
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 

 
v torek, 3. 12. 2019 

 
ob 17.00 
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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 
 

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,  
ki bo v torek, 3. 12. 2019, ob 17.00 

v Festivalni dvorani Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 24. 9. 2019  
2. Pobude in vprašanja 
3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2020 

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

5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave  

6. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki  

7. Sprejem osnutka Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bled  
8. Sprejem osnutka Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v 

Občini Bled 
9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju cestnega prometa 

v Občini Bled-6 
10. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo Bled za leti 2020 in 2021 
11. Seznanitev s statusom oskrbovanih stanovanj - investitor MIJAKS Bled d.o.o. 
12. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti sklepa, ki je bil sprejet na 2. redni seji Občinskega 

sveta Občine Bled dne 19. 2. 2019 (Jarška cesta) 
13. Kadrovske zadeve - imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper 

delo policistov 
14. Seznanitev s Poročilom o izvajanju prikazov temeljnih postopkov oživljanja in uporabe 

zunanjega avtomatskega defibrilatorja v sklopu projekta Oživimo Bled v letu 2018 
 
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: 25. 11. 2019 
Številka: 034-6/2019-5        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. 
 
 
 


