Seje delovnih teles občinskega sveta:
1. Odbor za proračun in občinsko premoženje
torek, 9. 6. 2015, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sreda, 10. 6. 2015, ob 16.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled
3. Statutarno-pravna komisija
sreda, 10. 6. 2015, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled
4. Odbor za gospodarstvo in turizem
sreda, 10. 6. 2015, ob 18.00 v poročni dvorani Občine Bled
5. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja
četrtek, 11. 6. 2015, ob 17.00 v poročni dvorani Občine Bled
6. Odbor za družbene dejavnosti
četrtek, 11. 6. 2015, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled

Gradivo za sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013)
sklicujem
4. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje,
ki bo v torek, 9. 6. 2015, ob 17.00
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 4. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 3. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem
4. Sprejem Premoženjske bilance Občine Bled za leto 2014
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici - 1
6. Seznanitev s Poslovnim poročilom Infrastrukture Bled za leto 2014
7. Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občinah Bled in Gorje
8. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 36 ali po el.
pošti natasa.hribar@bled.si.
Srečko Vernig, l. r.
Predsednik odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Nataša Hribar
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda

Gradivo za sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013))
sklicujem
4. redno sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
ki bo v sredo, 10. 6. 2015, ob 16.00
v zgornji sejni sobi Občine Bled
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 4. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 3. redne seje komisije ( http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Potrditev Zapisnika 1. dopisne seje komisije z dne 17. 3. 2015
4. Sprejem osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin
5. Sprejem dopolnitve Sklepa o imenovanju predstavnikov občine v organih drugih ustanov
6. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po
el. pošti aleksandra.zumer@bled.si.
Anton Mežan, l. r.
Predsednik komisije
Vabljeni:
- člani komisije
- tajnica komisije Aleksandra Žumer
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda

Gradivo za sejo Statutarno-pravne komisije

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013)
sklicujem
4. redno sejo Statutarno-pravne komisije,
ki bo v sredo, 10. 6. 2015, ob 17.00
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 4. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 3. redne seje komisije (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Pregled formalno-pravne ustreznosti gradiva in predloga dnevnega reda
4. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po
el. pošti aleksandra.zumer@bled.si.
Simon Sirc, l. r.
Predsednik komisije
Vabljeni:
- člani komisije
- tajnica komisije Aleksandra Žumer
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda

Gradivo za sejo Odbora za gospodarstvo in turizem

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013)
sklicujem
4. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem,
ki bo v sredo, 10. 6. 2015, ob 18.00
v Poročni dvorani Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 4. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 3. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os2014-2018/)
3. Seznanitev s poslovanjem Turizma Bled za leto 2014 in sprejem soglasja k Letnemu
finančnemu načrtu Turizma Bled za leto 2015
4. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 16 ali po el.
pošti bojana.lukan@bled.si.
Jakob Bassanese, l. r.
Predsednik odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Bojana Lukan
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda

Gradivo za sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013)
sklicujem
4. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja,
ki bo v četrtek, 11. 6. 2015, ob 17.00
v Poročni dvorani Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 4. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 3. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Koritno- 1
4. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju cestnega prometa v Občini
Bled – 1
5. Sprejem osnutka Odloka o poimenovanju ulice v naselju Bled
6. Seznanitev s poročilom koncesionarja WTE za leto 2014
7. Seznanitev s poročilom koncesionarja Petrol za leto 2014
8. Seznanitev s poročilom koncesionarja Adriaplin za leto 2014
9. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 22 ali po el.
pošti sasa.repe@bled.si.
Anton Omerzel, l. r.
Predsednik odbora
Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Saša Repe
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda

Gradivo za sejo Odbora za družbene dejavnosti

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB, 78/09, UGSO 7/2013)
sklicujem
4. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti,
ki bo v četrtek, 11. 6. 2015, ob 17.00
v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Sprejem dnevnega reda 4. redne seje
2. Potrditev Zapisnika 3. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-20142018/)
3. Seznanitev s poslovanjem Zavoda za kulturo Bled za leto 2014
4. Razno
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 29 ali po el.
pošti polona.zalokar@bled.si.

Karmen Kovač, l. r.
Predsednica odbora

Vabljeni:
- člani odbora
- tajnica odbora Polona Zalokar
- župan, podžupan, direktor občinske uprave
- poročevalci k točkam dnevnega reda

