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Številka: 034-8/2008 
 Datum: 2-dec-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 

 

14. sejo Občinskega sveta  
Občine Bled 

 

ki bo v torek,  16. decembra 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 13. redne seje Občinskega sveta 
Občine Bled, z dne 18.11.2008;  

29 – 54 

2.  a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter 
nerealiziranih sklepov, do 14. seje; 

b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 

55 – 72 

3.  Osnutek Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja dejavnost na območju Občine Bled; 

73 – 80 

4.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled; 

81 – 84 

5.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za središče Bleda (H6 - Vila Prešeren in M13/3 - 
ob Ribenski cesti); 

85 – 96 

6.  Osnutek Odloka o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice »Baby« na 
smučišču Straža; 

97 - 100 

7.  Sklep o določitvi cen programov  Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti 
in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu; 

101 – 104 

8.  Kandidatura Slovenije za gostiteljico XXXIII zimskih Olimpijskih iger 
2018;  

105 – 128 

9.  Poziv Ministrstvu za okolje in prostor za ponovno uvrstitev območja 
Berja in Piškovice v območje Natura 2000; 

129 – 143 

10.  Razno: 
- Poročilo župana med obema sejama; 

 
/ 
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Gradivo k 10. točki dnevnega reda – Poročilo župana med obema sejama in zapisniki 
seje delovnih teles bodo posredovani naknadno. 
 
Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh občine (http://obcina.bled.si). 

 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
 

      
 
 
Gradivo poslano: 

 članom Občinskega sveta 

 direktorju občinske uprave, mag. Borisu Maleju  

 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/

