Seje delovnih teles občinskega sveta:
1. Odbor za gospodarstvo in turizem
torek, 17. 9. 2019, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled
2. Odbor za družbene dejavnosti
torek, 17. 9. 2019, ob 17.00 v Poročni dvorani Občine
3. Statutarno-pravna komisija
sreda, 18. 9. 2019, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled
4. Odbor za proračun in občinsko premoženje
četrtek, 19. 9. 2019, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja)
5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
četrtek, 19. 9. 2019, ob 17.00 v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) nadaljevanje v
Poročni dvorani

1

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
4. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki bo v torek, 17. 9. 2019, ob 17.00
v sejni sobi Občine Bled
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020
3. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Bled-1
4. Seznanitev s Poročilom o opravljanju GJS obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v
občini Bled v letu 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

2

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
4. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v torek, 17. 9. 2019, ob 17.00
v Poročni dvorani Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
2. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020
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

3

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
4. redno sejo Statutarno-pravne komisije,
ki bo v sredo, 18. 9. 2019, ob 17.00
v sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
2. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2«
3. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020
4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave
5. Sprejem Odloka o tretjih spremembah Občinskega prostorskega načrta Občine Bled
6. Sprejem Odloka o tretjih spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje
središče Bleda
7. Sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi – Kurej Zasip
8. Sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi za zagotovitev priključka novogradnji na parceli
517/5 k.o. Bled
9. Sprejem osnutka Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled
10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Bled-1
11. 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

4

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
4. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v četrtek, 19. 9. 2019, ob 17.00
v sejni sobi Občine Bled(skupna seja).

Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2«
4. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Bled-1
5. Seznanitev s Poročilom o opravljanju GJS obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v
občini Bled v letu 2018

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

5

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
4. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v četrtek, 19. 9. 2019, ob 17.00
v sejni sobi Občine Bled (skupna seja) nadaljevanje v Poročni dvorani.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Sprejem predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno - Polica »ZN KO – S2«
4. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020
5. Sprejem osnutka Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled
6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Bled-1
7. Sprejem Odloka o tretjih spremembah Občinskega prostorskega načrta Občine Bled
8. Sprejem Odloka o tretjih spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje
središče Bleda
9. Sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi – Kurej Zasip
10. Sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi za zagotovitev priključka novogradnji na parceli
517/5 k.o. Bled
11. Seznanitev s Poročilom o opravljanju GJS obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov v
občini Bled v letu 2018
12. Imenovanje predstavnika občinskega sveta v Strokovni svet za urbanizem
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
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