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

četrtek, 20. 9. 2018, ob 16.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) 
 
2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  

četrtek, 20. 9. 2018, ob 16.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) nadaljevanje v Poročni 
dvorani  

 
3. Odbor za proračun in občinsko premoženje  

četrtek, 20. 9. 2018, ob 18.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) 
 

4. Odbor za družbene dejavnosti  
četrtek, 20. 9. 2018, ob 18.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) nadaljevanje v Poročni 

dvorani 

5. Statutarno-pravna komisija  
četrtek, 20. 9. 2018, ob 20.00 v sejni sobi Občine Bled 
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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 
 

16. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 
ki bo v četrtek, 20. 9. 2018, ob 16.00  

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

1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019 
3. Potrditev Zapisnika 15. redne seje odbora http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-

svet/gradiva/ 
4. Seznanitev s Poslovno-računovodskim poročilom Turizma Bled za leto 2017 
5. Seznanitev  z  Akcijskim načrtom v projektu Slovenia Green 
6. Sprejem predloga Akta o ustanovitvi  zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled, in 

pogodbe o ureditvi razmerij med ustanovitelji 
7. Sprejem soglasja k Finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2019 
8. 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/
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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 
 
 

16. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
ki bo v četrtek, 20. 9. 2018, ob 16.00 

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

1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019 
3. Potrditev Zapisnika 15. redne seje odbora http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-

svet/gradiva/ 
4. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled  
5. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled in Sklepa o 
cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 

6. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2017 
7. 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/
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Vabilo na sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje 
 
Sprejem Odloka o programu opremljana stavbnih zemljišč za območje OPPN BL-27 Seliše na 
Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka   
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013, 30/17)  

sklicujem 
 

16. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
ki bo v četrtek, 20. 9. 2018, ob 18.00 

 v sejni sobi (skupna seja). 
 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 16. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019 
3. Potrditev Zapisnika 15. redne seje odbora http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-

svet/gradiva/ 
4. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018 
5. Sprejem Odloka o programu opremljana stavbnih zemljišč za območje OPPN BL-27 Seliše 

na Bledu ter merilih za odmero komunalnega prispevka  
6. Sprejem Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 

Bled 
7. Razno 
 

 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 26 ali po el. 
pošti urska.vidmar@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/
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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 
 
 

15. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v četrtek, 20. 9. 2018, ob 18.00 

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

 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2019 
3. Potrditev Zapisnika 14. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-

svet/gradiva/ 
4. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne  
5. Sprejem osnutka Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne 
6. Seznanitev s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo Bled za leto 2017 
7. Sprejem Sklepa o uskladitvi in razširitvi dejavnosti Zavoda za kulturo Bled in Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v 
Občini Bled Zavod za kulturo Bled 

8. 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. 
 
 
 
 

Mihaela Pesrl, l. r. 
Predsednica 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/
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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 
 

18. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 
ki bo v četrtek , 20. 9. 2018, ob 20.00 

v sejni sobi Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje 
2. Potrditev Zapisnika 17. 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/

