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Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
Številka: 034-4/2012-1 

         Datum: 20-avgust-2012 
 

V skladu z 20. členom Statuta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 67/2009)  
in 21. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/2009 – 

UPB in 78/2009) sklicujem 
 

10. redno sejo Občinskega sveta  
Občine Bled 

 
ki bo v torek, 4. septembra  2012, ob 17.00,  

 

v prostorih Festivalne dvorane na Bledu (I. nadstropje). 
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Zapisnike sej delovnih teles vam bomo posredovali naknadno.
 
 
Gradivo je dostopno na spletnih straneh ob

 

 
 
 
 
Vabilo poslano: 
− članom Občinskega sveta (z gradivom)
− članom delovnih teles občinskega sveta
− direktorju občinske uprave Matjažu Ber
− predsedniku in članom Nadzornega odbora Ob
− predsednikom Krajevnih skupnosti v Ob
− načelnici UE Radovljica mag. Maji Antoni
− novinarjem   
− poročevalcem k posameznim to
− Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled
− arhiv, tu 
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Zapisnike sej delovnih teles vam bomo posredovali naknadno. 

Gradivo je dostopno na spletnih straneh občine (http://obcina.bled.si
 
 
 
 

               Župan Občine Bled
  Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog

prof. geografije
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