Občina Bled
OBČINSKI SVET

Številka: 034-9/2007
Datum: 20-sept-2007
V skladu 20. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/2003 in 84/2006) in 22. členom
Poslovnika Občinskega sveta občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS, št.
41/2005), sklicujem

5. sejo Občinskega sveta
Občine Bled
ki bo v torek, 2. oktobra 2007, ob 17.00 uri,
v veliki predavalnici Festivalne dvorane na Bledu (I. nadstropje).

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
stran:

a. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine
Bled, z dne 12.6.2007;
b. Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine
Bled, z dne 21.8.2007;
2. a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih
sklepov, do 5. seje;
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta;
3. Soglasje k Statutu Zavoda za kulturo Bled;
4. Poročilo o poteku investicije prometne ureditve pri OŠ prof. dr. J. Plemlja
Bled;
5. Izjava občinskega sveta za razglasitev Občine Bled za območje brez
gensko spremenjenih organizmov;
6. Osnutek Odloka o razglasitvi Cerkve Sv. Lenarta v Bodeščah, za kulturni
spomenik lokalnega pomena;
7. Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled;
8. Osnutek Odloka o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Bled;
9. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Bled;
10. Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišča parc. št. 249/18, k.o.
Želeče, v izmeri 17 m2
11. Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišča parc. št. 1162/6, 1162/8,
1162/9, 1162/10 in 1162/11, k.o. Želeče, v skupni izmeri 230 m2
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12. Premoženjsko pravne zadeve: Zemljišče s parc. št. 315/4 in 315/6, k.o.
Želeče, v skupni izmeri 79 m2;
13. Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišča parc. št. 305/7, k.o.
Želeče, v izmeri cca. 20 m2
14. Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišč parc. št. 18/13, 14/13,
14/10, 14/6, 18/38, k.o. Zasip
a. Zemljišče s parc. št. 18/13, v izmeri 125 m2 in 14/13, v izmeri 142 m2,
obe k.o. Zasip
b. Zemljišče s parc. št. 14/10, k.o. Zasip, v izmeri 128 m2
c. Prodaja zemljišča s parc. št. 14/6, k.o. Zasip, v izmeri 213 m2
d. d. Zemljišče s parc. št. 18/38, k.o. Zasip, v izmeri 124 m2;
15. Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišča s parc. št. 8/7, v izmeri 716
m2 in parc. št. 288/14, v izmeri 202 m2, obe k.o. Ribno;
16. Premoženjsko pravne zadeve: Odkup zemljišča s parc. št. 252/5, k.o.
Želeče, v izmeri 94 m2;
17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih
Občine Bled;
18. Kadrovske zadeve:
Izvolitev elektorjev in kandidata za člana Državnega sveta;
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Vabilu je priloženo gradivo k vsem točkam dnevnega reda, gradivo za 18. točko bo
posredovano naknadno (samo članom občinskega sveta), skupaj z zapisniki sej
delovnih teles.
Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh občine, 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, Ireni Jan
 novinarjem (preko elektronskih naslovov)
 poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda
 zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta
 Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled
 arhiv, tu
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