Občina Bled
OBČINSKI SVET
Številka: 034-11/2007
Datum: 5-dec-2007

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

7. sejo Občinskega sveta
Občine Bled
ki bo v torek, 18. decembra 2007, ob 17.00 uri,
v prostorih Festivalne dvorane na Bledu (I. nadstropje).

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine
Bled, z dne 15.11.2007;
2. a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih
sklepov, do 7. seje;
b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta;
3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008;
4. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009;
5. Informacija o sklepu župana o začasnem financiranju Občine Bled v
obdobju januar – marec 2008;
6. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po odloku o komunalnih
taksah v Občini Bled;
7. Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Bled;
8. Premoženjsko pravne zadeve: prodaja zemljišča parc. št. 85/2, k.o.
Želeče;
9. Informacije župana o delu med obema sejama;
10. Kadrovske zadeve;
1.

stran:
33 – 62
63 – 88
/
priloga
priloga
89 – 102
103 – 108
109 – 128
129 – 130
/
priloga

Gradivo je priloženo vabilu, razen k 8. točki dnevnega reda, pri kateri bo župan podal
ustne informacije. Za 9. točko dnevnega reda: Kadrovske zadeve, je gradivu v prilogi
in ga pošiljamo samo članom občinskega sveta.
Zapisniki sej delovnih teles bodo posredovani pred sejo.
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Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh občine:
http://obcina.bled.si; rubrika: 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 – samo vabilo
 predsednikom Krajevnih skupnosti v Občini Bled
 načelnici UE Radovljica, Ireni Jan
 novinarjem – samo vabilo
 poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda
 zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta
 Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled
 arhiv, tu

2

