
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

8. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BLED 

 
v torek, 15. marca 2016 

 
ob 17.00 

 
 



 

 

 

 
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) in 21. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 78/09, UGSO, št. 7/13) 
sklicujem 

 
 

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,  
ki bo v torek, 15. 3. 2016, ob 17.00 
v Infocentru Triglavska roža Bled. 

 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 8. redne seje 
2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje z dne 22. 12. 2016 
3. Pobude in vprašanja 
4. Sprejem obveznih razlag prostorskih aktov  
5. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
6. Sprejem Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za 

izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije in pogodbene oskrbe 
z energijo za objekte v lasti Občine Bled 

7. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2015 
8. Sprejem predloga Odloka o občinskih taksah 
9. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru 
10. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini 

Bled 
11. Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa 

v Občini Bled 
12. Sprejem Poročila o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in 

Železniki za leto 2015 
13. Sprejem osnutka Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Bled 
14. Sprejem osnutka Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov 

delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled  
15. Sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016 
16. Razno 
 
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/gradivo-za-tekoco-sejo/). 
 
Datum: 4. 3. 2016 
Številka: 034-1/2016-1 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog. 



 

 

 

Vabiloposlano elektronsko: 
 članom občinskega sveta, 
 članom delovnih teles občinskega sveta  
 direktorju občinske uprave Matjažu Berčonu, 
 predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled, 
 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 mag. Stevu Ščavničarju, 
 novinarjem,   
 arhiv. 
 


