Straža. Ta parkirnina se pobira 
na tujem ozemlju v imenu Infrastrukture Bled in ne vem, če imamo kakršnokoli soglasje 
obstoječega lastnika, da se to lahko tam izvaja. Ta parkirnina, kljub temu, da je podjetje v 
lasti občine Bled ne sledi nekim smernicam Občine Bled, da je parkirnina 2,00 €/uro, da je 
omejen čas, ampak oni so šli tako, da pobirajo po 3,00 € za cel dan in je popolnoma v 
nasprotju z nekimi smernicami občine. Da ne govorim še o temu, da če tam parkiraš, lahko 
uporabiš konzumacijo tistega parkirnega listka v bifeju na Straži, ki je v privatni lasti 
oziroma v privatnem najemu nekoga drugega. Tukaj je šla stvar čisto iz nekih rok 
normalnega delovanja in meji na neki kavbojski sistem. Najemnik tega podjetja je svetovalec 
Infrastrukture Bled, še tukaj je ena moralna stvar in ki je hkrati zaposlen na sami fakulteti. 
Mi gremo spet v neke stvari, k se mal popraska, v katero smer gremo, torej svetovalec, ki ga 
nikoli ni bilo, ki svetuje dvem obstoječim direktorjem, ki sta plačana. Na infrastrukturi, kjer 
zaračunavamo občanom na drugi strani neke enormne zneske za komunalne prispevke, ima 
svetovalce, dva direktorja in ti svetovalci opravljajo določena dela v imenu same 
Infrastrukture in se tržijo same sebe brez kakršnihkoli razpisov za lokal oziroma gostinski 
objekt na samem smučišču. Tako je ta stvar eskalirala in ne vem, kdaj se bo to presekalo in 
sem mnenja, da se tukaj vsi strinjate in ne vem zakaj se ne bi. Sam vidim v tem problemu, da 
so svetovalci, dva direktorja, tudi rezerve, finančne rezerve za denar, ki bi ga lahko namenili 
za vrtce, ko smo že vzpostavili, da se zmanjša za 13.000,00 €, ubogih 13.000,00 se manjša 
sofinanciranje vrtca, na drugi strani pa imamo tak vodstven kader na Infrastrukturi, da ga še 
kakšna druga večja uprava podjetja ne potrebuje. To je moja kritika na poslovanje občine.« 

 



Odgovor pripravil Matjaž Berčon: Od WTE smo pridobili tudi finančne podatke o poslovanju. 
 
Odgovor pripravil mag. Janez Resman: V podjetju Infrastruktura Bled se z razmišljanjem 
svetnika g. Basanesseja deloma strinjamo. Stališče IB je, da se vzpostavi plovbni red in da se ta 
red spoštuje in nadzoruje. V podjetju IB smo izposojo kajakov iz umetnih mas uvrstili v prodajni 
program leta 2012, ko je bila čolnarna, po mnogih letih, oddana drugemu ponudniku. Tudi nam 
je predstavljala izposoja pomemben vir prihodkov, ki pa jih bomo v bodoče poskušali 
nadomestiti z drugimi produkti na Grajskem kopališču. Kajaki so bili po odločbah ustreznih 
služb nemudoma umaknjeni iz ponudbe. Nikakor pa se ne strinjamo z razmišljanjem, da je 
podjetje Infrastruktura Bled odgovorna za ravnanje ostalih ponudnikov storitev na Blejskem 
jezeru. Kot ne moremo naročati lepega vremena, ne moremo odgovarjati za poslovne odločitve 
in morebitnih oportunitetnih izgub ponudnikov. 
Parkirnina pod Stažo je bila uvedena zaradi več vzrokov. Parkirišče je v lasti družine Koritnik in 
z njimi imamo sklenjen usten dogovor o urejanju in vzdrževanju. Zato je bilo parkirišče v 
lanskem letu tudi ograjeno z leseno ograjo, da smo preprečili dostop za razne odlagalce 
odpadkov na omenjena zemljišče. V poletnih mesecih se je pritisk na omenjeno parkirišče 
izjemno povečal. Na Bledu brezplačnih parkirišč skoraj ni več (in prav je tako). Tako smo zjutraj 
ponavadi že imeli zasedeno, kjub temu da na sankališču ni bilo nikogar. Najprej so bili tukaj 
zaposleni v hotelih (zaradi uvedbe parkirnine pri Golfu in Savici) potem razni obiskovalci 
neurejenih kopališč pod vilo Viktorijo in Ajdo. Ukrep parkirnina je bik sprejet začasno in 
možnost poračunavanja kot kavcija v celotnem znesku na sankališču ali na plaži Straža.  Ukrep se 
je izkazal za ustrezen, saj smo s tem lahko zagotavljali parkirišče obiskovalcem Straže Bled t.j. 
sankališču, pustolovskemu parku, trim stezi, bifeju spodaj in zgoraj in deželi ljudskih pravljic. 
Odločno zavračam namigovanja o kavbojskem sistemu. Vsa poračunavanja kavcije parkirnine 
med IB in najemnikom Plaža Straža so bila izvedena na ustaljen in primeren način, kadarkoli 
vidna v računovodskih listinah na sedežu podjetja. Prav tako so na vpogled vse najemne 
pogodbe v podjetju. Prav tako odločno zavračam namigovanja o svetovalcu direktorja. Najprej 
eno dejstvo, da razjasnimo situacijo. Leta 2010 je podjetje IB dobilo za obratovalne stroške 
objektov 196.000 EUR iz občinskega proračuna. Leta 2015 pa je podjetje IB preplačalo, z 
najemnino objektov, za 11.000 EUR. Razlika je očitna, vendar ne samoumevna.  
Z novim načinom dela se je na objektih v zadnjih dveh letih (novi produkti, edinstveni 
marketinški pristopi, kadrovske rotacije..), slika objektov občutno popravila. Podjetje IB je 
dokazalo, da zmore: 
- zagnati zimo na Straži  
- organizirati dogodke na smučišču (eksplozija, ženski večer, družinski športni dan) 
- postaviti novo Fitnes promenado (v sodelovanju z drugimi) 
- postaviti panoramski okvir na vrhu Straže 
- postaviti nove spletne strani z unikatnimi spletnimi rešitvami 
- spreminjati Stražo  v celovit prostor za zabavo družin 
- narediti leseno oblogo bazenov v GK 
- v ledeni dvorani uvesti Disco na  (B)ledu in silvestrovanje za otroke 
- v ledeni dvorani umiriti razmerja z najemniki in uporabniki 
-  v GK predstaviti največje jaslice v Sloveniji (december 2015) 
- vse marketinške akcije sproducirati interno v podjetju 
Vsa ta dejanja niso bila izvedena sama po sebi. Če bi bilo to tako, bi vsi ti produkti in dogodki že 
obstajali v preteklosti. Pa niso. In zato je bila potrebna občinska subvencija v višini 196.000 EUR.  
Kot direktor in odgovoren za poslovanje imam proste roke pri izbiri sodelavcev in pri izbiri 
dotičnega nisem imel nobenih pomislekov. Dotični je plačan po učinku in ko bom (bova) 
ugotovila, da sodelovanje ni več potrebno, z lahkoto odpovedala sodelovanje, brez sindikatov, 
pogajanj, sodišč ipd. Na očitke, kje je zaposlen dotični in kaj še dela, ni moja, niti svetnikova 
zadeva.  
Kategorično zavračam populizem »o enormnih zneskih za komunalne storitve«. Kljub temu, da 
nudimo nadstandardne storitve za blejske občane (pranje posod, zeleni odpad na eko otokih, 
daljše odprtje zbirnega centra…), so cene v občini Bled primerljive: 



Iz podatkov o cenah dejavnosti Zbiranje komunalnih odpadkov v vseh slovenskih občinah, ki so 
objavljeni na spletni strani MOP, po zbranih podatkih na dan 19. 6. 2015 izhaja: da je v 72 
slovenskih občinah vsaj ena od zaračunanih postavk (zaračunana cena) javne službe zbiranja 
komunalnih odpadkov višja kot v Občini Bled. Iz podatkov, ki jih zbiramo in analiziramo sami 
izhaja, da so cene GJS v Občini Bled povsem primerljive z ostalimi gorenjskimi občinami.  
 
Primerjava mesečnih stroškov za povprečno gospodinjstvo: 
Strošek oskrbe z vodo za povprečno gospodinjstvo (poraba vode 15m3, vodomer DN20), z DDV: 
Na Bledu: 11,27 eur/mesec. (Radovljica: 11,90 eur/mesec; Tržič: 11,74 eur/mesec; Bohinj: 6,73 
eur/mesec; Žirovnica: 11,96 eur/mesec; Jesenice: 9,96 eur/mesec; Kranjska gora: 14,39 
eur/mesec; Škofja Loka: 12,34 eur/mesec). 
 
Strošek odvoza in obdelave odpadkov za povprečno gospodinjstvo, z DDV: 
Na Bledu: 14,24 eur/mesec (Radovljica: 13,73 eur/mesec (za nižji standard oskrbe); Tržič: 10,83 
eur/mesec; Bohinj: 15,90 eur/mesec; Žirovnica: 17,28 eur/mesec; Jesenice: 11,75 eur/mesec; 
Kranjska gora: 10,33 eur/mesec+subvencija Občine 2,99 eur/mesec!!; Škofja Loka: 11,23 
eur/mesec (za bistveno nižji standard oskrbe!). 
 
 
Anton Omerzel:  
1. »Predlagam, da je potrebno urgentno postavit eno skupino svetnikov, ki bo vzela v roke in 

praktično sledila vsem dogodkom pred, med in po turistični sezoni, ker se mi zdi, da te 
določene službe, ki so to delale do sedaj, ne vem ali je to Sosvet za varnost, ali kdo je to, a to 
delo ni opravil tako kot bi moral in zato pride do neljubih zapletov. Mislim, da tudi do danes 
ni občina poslala na Generalno policijsko upravo v Ljubljano ene zahteve za zvišanje števila 
policistov, ker tako kot je bilo sedaj, nikamor ne pelje in tako bi morala mogoče ena skupina 
svetnikov se dogovorjat s policisti in še kom, ker je pri vseh teh zadevah, ki se sedaj dogajajo, 
da gre za eno mogoče nemoralno početje policije na Bledu. Dogaja se, da jih 6 pride v lokal, 
kaj se dogaja v lokalu, prej ko pa smo jih rabili, samo imeli dva, pa še teh dveh ni bilo. Moje 
mnenje sem povedal, da v Avstriji, Nemčiji in drugod po svetu, policije v uniformah v nočnih 
lokalih ni, pri nas se pa še kar obnašamo tako, kot v bivših državah Jugoslavije, da se 
nemoteno sprehajajo, seveda pod pretvezo, da so nekoga sumljivo iskali. A ni čudno, da se ga 
išče v mesecu septembru, v avgustu pa ni bilo nobenega, ko je bilo kar nekaj lumpov, ki bi jih 
morali poloviti na terenu.  

2. Nemudoma naj se razišče in uredi oziroma kaznuje krivce za sobotni problem, ko so 
organizirali dobrodelni tek na Stražo in se je zgodilo, da sta bila dva zaposlena nesramna do 
udeležencev, kasneje pa sem izvedel, da tudi do svojih nadrejenih. Zgleda, da imamo v naši 
firmi Infrastruktura še eno firmo, ki živi po svoje, ki pelje stvari po svoje in misli, da dela 
lahko kar hoče. Prosim za rezultat te preiskave do naslednje seje.  

3. Nevzdržno je, da za pasje dreke dajemo kazni, za konjske iztrebke pa ne.  V sezoni je smrdelo 
po celem Bledu, ker se za njimi ne pospravlja in predlagam, da se ta problematika ekspresno 
reši in naj se tudi predpiše, tako kot v vseh civiliziranih državah, namestiti žaklje in da s  to 
problematiko enkrat nehamo,ker imam občutek, da se to ne zgodi, ker imamo gospoda šefa 
fijakerjev za podžupana. Mislim, da je tej stvari treba narediti takoj konec in to urediti.« 

Anton Mežan je samo odgovoril, da podžupan že več kot 5 let ni predsednik fijakerjev. 
 
Odgovor pripravil Janez Fajfar: Menim, da sosvet za varnost v trenutni sestavi deluje ustrezno, 
kvečjemu lahko pred sezono razširim njegovo sestavo z dodatnimi svetniki, za kar prosim 
predloge po e-pošti. 
Odgovor pripravil mag. Janez Resman: Pri izvedbi Dobrodelnega teka na Stražo je resnično 
prišlo do težav in nesporazuma z organizatorji. Direktor sem z vpletenimi zaposlenimi opravil 
poizvedovalni razgovor in ukrepal z ustreznimi disciplinskimi ukrepi. Namreč gost je na 
objektih, katere upravlja podjetje Infrastruktura Bled, kralj in smo se za navedeno ravnanje 
prizadetim že na dan prireditve opravičili. 


