
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

16. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 

 
v ponedeljek,  11. 4. 2022 

 
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 

 
16. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,  

ki bo v PONEDELJEK, 11. 4. 2022, ob 17.00  
v Festivalni dvorani Bled.  

 
Predlog dnevnega reda: 
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje 
2. Pobude in vprašanja 
3. Sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru 

občine Bled 
4. Sprejem DIIP: Prenova drsališča Bled 
5. Sprejem IP: Prenova drsališča Bled  
6. Sprejem osnutka Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu in izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva za prenovo hokejskega drsališča na Bledu 
7. Soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Turizem Bled za 

leto 2022 
 

Dne 11. 3. 2022 je bila sklicana 15. redna seja občinskega sveta in sicer za dne 22. 3. 2022. Na 
dnevni red seje so bile uvrščene tudi točke predlaganega dnevnega reda 4., 5., 6. in 7, za 
obravnavo točk je bilo ob sklicu posredovano tudi gradivo. Točke predlaganega dnevnega reda 
4., 5. in 6. so bile dne 15. 3. 2022 obravnavane na redni seji Odbora za gospodarstvo in turizem 
Občine Bled in Odbora za proračun in občinsko premoženje, dne 17. 3. 2022 pa še na seji Odbora 
za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja. Točka 6 je bila dne 16. 3. 2022 obravnavana na seji 
Statutarno pravne komisije. Točka 7 je bila dne 15. 3. 2022 že obravnavana na redni seji Odbora 
za gospodarstvo in turizem Občine Bled.  
Zaradi prevelikega števila predlaganih točk dnevnega reda za 15. redno sejo, obsežnosti gradiva, 
zaradi izražene želje po dodatni predstavitvi, je bila obravnava točk umaknjena iz dnevnega reda  
15. redne seje občinskega sveta. Dodatna predstavitev je bila za občinske svetnike izvedena dne 
31. 3. 2022. Na slednji je bilo tudi dogovorjeno, da se skliče redna seja občinskega sveta, brez 
izvedbe sej delovnih teles, saj je bilo gradivo občinskim svetnikom že večkrat predstavljeno in 
nanj niso bile podane konkretne vsebinske spremembe.  
Skladno z dogovorjenim na dnevni red uvrščamo tudi točko predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru občine Bled. Na osnutek je bila podana ena pripomba, 
ki je bila v predlogu upoštevana. 
 
Gradivo je dostopno na spletnih straneh občine http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-
svet/gradiva/. Gradivo točke 1 in 2 vam posredujemo v začetku naslednjega tedna. 
 
Datum: 1. 4. 2022 
Številka: 032-6/2022-1        Župan Občine Bled 

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

 

http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/
http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/


 
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. 
 
 
 


