Seje delovnih teles občinskega sveta:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sreda, 8. 3. 2017, ob 15.30 v Poročni dvorani Občine Bled – ŽE IZVEDENA
2. Odbor za proračun in občinsko premoženje
torek, 14. 3. 2017, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine Bled
3. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
torek, 14. 3. 2017, ob 18.00 v Poročni dvorani Občine Bled
4. Statutarno-pravna komisija
torek, 14. 3. 2017, ob 19.00 v Poročni dvorani Občine Bled
5. Odbor za gospodarstvo in turizem
sreda, 15. 3. 2017, ob 16.00 v Poročni dvorani Občine Bled
6. Odbor za družbene dejavnosti
sreda, 15. 3. 2017, ob 18.00 v Poročni dvorani Občine Bled

Gradivo za sejoKomisije 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
11. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki bo v sredo, 8. 3. 2017 ob 15.30 uri
v poročni dvorani Občine Bled

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje komisije
3. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
4. Pregled pobud za podelitev občinskih priznanj Občine Bled za leto 2017 ter izoblikovanje
predlogov prejemnikov priznanj
5. Sprejem odstopne izjave člana Odbora za gospodarstvo inturizem, pregled prejetih
predlogov kandidatov za člana predmetnega odbora in oblikovanje predloga imenovanja
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
11. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v torek, 14. 3. 2017 ob 17.00
v Poročni dvorani Občine Bled.

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os2014-2018/)
3. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2016
4. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Bled
5. Razno
a. Informacija o cenitvi kanalizacijskega sistema in nadaljnjih postopkih
b. Predstavitev izhodišč za analizo urejanja javnih površin v okviru javnega podjetja
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
10. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v torek, 14. 3. 2017 ob 18.00
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 Programa ravnanja z odpadki na območju Občine Bled za leto 2017
4. Sprejem Celostne prometne strategije Občine Bled
5. Sprejem osnutka Odloka o poimenovanju ulic v naseljih Bled in Ribno
6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
cest
7. Sprejem osnutka Odloka o plovbnem režimu po Blejskem jezeru
8. Sprejem Sklepa o pristopu Občine Bled h Konvenciji županov za podnebne spremembe in
energijo
9. Razno
a. Informacija o cenitvi kanalizacijskega sistema in nadaljnjih postopkih
b. Predstavitev izhodišč za analizo urejanja javnih površin v okviru javnega podjetja
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

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
12. redno sejo Statutarno-pravne komisije,
ki bo v torek, 14. 3. 2017 ob 19.00
v Poročni dvorani Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 11. 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
11. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki bo v sredo, 15. 3. 2017 ob 16.00
v Poročni dvorani Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os2014-2018/)
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v
Občini Bled – 3
4. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2016, sprejem
soglasja k spremenjenemu Finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2017 in seznanitev z
uporabo znamke Bled - Imago Paradisi
5. Poročilo o delu Policijske postaje Bled v občini Bled za leto 2016 in Poročilo
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za leto 2016
6. Razno
a. Informacija o statusnih spremembah Turizma Bled
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
10. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v sredo, 15. 3. 2017 ob 18.00
v Poročni dvorani Občine.

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. Seznanitev s projektno nalogo za vzpostavitev Medgeneracijskega centra Bled
4. Seznanitev s poročilom Sveta glasila Blejske novice za leto 2016
5. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2016
6. Sprejem osnutka Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
7. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 32 ali po el.
pošti neja.gaspersic@bled.si.

Karmen Kovač, l. r.
Predsednica odbora

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

