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  Številka: 034-2/2011-1 

         Datum: 12-jan-2011 
 
 
V skladu s 23a. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 – 
UPB in 78/09), sklicujem 
 

1. dopisno sejo  
Občinskega sveta Občine Bled. 

 
 
 
Dnevni red: 

1. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Bled. 

 
Obrazložitev:  
Dne 11.1.2011 je bila izvedena 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Bled, na 
kateri je bilo pri 3. točki dnevnega reda: Kadrovske zadeve – imenovanje članov 
delovnih teles in članov v občinskih organih, organih javnih zavodov, podjetij in 
skladov, s šestim sklepom predlagano imenovanje Nadzornega odbora Občine 
Bled. 
Za imenovanje tega odbora je v skladu z 41. členom (1. odstavek) Statuta Občine 
Bled – UPB (Ur. list RS, št. 67/09) potrebna dvotretjinska večina glasov vseh 
svetnikov.  Na včerajšnji seji je bilo pri tem sklepu prisotnih 16 članov občinskega 
sveta, od tega jih je 11 glasovalo ZA (Omerzel,  Petkoš, Zonik,  Loncnar, Špec, 
Kerčmar, Pirc, Kresal,Kovač, Mežan in Mužan)  in 3 PROTI (Poklukar, Vovk in 
Brence), 2 člana pa nista glasovala (Zupan, Vernig) – rezultate glasovanja ste že 

prejeli s predhodno elektronsko pošto. 
Že med samo sejo so nastajali določeni problemi z glasovalnimi napravami, na kar so 
opozorili člani, ki pri posameznih točkah oz. sklepih niso glasovali.  
 
41. člen Statuta Občine Bled tudi med drugim v 4. odstavku določa, da mora občinski 
svet člane Nadzornega odbora imenovati najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji, zato 
se je župan odločil za izvedbo dopisne seje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled imenuje NADZORNI ODBOR, v sestavi: 

predsednik                Franc Sirc, 31.10.1943, Bled, Mladinska c. 23a 
podpredsednik         Zvonko Špec, 31.1.1954, Bled, Levstikova ul. 10 
član                            Marjan Volk, 14.1.1951, Zasip, Dolina 31 
član                            Andrej Bolčina, 23.10.1978, Bled, Župančičeva c. 1 
član                            Tolar Tomaž, 27.2.1976, Bled, Grajska c. 26 
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Prosim, da se do predlaganega sklepa opredelite do četrtka, 13. januarja 2011, 
do 10. ure, preko elektronske pošte ali na telefonsko številko /04/ 575-01-18 
(Polona Tomažič). 

 
 

 

 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
 

 
 
Vabilo poslano preko elektronske pošte: 

 članom Občinskega sveta 

 arhiv, tu 

 
 


