
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 

 
v torek, 11. 6. 2019 

 
ob 18.00 
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, UGSO, št. 
30/17) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 

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

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,  
ki bo v torek, 11. 6. 2019, ob 18.00 

v Festivalni dvorani Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 16. 4. 2019  
2. Pobude in vprašanja 
3. Razpolaganje z občinskim premoženjem  
4. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
5. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda 

Gorenjske lekarne 
6. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa 

v Občini Bled – 5 
7. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 
8. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki) 

9. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega 
načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 

10. Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini 
Bled 

11. Potrditev Investicijskega programa za »Medgeneracijski center Vezenine Bled« in 
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za razširitev pogodbe za «Energetsko 
upravljanje objektov in pogodbena oskrba z energijo v javnih objektih Občine Bled« z 
dodatnim ukrepom dobave toplote za Medgeneracijski center Vezenine Bled 

12. Potrditev Investicijskega programa za »Energetsko sanacijo, rekonstrukcijo, dozidavo in 
nadzidavo osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled« 

13. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018 
14. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2019 
15. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leti 2019 in 2020 in 
Sklepov o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki v Občini Bled za leti 2019 in 2020 

16. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 
17. Sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine Bled 
18. Kadrovske zadeve -imenovanje predstavnika  v svet zavetišča za zapuščene živali 
 
Zapisniki sej delovnih teles in morebitne dopolnitve gradiva bodo članom občinskega sveta 
posredovani naknadno z elektronsko pošto. Celotno gradivo je dostopno na spletnih straneh 
občine http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/. 
 
Datum: 31. 5. 2019 
Številka: 034-4/2019-1      Župan Občine Bled 

Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog. 
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Vabilo poslano elektronsko: 
 članom občinskega sveta, 
 članom delovnih teles občinskega sveta,  
 direktorju občinske uprave, 
 predsednikom svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled, 
 Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled, 
 poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda,  
 načelnici UE Radovljica mag. Maji Antonič, 
 državnemu svetniku Bogomirju Vnučcu, 
 novinarjem,   
 arhiv. 
 
 
 


