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Številka: 034-4/2008 
Datum: 6-maj-2008 

 
V skladu 20. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/2003 – UPB in 

84/2006) in 22. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Bled – UPB (Ur. list RS, 
št. 41/2005), sklicujem 

 

10. sejo Občinskega sveta  
Občine Bled 

 

ki bo v torek,  20. maja 2008, ob 17.00 uri, 
v prostorih Festivalne dvorane na Bledu (I. nadstropje). 

 

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:  
                  stran:  

1.  Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled, z dne 8.4.2008;  

23 - 42 

2.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih 
sklepov, do 10. seje; 

b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

43 – 64 

3.  Poročilo o varnostnih razmerah v Občini Bled; 65 – 70 
4.  Seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Bled; 71 – 78 
5.  Poslovno – računovodsko poročilo Turizma Bled za leto 2007;  priloga 
6.  Plan dela in finančni načrt Turizma Bled za leto 2008;  priloga 
7.  Poslovno poročilo Zavoda za kulturo Bled za leto 2007;  priloga 
8.  Finančni plan Zavoda za kulturo Bled za leto 2008; priloga 
9.  Poročilo o poslovanju JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2007;  priloga 
10.  Plan dela JP Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2008; priloga 
11.  Informacija o investiciji v izgradnjo Veslaškega centra in ciljne regatne 

arene Zaka na Bledu;  
79 – 82 

12.  Dopolnjen osnutek odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko 
celoto Bled – Veslaški center;  

83 – 90 

13.  Osnutek Odloka o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina;  

91 – 102 

14.  Osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu za Občino Bled in Občino Gorje (SPV-BG); 

103 – 108 

15.  Predstavitev izbora trase Severne razbremenilne ceste 119 – 112 
16.  Premoženjsko pravne zadeve; 

a. Prodaja dela zemljišča s parc. št. 810/2, k.o. Želeče, v izmeri cca. 545 
m2; 

b. Zamenjava zemljišč parc. št. 512/1, 513/2, 513/6, 1171/3, 1171/4, k.o. 
Želeče (v skupni izmeri 1155 m2) za zemljišča parc. št. 809/14, 809/15, 
k.o. Želeče, v izmeri 389 m2 in parc. št. 809/11 k.o. Želeče, v izmeri 

113 – 117 
113 – 114 

 
115 - 117 
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4122 m2 (skupno 4511 m2); 
17.  Razno: 

Poročilo župana med obema sejama; 
/ 

18.  Kadrovske zadeve:  
- soglasje k imenovanju ravnatelja OŠ Gorje; 

priloga 

 
Gradivo je priloženo vabilu, razen k točki 17 – Razno, pri kateri bo podano ustno 
poročilo.  
Gradivo k 18. točki dnevnega reda – kadrovske zadeve pošiljamo v prilogi, samo 
članom občinskega sveta. 
Zapisniki sej delovnih teles bodo posredovani pred sejo. 
 
Gradivo bo dostopno tudi na spletnih straneh občine (http://obcina.bled.si). Zaradi 
prenavljanja spletnih strani bo pri objavi gradiva mogoče prišlo do zamude, za kar se 
Vam že vnaprej opravičujem. 
 
 

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

župan Občine  Bled 
  

     
      

 
 
Gradivo poslano: 

 članom Občinskega sveta 

 direktorju občinske uprave, Matjažu Erjavcu  

 predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled   

 predsednikom Krajevnih skupnosti v Občini Bled 

 načelnici UE Radovljica, mag. Maji Antonič  

 novinarjem – samo vabilo  

 poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda – samo vabilo 

 zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta 

 Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled 

 arhiv, tu 
 
 

http://obcina.bled.si/

