
 
 

Seje delovnih teles občinskega sveta: 
 
 
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
sreda, 5. 2. 2018, ob 15.00v Poročni dvorani Občine Bled - ŽE IZVEDENA 
 
2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  
sreda, 14. 2. 2018, ob 16.00 v Festivalni dvorani Bled 
(pričetek združen z javno obravnavo 2. sprememb in dopolnitev OPN) 
 
3. Statutarno-pravna komisija  
sreda, 14. 2. 2018, ob 19.00 v Poročni dvorani Občine Bled  
 
 



 
 

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 
 
 

14. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
ki bo v sredo, 14. 2. 2018, ob 16.00,  

V FESTIVALNI DVORANI BLED 
(pričetek združen z javno obravnavo 2. sprememb in dopolnitev OPN). 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
2. Potrditev Zapisnika 13. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/wp-

content/uploads/2013/03/Zapisniki-delovnih-teles.pdf) 
3. Sprejem Obvezne razlage Občinskega prostorskega načrta Občine Bled 
4. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o 

Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu 
6. Sprejem Programa ravnanja z odpadki za leto 2018 
7. Sprejem Sklepa o izstopu iz konzorcija CERO Gorenjska 
8. Sprejem Programa oskrbe s pitno vodo v Občini Bled za obdobje 2018 - 2021 
9. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2017 s predstavitvijo investicijskih 

namer občine za obdobje 2018-2020 
10. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2017 s predstavitvijo 

investicijskih namer za obdobje 2018-2020 
11. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Petrol za leto 2017 in sprejem Programa izvajanja 

gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 
v Občini Bled za obdobje 2018-2020 

12. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za leto 2017 s 
predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2018-2020 

13. Sprejem osnutka Pravilnika o odstranitvi, hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil  
14. Razno 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 22 ali po el. 
pošti sasa.repe@bled.si. 
 
 

Anton Omerzel, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnik odbora Saša Repe 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 

 
 

http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2013/03/Zapisniki-delovnih-teles.pdf
http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2013/03/Zapisniki-delovnih-teles.pdf


 
 

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 
 

16. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 
ki bo v sredo, 14. 2. 2018, ob 19.00 

v Poročni dvorani Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
2. Potrditev Zapisnika 15. redne seje komisije (http://www.e-bled.si/wp-

content/uploads/2013/03/Zapisniki-delovnih-teles.pdf) 
3. Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva 
4. Obvezne razlage Občinskega prostorskega načrta Občine Bled  
5. Razno 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 33 ali po      
el. pošti aleksandra.zumer@bled.si. 
 
 

Simon Sirc, l. r. 
Predsednik komisije 

 
 
Vabljeni: 

- člani komisije 
- tajnica komisije Aleksandra Žumer 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 

 

http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2013/03/Zapisniki-delovnih-teles.pdf
http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2013/03/Zapisniki-delovnih-teles.pdf

