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8) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 

Kadrovske zadeve – podelitev občinskih priznanj. 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodelovala predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Janez Petkoš (DeSUS). 
 
PREDLOG SKLEPOV 

1. Občinski svet Občine Bled je odločil, da ZLATO PLAKETO prejmejo 
1. ANDREJ KLINAR 
2. GRAND HOTEL TOPLICE BLED 
3. TVD Partizan Bled – ODBOJKARSKI KLUB BLED /ACH Volley 

Bled 
 
2. Občinski svet Občine Bled je odločil, da SREBRNO PLAKETO 

prejmejo 
1. IEDC BLED – POSLOVNA ŠOLA BLED 
2. MIHAELA PESRL 

 
3. Občinski svet Občine Bled je odločil, da BRONASTO PLAKETO 

prejmejo 
1. MARINA VUKAŠEVIĆ 
2. KOLESARSKI KLUB BLED 
3. FESTIVAL BLED, Društvo za pomoč umetnikom dežele Kranjske  

 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

          prof. geografije 
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         Številka: 032-7/2010 
         Datum: 11-feb-2011 
 

Zapisnik 
 
3. seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v četrtek. 10. 
februarja 2011, ob 15.00 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Janez Petkoš (DeSUS), podpredsednik Anton Mežan (LTM in 
  SMS-zeleni) in člana: Jana Špec (SD) in Miran Vovk (SDS)  
Opravičeno odsotna: Davorina Pirc (LDS) 
 
Ostali prisotni: Breda Petelinc, vodja odd. za pravne in splošne zadeve in Polona Tomažič, 
  tajnica občinskega sveta 
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ki je uvodoma prisotne seznanil z 
dnevnim redom, ki je bil predlagan s sklicem seje in so ga prisotni soglasno (s 4 glasovi ZA) 
sprejeli. 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje komisije, z dne 15.12.2010; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje komisije, z dne 5.1.2011; 
3. Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje komisije, z dne 13.1.2011; 
4. Pregled in oblikovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2011; 
5. Razno. 

 

 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 2. seje komisije, z dne 15.12.2010 

Predsednik Janez Petkoš (DeSUS) je podal pripombo na zapisnik in želel, da se pri točki 2: 
Pregled in oblikovanje predlogov za sestavo delovnih teles občinskega sveta ter 
predstavnikov občine v javnih zavodih, doda pojasnilo, da v pozivu ni bilo navedenih funkcij 
za predstavnika v Svet zavoda TNP in Sklada ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, zaradi 
tehnične napake in ne zaradi njegovega posredovanja.  
 
Drugih pripomb ni bilo, zato so na predlog predsedujočega, prisotni soglasno (s 4 glasovi 
ZA), sprejeli 
SKLEP: 
Člani KMMVI sprejmejo zapisnik 2. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, z dne 15.12.2010, s pripombo: 
1. pri 2. točki dnevnega reda: Pregled in oblikovanje predlogov za sestavo delovnih 

teles občinskega sveta ter predstavnikov občine v javnih zavodih, se za 
opozorilom Davorine Pirc in Mirana Vovk doda pojasnilo: 
Predsednik je pojasnil, da v pozivu ni bilo navedenih funkcij za predstavnika v Svet 
zavoda TNP in Sklada ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, zaradi tehnične napake in 
ne zaradi njegovega posredovanja.  

 
 
Točka 2: Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje komisije, z dne 5.1.2011 

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje, prisotni pa so soglasno 
(s 4 glasovi ZA) sprejeli 
SKLEP: 
Člani KMMVI sprejmejo zapisnik 1. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, z dne 5.1.2011. 
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Točka 3: Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje komisije, z dne 13.1.2011 

 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato so prisotni, na predlog predsedujočega, soglasno (s 4 
glasovi ZA), sprejeli 
SKLEP: 
Člani KMMVI sprejmejo zapisnik 2. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, z dne 13.1.2011. 
 

 
Točka 4: Pregled in oblikovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Bled za 
  leto 2011 

 
Na podlagi Razpisa za  podelitev priznanj Občine Bled za leto 2011, ki so ga člani komis ije 
sprejeli na 2. dopisni seji, dne 14.1.2011, je bilo do roka /4.2.2011/ prejetih 16 predlogov, in 
sicer 
 
zap.št. naziv priznanja prejemnik predlagatelj 

1.  zlata plaketa ANDREJ KLINAR  Krajevna skupnost Zasip 

2.  zlata plaketa GRAND HOTEL TOPLICE BLED 1. Turistično društvo Bled 
2. Turizem Bled  

3.  zlata plaketa TVD Partizan Bled – 
ODBOJKARSKI KLUB BLED 
/ACH Volley Bled 

Samo Zupan in predlagatelji: 
Srečo Vernig, Miran Vovk, 
Zdravko Silič, Slavko Toman, 
Matjaž Završnik, Niko Fabjan, 
Aleš Jerala, Mojca Mušič 

4.  srebrna plaketa IEDC BLED – POSLOVNA ŠOLA 
BLED 

Turizem Bled 

5.  srebrna plaketa DRUŠTVO ZA VARSTVO 
OKOLJA BLED 

Lista za ljudi in prostor Bled 

6.  srebrna plaketa MIHAELA PESRL    

7.  bronasta plaketa MARINA VUKAŠEVIČ Planinsko društvo Bled 

8.  bronasta plaketa VLADIMIR LEBAR Nadja Lebar 

9.   MARJAN TOMAŽIČ st. Milena Vrbnjak 

10.   KOLESARSKI KLUB BLED Ljubitelji kolesarstva iz Občin 
Bled, Radovljica, Gorje, Bohinj, 
Žirovnica in Jesenice 

11.   KUD ZASIP – SKUPINA 
PRGARKE 

Krajevna skupnost Zasip 

12.   CILKA DEMŠAR Mira Gradišnik 

13.   MARJAN KNAFLIČ Člani, simpatizerji in prijatelji 
Kolesarskega kluba Bled 

14.   DARJA VERNIG LDS Bled 

15.   FESTIVAL BLED, Društvo za 
pomoč umetnikom dežele 
Kranjske 

LDS Bled 

16.  častni znak VLADIMIR POLJANEC KD Rudija Jedretiča Ribno 

 
Po ugotovitvi, da za priznanje – naziv častnega občana ni bilo prejetih predlogov, so se 
prisotni člani soglasno odločili, da se za to priznanje razpis ponovi. 
 
Osnutek:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 15. člena Odloka o 
priznanjih Občine Bled (Uradni list RS, št. 43/00, 12/01, 95/07) objavlja  
 

RAZPIS 
za podelitev priznanja – naziv častni občan  

Občine Bled za leto 2011 
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A. PREDMET RAZPISA 

je priznanje – naziv ČASTNI OBČAN, ki se lahko podeli občanom Občine Bled in drugim 

državljanom R Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na 
področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne 
dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Bleda.  
Naziv častni občan je priznanje Občine Bled izjemnega pomena in se podeljuje največ 
dvakrat v mandatu občinskega sveta. 

 
B. POBUDNIKI OZIROMA PREDLAGATELJI 

Pobudniki oz. predlagatelji oseb, katerim naj bi se podelila priznanja Občine Bled so 
lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge 
organizacije in skupnosti. 

 
C. VSEBINA POBUDE OZIROMA PREDLOGA 

Pobuda oz. predlog mora vsebovati: 
- naziv in ime pobudnika, 
- ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke, 
- obrazložitev pobude, 
- dokumente, ki potrjujejo dejstva iz obrazložitve. 

 
D. ROK PRIJAVE 

Predlogi za podelitev priznanj – naziv častnega občana Občine Bled morajo biti vloženi 
do vključno petka, 18. februarja 2011, do 12.00 ure, na naslov: Občina Bled, Cesta 

Svobode 13, 4260 Bled, s pripisom "Občinska priznanja" ali po elektronski pošti na 
naslov: polona.tomazic@bled.si. 
V primeru vloženih pisnih predlogov, naj se obrazložitve posameznih pobud pošljejo na 
zgoraj navedeni elektronski naslov. 
 

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV OZ. POBUD 

Pobude in predloge za podelitev priznanj bo obravnavala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Prepozno vloženih predlogov oz. pobud ter predlogov 
brez obrazložitev komisija ne bo obravnavala. 

 
Številka: 0301-2011-2    Predsednik KMVVI 
Datum: 10.2.2011      Janez Petkoš   
 
Na predlog predsedujočega so prisotni soglasno (s 4 glasovi ZA), sprejeli 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme Razpis za podelitev 
priznanja – naziv častni občan Občine Bled za leto 2011. Razpis se objavi na spletni 
strani občine Bled, na lokalni televiziji in v občinskem tedniku na Radiu Triglav 
Jesenice. 
 
V nadaljevanju je potekala razprava o prejetih pobudah in predsedujoči je predstavil predlog, 
ki sta ga sestavila s podpredsednikom, in sicer: 
ZLATA PLAKETA: 

1. ANDREJ KLINAR 
2. GRAND HOTEL TOPLICE BLED 

SREBRNA PLAKETA: 
1. TVD Partizan Bled – ODBOJKARSKI KLUB BLED /ACH Volley Bled 
2. MIHAELA PRESRL 

BRONASTA PLAKETA: 
1. MARINA VUKAŠEVIĆ 
2. KOLESARSKI KLUB BLED 
3. FESTIVAL BLED , Društvo za pomoč umetnikom dežele Kranjske  

mailto:polona.tomazic@bled.si
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Miran Vovk (SDS) je predlagal, da bi zlato plaketo podelili TVD Partizanu Bled – 
ODBOJKARSKEMU KLUBU BLED /ACH Volley Bled. 
Jana Špec (SD) je predlagala, da se srebrna plaketa podeli IEDC BLED – POSLOVNI ŠOLI 
BLED. 
 
Prisotni so se strinjali, da naj župan podeli častni znak Vladimiri Poljanec, glede ostalih 
prejetih pobud pa naj se sam odloči, ali jim bo podelil častne znake. 
 
Po krajši razpravi je bil odlikovan končni predlog in prisotni so na predlog predsedujočega, 
soglasno (s 4 glasovi ZA), sprejeli 
SKLEPA: 
3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 

svetu Občine Bled, da za leto 2011 podeli naslednja priznanja: 
 ZLATA PLAKETA: 

1. ANDREJ KLINAR 
2. GRAND HOTEL TOPLICE BLED 
3. TVD Partizan Bled – ODBOJKARSKI KLUB BLED /ACH Volley Bled 

 SREBRNA PLAKETA: 
4. IEDC BLED – POSLOVNA ŠOLA BLED 
5. MIHAELA PRESRL 

 BRONASTA PLAKETA: 
4. MARINA VUKAŠEVIĆ 
5. KOLESARSKI KLUB BLED 
6. FESTIVAL BLED , Društvo za pomoč umetnikom dežele Kranjske  

2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga županu da 
priznanje – častni znak podeli: Vladimiri Poljanec, ostale prejete pobude pa naj 
prouči in sprejme ustrezno odločitev. 

 
Po končanem glasovanju so prisotni člani v razpravi menili, da bi bila smiselno pripraviti 
spremembo odloka o priznanjih občine Bled in sicer, da bi se posamezna priznanja 
podeljevala po področjih (npr. gospodarstvo, kultura, šport). Pobudo bo obravnavala 
Statutarno pravna komisija.  
 
 
Točka 5: Razno  

Jana Špec (SD) je izpostavila dopis, ki ga je prejela z ministrstva, glede preprečevanja 
nasprotij interesov za člane ustanoviteljev v javnih zavodih, za katerega je prosila, da ga 
pravna služba prouči in sprejme ustrezna stališča. 
 
 
Druge razprave ni bilo.  
 
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri. 
 
 

Zapisala: 
Polona Tomažič  
       Predsednik KMVVI 
       Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd. 
 
 
 


