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vsebina
Kazalo vsebine
Vabilo za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled
Kazalo vabil za delovna telesa
Vabilo za sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje in zapisnik
Vabilo za sejo Odbora za gospodarstvo in turizem in zapisnik
Vabilo za sejo Statutarne komisije in zapisnik
Vabilo za sejo Odbora prostor, infrastrukturo in varstvo okolja in zapisnik
Vabilo za sejo Odbora za družbene dejavnosti in zapisnik
Vabilo za sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in
zapisnik
Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
Potrditev mandata člana občinskega sveta
Pregled in potrditev Zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z
dne 19. 6. 2012
a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 10. redne seje
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Polletno poročilo o izvrševanju Proračuna občine Bled
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2012 – rebalans 2
Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
Sprejem predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Sprejem predloga Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave
Sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske
javne službe vzdrževanje občinskih cest
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti
Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa
Sprejem Pravilnika o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne
infrastrukture na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem
interesu
Kadrovske zadeve:
a. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo Bled
b. Mnenje k imenovanju direktorja Višje strokovne šole za gostinstvo in
turizem Bled
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Občina Bled
OBČINSKI SVET
Številka: 034-4/2012-1
Datum: 20-avgust-2012

V skladu z 20. členom Statuta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 67/2009)
in 21. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/2009 –
UPB in 78/2009) sklicujem

10. redno sejo Občinskega sveta
Občine Bled
ki bo v torek, 4. septembra 2012, ob 17.00,
v prostorih Festivalne dvorane na Bledu (I. nadstropje).

1.
2.
3.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
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Sprejem dnevnega reda 10. redne seje
Potrditev mandata članu občinskega sveta
Pregled in potrditev Zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z
dne 19. 6. 2012
a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta do 10. redne seje
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Polletno poročilo o izvrševanju Proračuna občine Bled
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine
Bled za leto 2012 – rebalans 2
Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
Sprejem predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Sprejem predloga Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave
Sprejem predloga Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske
javne službe vzdrževanje občinskih cest
Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti
Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
izvajalcev letnega programa športa
Sprejem Pravilnika o načinu oddajanja in pogojih sofinanciranja javne
infrastrukture na področju športa, kulture in drugih dejavnosti v javnem
interesu
Kadrovske zadeve:
a. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo Bled
b. Mnenje k imenovanju direktorja Višje strokovne šole za gostinstvo in
turizem Bled
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Zapisnike sej delovnih teles vam bomo posredovali naknadno.
Gradivo je dostopno na spletnih straneh občine
ob
(http://obcina.bled.si
http://obcina.bled.si).

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije

Vabilo poslano:
− članom Občinskega
inskega sveta (z gradivom)
− članom delovnih teles občinskega
činskega sveta (z gradivom)
− direktorju občinske
inske uprave Matjažu Ber
Berčonu (z gradivom)
− predsedniku in članom
lanom Nadzornega odbora Ob
Občine Bled (z gradivom)
− predsednikom Krajevnih skupnosti v Občini
Ob
Bled (z gradivom)
− načelnici
elnici UE Radovljica mag. Maji Antoni
Antonič (z gradivom)
− novinarjem
− poročevalcem
evalcem k posameznim to
točkam dnevnega reda
− Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled (z gradivom)
− arhiv, tu
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