
 
 

Seje delovnih teles občinskega sveta: 
 
 
 
1. Odbor za gospodarstvo in turizem  

torek, 29. 5. 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) 
 
2. Odbor za družbene dejavnosti  

torek, 29. 5. 2018, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) nadaljevanje v Poročni 

dvorani 

3. Odbor za proračun in občinsko premoženje  
torek, 29. 5. 2018, ob 19.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) nadaljevanje v Poročni 
dvorani 

 
4. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  

torek, 29. 5. 2018, ob 19.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) 
 
5. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

sreda, 30. 5. 2018, ob  16.00 v Poročni dvorani Občine Bled 
 

6. Statutarno-pravna komisija  
sreda, 30. 5. 2018, ob 18.00 v sejni sobi Občine Bled  

 
 
 



 
 

Vabilo na 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, 30/17)  

sklicujem 
 

15. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 
ki bo v torek, 29. 5. 2018, ob 17.00  

v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017 
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2018 – Rebalans 1  
4. Potrditev Zapisnika 14. redne seje odbora http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-

svet/gradiva/ 
5. Sprejem Strategije trajnostnega razvoja blejskega turizma 2018-2025 
6. Sprejem osnutka Odloka o turistični taksi v Občini Bled 
7. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2017 
8. Sprejem osnutka Akta o ustanovitvi  zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in 

pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji 
9. 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 

 
 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/


 
 

Vabilo na 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, 30/17)  

sklicujem 
 
 

14. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v torek, 29. 5. 2018, ob 17.00 

v sejni sobi (skupna seja), nadaljevanje v Poročni dvorani Občine Bled  
 
 

 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje 
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017 
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2018 

– Rebalans 1  
4. Potrditev Zapisnika 13. redne seje odbora http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-

svet/gradiva/ 
5. Potrditev Zapisnika 1. dopisne seje odbora http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-

svet/gradiva/ 
6. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2017 
7. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne  
8. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne 
9. 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. 
 
 
 
 

Brigita Šolar, l. r. 
Podpredsednica odbora 

 
 
 
 
Vabljeni: 

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

 
 

 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/


 
 

Vabilo na 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, 30/17)  

sklicujem 
 

15. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
ki bo v torek, 29. 5. 2018, ob 19.00 

 v sejni sobi (skupna seja), nadaljevanje v Poročni dvorani Občine Bled. 
 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017 
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2018 – Rebalans 1  
4. Potrditev Zapisnika 14. redne seje odbora http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-

svet/gradiva/ 
5. Ravnanje s stvarnim premoženjem 
6. 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 

 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/


 
 

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 
 
 

15. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
ki bo v torek, 29. 5. 2018, ob 19.00 

 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2017 
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 

2018 – Rebalans 1  
4. Potrditev Zapisnika 14. redne seje odbora http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-

svet/gradiva/ 

5. Sprejem predloga Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Bled 

6. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-27 Seliše na Bledu  

7. Sprejem predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje RE – 
6 (LIP BLED) 

8. Sprejem osnutka Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe 
prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Bled 

9. Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na 
območju  oskrbovanih stanovanj Mijaks Bled, parc. št. 1220-del, k. o. Želeče 

10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega 
prometa v Občini Bled-4 

11. Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odstranitvi, 
hrambi, izdaji, prodaji ali razgradnji vozil 

12. 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/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/


 
 

Vabilo na sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 
 
Na podlagi 24. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 - UPB in 87/12, UGSO, št. 30/17) 
in v skladu s 55. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 – UPB, 

78/09, UGSO, št. 7/13, 30/17) sklicujem 
 

17. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
 

ki bo v sredo, 30. 5. 2018, ob 16.00 
v Poročni dvorani Občine Bled  

 
Predlog dnevnega reda:  
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje  
2. Potrditev Zapisnika 16. redne seje komisije  
3. Potrditev mandata občinskemu svetniku 
4. Kadrovske zadeve 
5. Razno  
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 0133 ali po el. pošti 
aleksandra.zumer@bled.si.  

Anton Mežan, l. r.  
Predsednik komisije  

 
Vabljeni:  
- člani komisije,  
- tajnica komisije Aleksandra Žumer,  
- župan  
 
 



 
 

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 
 

17. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 
ki bo v sredo, 30. 5. 2018, ob 18.00 

v sejni sobi Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 17. redne seje 
2. Potrditev Zapisnika 16. redne seje komisije http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-

svet/gradiva/ 
3. Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva 
4. 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/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/

