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Pregled in potrditev zapisnika 1. redne - 
konstitutivne seje Občinskega sveta 

Občine Bled, z dne 23.11.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predlog SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme zapisnik 1. redne – konstitutivne seje 
Občinskega sveta Občine Bled, z dne 23.11.2010. 
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  Številka: 034-4/2010 
         Datum: 30-nov-2010 

 
 

ZAPISNIK 

 
1. redne – konstitutivne, seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 23. novembra 
2010, ob 17.00 uri, v prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). 
 
Prisotni:  Anton Omerzel (SNS), Janez Petkoš (DeSUS), Pavla Zupan (DeSUS), mag. 

Leopold Zonik (DeSUS), Anton Mežan (LTM in SMS), Radoslav Mužan (LTM 
in SMS), Karmen Kovač (LTM in SMS), Srečko Vernig (LDS), Davorina Pirc 
(LDS), Jana Špec (SD), Ludvik Kerčmar (SD), Miran Vovk (SDS), Janez 
Brence (SDS), Matjaž Berčon (N.Si), mag. Slavko Ažman (LLP) in Vinko 
Poklukar (LNK). 

Ostali prisotni: Danja Rus - predsednica OVK občine Bled, mag. Aleksandra Žumer – tajnica
   OVK Bled 
Občinska uprava: mag. Boris Malej, direktor občinske uprave, Polona Tomažič – tajnica OS 
 
Novinarji:  Romana Purkart – Radio Triglav Jesenice, Mateja Rant –  Gorenjski glas Kranj 
 
Sejo je v skladu z 8. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled sklical župan Janez 
Fajfar in jo je v skladu z 9. členom poslovnika tudi vodil. 
Uvodoma je pozdravil vse prisotne novo izvoljene članice in člane občinskega sveta, 
predsednico in tajnico Občinske volilne komisije Občine Bled ter predstavnike medijev. 
 
Ugotavljanje prisotnosti in glasovanja je potekalo preko interaktivnega glasovalnega sistema 
in vsi izidi so priloga in sestavni del zapisnika. 
 
Za sejo so vsi člani občinskega sveta skupaj z gradivom (Poročila Občinske volilne komisije 
Občine Bled o izvedenih volitvah za člane občinskega sveta in za župana), prejeli še veljavni 
Statut občine Bled in pa Poslovnik Občinskega sveta Občine Bled, ki bosta osnova za 
nadaljnje delo. 
 
Za sejo je bil določen DNEVNI RED: 
1. Imenovanje Mandatne komisije (2. ods. 9. člena Poslovnika Občinskega sveta); 
2. Potrditev mandatov članom Občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana 

(potrditev poročila Mandatne komisije); 
3. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja (12. člen 

Poslovnika OS); 
 
 
 
Točka 1: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta 
Na podlagi interaktivnega glasovalnega sistema je predsedujoči ugotovil: 
 

Od 17 vabljenih novoizvoljenih članic in članov Občinskega sveta Občine Bled je bilo 
prisotnih 17 članov, zato je Občinski svet lahko veljavno sklepal. 

 
 
Točka 2:  Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in 
volitev   župana 
Povzetek Poročila OVK o izidu volitev v občinski svet ter Poročila o izidu volitev za župana je 
podala predsednica Občinske volilne komisije Občine Bled, Danja Rus. 
 
Brez razprave, so prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih) na predlog predsedujočega, 
soglasno (s 17 glasovi ZA), sprejeli 
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SKLEP  
Občinski svet Občine Bled se je seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije 
Občine Bled o izidu rednih volitev v Občinski svet Občine Bled, ki so bile dne 
10.10.2010 in o izidu rednih volitev za župana Občine Bled, ki so bile 24.10.2010. 

 
 

Točka 3: Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in 
   ugotovitev izvolitve župana 
 
V skladu z 2. odstavkom 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 
67/09 – UPB in 78/09) mora Občinski svet imenovati mandatno komisijo, ki ima pristojnosti le 
na tej seji. 
Njena naloga je, da na podlagi poročil in potrdil o izvolitvi občinske volilne komisije pregleda, 
kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu 
odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov 
kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov za člane.  
Prav tako mandatna komisija na podlagi poročila Občinske volilne komisije in potrdila o 
izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah drugih 
kandidatov za župana ali predstavnikom kandidatur.  
 
Predsedujoči je v skladu z dogovorim nosilcev strank in list v Mandatno komisijo predlagal 
naslednje člane: 
predsednik   mag. Leopold Zonik (DeSUS)  
član   Radoslav Mužan (LTM in SMS)  
član   Srečko Vernig (LDS)  
 
Drugih predlogov in razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje, prisotni (17 
prisotnih) pa so sprejeli 

SKLEP  
Občinski svet Občine Bled za predsednika Mandatne komisije imenuje mag. Leopolda 
Zonika (DeSUS). 

(glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI) 
SKLEP 
Občinski svet Občine Bled za člana Mandatne komisije imenuje Radoslava Mužana 
(LTM in SMS). 

(glasovanje: 16 opredeljenih – 16 glasov ZA, 0 PROTI) 
SKLEP  
Občinski svet Občine Bled za člana Mandatne komisije imenuje Srečka Verniga (LDS). 

(glasovanje: 15 opredeljenih – 14 glasov ZA, 1 PROTI) 

 
Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet imenoval Mandatno komisijo v sestavi: 
predsednik  mag. Leopold Zonik (DeSUS)  
član  Radoslav Mužan (LTM in SMS)  
član   Srečko Vernig (LDS)  
 

 
Zaradi zasedanja mandatne komisije je predsedujoči ob 17.20 uri prekinil sejo in za 
nedoločen čas odredil odmor. 
 
Ob 17.40 uri se je seja nadaljevala. 



 10 

Točka 4: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega 
sveta 

Predsednik Mandatne komisije, mag. Leopold Zonik (DeSUS) je podal Poročilo o pregledu 
potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov 
kandidatov oz. kandidatnih list, ki je priloga in sestavni del tega zapisnika ter predlog sklepa. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje, prisotni (17 prisotnih – 17 opredeljenih) pa so soglasno (s 
17 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEP  
Občinski svet Občine Bled potrdi mandate 17 članicam in članom Občinskega sveta 
Občine Bled za mandatno obdobje 2010 do 2014, naslednjim izvoljenim: 
1. JANEZ FAJFAR, roj 24.06.1955, naslov: Bled, Gregorčičeva ulica 7, 
2. JANEZ PETKOŠ, roj 23.01.1947, naslov: Bled, Rečiška cesta 8a, 
3. PAVLA ZUPAN , roj 20.08.1940, naslov: Bled, Rečiška cesta 29a,  
4. LEOPOLD ZONIK, roj 21.07.1951, naslov: Bled, Alpska cesta 17,   
5. ANTON MEŽAN,  roj 27.10.1975, naslov: Bled, Grajska cesta 12,  
6. RADOSLAV MUŽAN, roj 18.07.1951, naslov: Ribno, Izletniška ulica 42, 
7. KARMEN KOVAČ, roj 02.04.1984, naslov: Koritno 5a, 
8. SREČKO VERNIG, roj 17.12.1948, naslov: Bled, Cesta v Megre 1,  
9. DAVORINA PIRC, roj 11.02.1959, naslov: Bled, Cesta svobode 7,  
10. JANA ŠPEC, roj 14.03.1955, naslov: Bled, Levstikova ulica 10, 
11. LUDVIK KERČMAR, roj 09.12.1942, naslov: Bled, Rožna ulica 5, 
12. MIRAN VOVK, roj 26.12.1960, naslov: Bled, Prešernova cesta 55, 
13. JANEZ BRENCE, roj 05.12.1958, naslov: Bled, Cesta v Vintgar 9, 
14. ANTON OMERZEL, roj 06.09.1958, naslov: Zasip, Polje 4, 
15. MATJAŽ BERČON, roj 04.04.1976, naslov: Zasip, Dolina 5,  
16. SLAVKO AŽMAN, roj 05.09.1973, naslov: Bled, Riklijeva cesta 11,  
17. VINKO POKLUKAR, roj 01.11.1956, naslov: Bled, Ulica narodnih herojev 6,  

 
 
 
Točka 5:  Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
Predsednik Mandatne komisije, mag. Leopold Zonik (DeSUS) je podal Poročilo o pregledu 
potrdila o izvolitvi župana ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, oz. 
predstavnikov kandidatov, ki je priloga in sestavni del tega zapisnika ter predlog sklepa. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje, prisotni (16 prisotnih – 16 opredeljenih) pa so soglasno (s 
16 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEP:  
Občinski svet Občine Bled se je seznanil z izvolitvijo župana Občine Bled in z 
današnjim dnem, 23.11.2010, nastopi funkcijo izvoljeni župan Janez FAJFAR, roj. 
24.6.1955, s stalnim prebivališčem na Bledu, Gregorčičeva c. 7. 

 

Glede na to, da je bilo s sklepom ugotovljeni oz. je bil potrjen mandat županu Janezu Fajfarju, 
je občinski svet sprejel ugotovitveni sklep, da mu je mandat člana občinskega sveta 
predčasno prenehal iz razloga nerazdružljivosti občinskih funkcij po peti alineji prvega 
odstavka 37a. člena in prvem odstavku 37b. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10)..  
 
Prisotni (16 prisotnih – 16 opredeljenih) so na predlog predsedujočega, soglasno (s 16 
glasovi ZA), sprejeli 

SKLEP:  
Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da je županu Janezu Fajfarju mandat člana 
občinskega sveta predčasno prenehal iz razloga nezdružljivosti občinskih funkcij  po 
peti alineji prvega odstavka 37a. člena in prvem odstavku 37b. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10).  
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Točka 6: Imenovanje Komisije za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja - 
KMVVI 

V skladu s 24. členom Statuta Občine Bled je bil na seji imenovana tudi Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje 
izmed svojih članov tako, da je zastopano prvih pet kandidatnih list glede na dosežen volilni 
rezultat in so: DESUS, Lista Tonija Mežana in SMS - Zeleni Evrope, LDS, SD in SDS. V 
skladu z dogovorom na sestanku z nosilci kandidatnih list, je bil oblikovan predlog za sestavo 
KMVVI in sicer: 
predsednik   Janez PETKOŠ 
podpredsednik  Anton MEŽAN  
član    Davorina PIRC 
član    Jana  ŠPEC 
član   Miran VOVK  
 
Brez razprave so prisotni (16 prisotnih – 16 opredeljenih) na predlog predsedujočega, 
soglasno (s 16 glasovi ZA), sprejeli 

SKLEP:  
Občinski svet Občine Bled imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, v sestavi: 
predsednik   Janez Petkoš (DeSUS)  
podpredsednik  Anton Mežan (LTM in SMS)  
članica  Davorina Pirc (LDS)  
članica   Jana Špec (SD)  
član    Miran Vovk (SDS)  

 
 

 
Župan se je na koncu vsem zahvalil za zaupanje ter prisotne obvestil, da je 4.1.2011 
predvidena izredna seja občinskega sveta, ki bo namenjena kadrovskim zadevam in sicer 
imenovanju delovnih teles ter predstavnikov v različne svete zavodov. 
 
Zahvalil se je vsem za udeležbo in ob 18.00 uri zaključil s prvo redno sejo Občinskega sveta 
Občine Bled. 
 
 
Zapisala: 
Polona Tomažič, tajnica Občinskega sveta 
 
 
 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
                   prof. geografije  
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