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Seje delovnih teles občinskega sveta: 
 
 

1. Odbor za gospodarstvo in turizem  
torek, 4. 6. 2019, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled   
 

2. Odbor za družbene dejavnosti  
torek, 4. 6. 2019, ob 19.00 v sejni sobi Občine Bled  

3. Statutarno-pravna komisija  
sreda, 5. 6. 2019, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled  

 
4. Odbor za proračun in občinsko premoženje  

četrtek, 6. 6. 2019, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled  
 
5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  

četrtek, 6. 6. 2019, ob 19.00 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 
 

3. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 
ki bo v torek, 4. 6. 2019, ob 17.00  

v sejni sobi Občine Bled  
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje 
2. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 
3. 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 

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

5. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018 
6. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2019 
7. 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 Sklepa o potrditvi cen izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki v Občini Bled za leti 2019 in 2020 

8. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 
 
 
 
 

 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 16 ali po el. 
pošti bojana.lukan@bled.si. 
 
 

Milan Rejc, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Bojana Lukan 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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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 
 
 

3. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v torek, 4. 6. 2019, ob 19.00 

v sejni sobi Občine Bled.   
 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
3. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske 

lekarne 
4. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 
5. Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v 

Občini Bled 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 29 ali po el. 
pošti polona.zalokar@bled.si. 
 
 
 
 

Jožica Zupan, l. r. 
Predsednica odbora 

 
 
 
 
Vabljeni: 

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

3. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 
ki bo v sredo, 5. 6. 2019, ob 17.00 

v sejni sobi Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje 
2. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
3. Sprejem predloga Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske 

lekarne 
4. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 

prometa – 5 
5. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki) 
6. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 
7. Sprejem osnutka Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v 

Občini Bled 
8. Sprejem Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine Bled 
9. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled in Poslovnika o delu občinskega sveta 

Občine Bled 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 33 ali po      
el. pošti aleksandra.zumer@bled.si. 
 
 

Boštjan Ploštajner, l. r. 
Predsednik komisije 

 
 
Vabljeni: 

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

3. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
ki bo v četrtek, 6. 6. 2019, ob 17.00 

 v sejni sobi Občine Bled. 
 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje 
2. Razpolaganje z občinskim premoženjem  
3. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 

prometa v Občini Bled – 5 
4. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2018 
5. 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 

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

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

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 36 ali po el. 
pošti natasa.hribar@bled.si. 
 
 

Jakob Bassanese 
 predsednik odbora  

 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Nataša Hribar 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave  
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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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 
 
 

3. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
ki bo v četrtek, 6. 6. 2019, ob 19.00 

 v sejni sobi Občine Bled. 
 
Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje 
2. Razpolaganje z občinskim premoženjem  
3. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega 

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

območje enote urejanja prostora BJ-9 (Kamp v Veliki Zaki) 
6. Sprejem osnutka Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje 

zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2« 
7. 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 

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

9. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2018 
10. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto 2019 
11. 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 

12. Seznanitev s Poročilom koncesionarja Gradbeništvo Prestor za leto 2018 
 

 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 22 ali po el. 
pošti sasa.repe@bled.si. 
 
 

Mihaela Pesrl, l. r. 
Predsednica odbora 

 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnik odbora Saša Repe 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda   

 


