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Številka: 034-3/2008 
Datum: 3-mar-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 

 

9. sejo Občinskega sveta  
Občine Bled 

 

ki bo v torek,  8. aprila 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 8. redne seje Občinskega sveta Občine 
Bled, z dne 5.2.2008;  

33 – 54 
(prvi sklic) 

2.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih 
sklepov, do 9. seje; 

b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

55 – 72  
(prvi sklic) 

/ 

3.  Osnutek Odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled 
za leto 2007;  

priloga 

4.  Poročilo arheoloških raziskav Blejskega jezera in poročilo o stanju 
jezera s pritoki; 

/  

5.  Poročilo WTE o izvajanju koncesije; 73 – 76 
(prvi sklic) 

6.  Poročilo Adria plin o izvajanju koncesije; 77 – 88  
(prvi sklic) 

7.  Soglasje k Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec;  37 – 42 
8.  Predstavitev investicij oz. projektov iz Načrta razvojnih programov: 

 pločnik ob Rečiški cesti 

 kanalizacija Bled – Mlino (M – kanal) 

 vodovod in kanalizacija Boh. Bela 

 JRC in SRC 

/ 

9.  Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda 
– H1 – Astoria; 

43 – 84 

10.  Pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno 
razbremenilno cesto na Bledu; 

85 - 96 

11.  Poročilo župana med obema sejama; / 
12.  Kadrovske zadeve:  

 podelitev priznanja; 

 soglasje k stimulativnemu delu plače;  

 
priloga 

 
prvi sklic 
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Gradivo je priloženo vabilu, razen k točkam 4, 8 in 11, pri katerih bo podano ustno 
poročilo. 
Gradivo k 12. točki dnevnega reda – kadrovske zadeve (za podelitev priznanja) 
pošiljamo v prilogi, samo članom občinskega sveta. 
Gradivo k točkam 1, 2a, 5, 6 in 12 (drugi del) ste prejeli s prvim sklicem 9. redne seje. 
Zapisniki sej delovnih teles bodo posredovani pred sejo. 
 
Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh občine: 
http://obcina.bled.si; zavihek: občinski svet; levo: seje občinskega sveta;  
ali direktno na naslovu: http://obcina.bled.si/default.asp?PI=119&HI=5  
 
 

 
 
 
 
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/
http://obcina.bled.si/default.asp?PI=119&HI=5

