Občina Bled
OBČINSKI SVET
Številka: 034-5/2008
Datum: 2-jun-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

11. sejo Občinskega sveta
Občine Bled
ki bo v torek, 17. junija 2008, ob 17.00 uri,
v prostorih Festivalne dvorane na Bledu (I. nadstropje).
Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1.

a. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje, z dne 20.5.2008;
b. Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 10. redne seje, z dne
21.5.2008;
2. a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih
sklepov, do 11. seje;
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta;
3. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Vrtec Bled;
4. Potrditev cene storitev pomoči na domu od 1.7.2008 dalje in zaposlitev
5. oskrbovalke;
5. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v Občini Bled;
6. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini Bled;
7. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni
spomenik lokalnega pomena;
8. Osnutek odloka o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik
lokalnega pomena;
9. Predlog za organiziranje dodatne stanovanjske enote Varne hiše
Gorenjske;
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria;
11. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
planske celote Bled;
12. Premoženjsko pravne zadeve:
a. Prodaja zemljišča s parc. št. 153/3 in 156/1, k.o. Zasip;
b. Odkup zemljišča s parc. št. 194, 207, 208, 209, 211/1, 211/2, 211/3 in
212, k.o. Želeče, v skupni izmeri 9625 m2;
c. Zamenjava zemljišč parc. št. 513/2, 613/6, 1171/3, 1171/4, k.o. Želeče,
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stran:
37 – 56
57 – 66
67 – 86
87 – 92
93 – 100
101 – 118
119 – 122
123 – 138
139 – 152
153 – 158
159 – 164
165 – 168
169 – 176
169 – 170
171 – 172
173 – 176

v skupni izmeri 684 m2 za zemljišča parc. št. 809/14, v izmeri 364 m2
in parc. št. 809/11, k.o. Želeče, v izmeri 4122 m2, skupno 4511 m2;
13. Spremembe cen pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bled;
14. Razno:
Poročilo župana med obema sejama;

177 - 179
/

Gradivo je priloženo vabilu, razen k točki Razno – poročilo župana med obema
sejama, pri kateri bo podano ustno poročilo.
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
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