Seje delovnih teles občinskega sveta:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sreda, 7. 12. 2016, ob 16.00 v Poročni dvorani Občine Bled – ŽE IZVEDENA
2. Odbor za proračun in občinsko premoženje
torek, 13. 12. 2016, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled
(skupna seja dveh odborov)
3. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
torek, 13. 12. 2016, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled
(skupna seja dveh odborov)
4. Statutarno-pravna komisija
torek, 13. 12. 2016, ob 19.00 v Poročni dvorani Občine Bled
5. Odbor za gospodarstvo in turizem
sreda, 14. 12. 2016, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled
(skupna seja dveh odborov)
6. Odbor za družbene dejavnosti
sreda, 14. 12. 2016, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled
(skupna seja dveh odborov)

Gradivo za sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013)
sklicujem
10. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki bo v sredo, 7. 12. 2016 ob 16.00 uri
v poročni dvorani Občine Bled

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje KMVVI z dne 21.9.2016
3. Predlog razrešitve predsednika nadzornega odbora Občine Bled ter imenovanje novega
predsednika nadzornega odbora
4. Predlog razrešitve člana sveta OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled ter imenovanje novega člana
sveta
5. Soglasje k imenovanju direktorja OZG, OE Zdravstveni dom Bled, Zdravstveni dom Bohinj
6. Razno

V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po
el. pošti aleksandra.zumer@bled.si.
Anton Mežan, l. r.
Predsednik komisije

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

Gradivo za sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013)
sklicujem
10. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v torek, 13. 12. 2016, ob 17.00
v Poročni dvorani Občine Bled.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017
4. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih namer
občine za obdobje 2017-2019
5. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih
namer za obdobje 2017-2019
6. Seznanitev s Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2016 in sprejem Programa izvajanja
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v
Občini Bled za obdobje 2017-2019
7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za obdobje 2013-2016 s
predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2017-2019
8. Ravnanje s stvarnim premoženjem
9. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 36 ali po el.
pošti natasa.hribar@bled.si.
Srečko Vernig, l. r.
Predsednik odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Nataša Hribar
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda

Gradivo za 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)
sklicujem
9. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v torek, 13. 12. 2016, ob 17.00
v Poročni dvorani Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 9. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017
4. Seznanitev s Poročilom koncesionarja WTE za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih namer
občine za obdobje 2017-2019
5. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2015 s predstavitvijo investicijskih
namer za obdobje 2017-2019
6. Seznanitev s Poročilom koncesionarja PETROL za leto 2016 in sprejem Programa izvajanja
gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v
Občini Bled za obdobje 2017-2019
7. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor d.o.o. za obdobje 2013-2016 s
predstavitvijo investicijskih namer občine za obdobje 2017-2019
8. Ravnanje s stvarnim premoženjem
9. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 22 ali po el.
pošti franci.pavlic@bled.si.
Anton Omerzel, l. r.
Predsednik odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnik odbora Franci Pavlič
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda

Gradivo za 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)
sklicujem
11. redno sejo Statutarno-pravne komisije,
ki bo v torek, 13. 12. 2016, ob 19.00
v Poročni dvorani Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje komisije (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva
4. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 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

Gradivo za sejo Odbora za gospodarstvo in turizem

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013)
sklicujem
10. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki bo v sredo, 14. 12. 2016, ob 17.00
v Poročni dvorani Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os2014-2018/)
3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017
4. Sprejem soglasja k dopolnjenemu Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017
5. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2017
6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega
prometa v občini Bled – 3
7. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 16 ali po el.
pošti bojana.lukan@bled.si.
Jakob Bassanese, l. r.
Predsednik odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Bojana Lukan
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda

Gradivo za sejo Odbora za družbene dejavnosti

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013)
sklicujem
9. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v sredo, 14. 12. 2016, ob 17.00
skupna 1. točka bo v Poročni dvorani Občine.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 9. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 8. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2017
4. Sprejem soglasja k dopolnjenemu Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017
5. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leto 2017
6. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 29 ali po el.
pošti polona.zalokar@bled.si.

Karmen Kovač, l. r.
Predsednica odbora

Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Polona Zalokar
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda

