
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

13. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 

 
v torek,  28. 9. 2021 

 
ob 17.00 

 
 



Na podlagi 4. odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 — 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 — ZUUJFO, 11/18 — 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 — ZIUZEOP-A in 80/20 — ZIUOOPE), 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 

 
13. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,  

ki bo v torek, 28. 9. 2021, ob 17.00  
v Festivalni dvorani Bled.  

 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 15. 6. 2021 
2. Pobude in vprašanja  
3. Sprejem predloga Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma 

Bled v Javni zavod za turizem Bled 
4. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
5. Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 
6. Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN za severno 

razbremenilno cesto na Bledu 
7. Sprejem Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora RE-

6 Lip Bled 
8. Sprejem osnutka Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Občine Bled  
9. Sprejem osnutka Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih 

prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih organov Občine Bled 

10. Kadrovska zadeva: Imenovanje dveh članov Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in 
turizem Bled 

11. Razvoj kolesarstva na Bledu do 2025 - informacija 
12. Ocena turistične sezone 2021 in predvideni koraki za naslednjo sezono - informacija 
13. Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občinah Bled, 

Gorje in delu občine Radovljica - informacija 
 
 
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: 17. 9. 2021 
Številka: 032-11/2021-1        Župan Občine Bled 

Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog. 
 
 
 
 
 
 
V skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za 

zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 146/2021) se lahko seje udeleži 

le oseba, ki izpolnjuje pogoj prebolelosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazuje s predpisanimi 

dokazili. Občina Bled je to dolžna preverjati ob vstopu v poslovne prostore, kjer se bo izvajala seja 

(s čitalcem QR kode oz. na podlagi drugih listinskih dokazil). Brez dokazila se osebi vstop v 

poslovne prostore zavrne. 



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. 
 
 
 


