
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

14. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 

 
v torek,  14. 12. 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 

 
14. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,  

ki bo v torek, 14. 12. 2021, ob 17.00  
v Festivalni dvorani Bled.  

 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje z dne 28. 9. 2021 
2. Pobude in vprašanja  
3. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2022 
4. Sprejem dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2023 
5. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu po 

Blejskem jezeru  
6. Sprejem Programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022-2025 
7. Sprejem Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb ravnanja z odpadki za leto 2021 in 2022 ter Sklepa o potrditvi cen izvajanja 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Bled  

8. Sprejem sklepa o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju Občine Bled 
9. Sprejem soglasja k Poslovnemu načrtu Zavoda za kulturo za leti 2022 in 2023 
10. Sprejem soglasja k Strategiji upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021 – 2025 
11. Seznanitev z Akcijskim planom Turizma Bled za leto 2022 v okviru Zelene sheme 

slovenskega turizma 
12. Sprejem Okvirnega časovnega in vsebinskega načrta rednih sej Občinskega sveta Občine 

Bled za leto 2022 
13. Kadrovske:  

- Soglasje k imenovanju direktorja OZG, Območne enote Zdravstveni dom Bled, 
Zdravstveni dom Bohinj 

- Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Občina Bled 
Lauri Jerebic in sprejem predloga sklepa, koga se imenuje za novega člana Nadzornega 
odbora Občine Bled 

- Imenovanje 4 članov predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Javnega zavoda 
Turizem Bled, 

- Imenovanje 2 članov predstavnikov zainteresirane javnosti s področja turizma v svet 
zavoda Javnega zavoda Turizem Bled 

 
 
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: 3. 12. 2021 
Številka: 032-12/2021-1        Župan Občine Bled 

Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog. 
 
 
 
 
 



 
V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 

COVID-19 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. 
 
 
 


