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  Številka: 034-9/2011-1 
         Datum: 15-nov-2011 
 

V skladu 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 
 

6. redno sejo Občinskega sveta  
Občine Bled 

 

ki bo v torek,  29. novembra 2011, ob 17.00 uri,  
 

v prostorih  Festivalne dvorane na Bledu (I. nadstropje). 
 
 

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:  
                  stran:  

1.  Sprejem dnevnega reda; 32-33 
2.  Pregled in potrditev Zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine 

Bled, z dne 27.9.2011; 
34-51 

3.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, do 6. seje; 
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

52-57 

4.  Premoženjsko – pravne zadeve; 58-61 
5.  Predlog Odloka o prevozih v cestnem prometu; 62-73 
6.  Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 

službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 
v Občini Bled; 

74-95 

7.  Sklep o razveljavitvi Programa opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje urejanja  BL – S 24 Mlino; 

96-99 

8.  Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012; 

100-105 

9.  Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2012; 106-109 
10.  Predlog Odloka o proračunu za leto 2012; Priloga 
11.  Kadrovske zadeve; 110-119 
12.  Razno. / 
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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 

 
 

      
 
 
 
 
Vabilo poslano: 

 članom Občinskega sveta (z gradivom) 

 članom delovnih teles občinskega sveta (z gradivom) 

 direktorju občinske uprave, Matjažu Berčonu 

 predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled  (z gradivom) 

 predsednikom Krajevnih skupnosti v Občini Bled 

 načelnici UE Radovljica, mag. Maji Antonič  

 novinarjem   

 poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda  

 Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled 

 arhiv, tu 
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