Občina Bled
OBČINSKI SVET

4)
V skladu s 24. členom Statuta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 67/09) in 12. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 – UPB in 78/09),
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo:

Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike.
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Janez Petkoš (DeSUS)
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Bled Okrožnemu sodišču v Kranju za sodnike porotnike
predlaga naslednje kandidate:
-

Zvonka Špeca, roj. 31/1-1954, s stalnim prebivališčem na Bledu, Levstikova 10
Janeza Petkoša, roj. 23/1-1947, s stalnim prebivališčem na Bledu, Rečiškca c. 8
mag. Aleksandro Žumer, roj. 31/10-1976, s stalnim prebivališčem na Bledu, Za
gradom 7a
Miha Žvana, roj. 6/5-1967, s stalnim prebivališčem v Zasipu, Polje 8

Janez Petkoš
Predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
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Obrazložitev:
Okrožno sodišče v Kranju nas je obvestilo, da je bil 26.11.2010 v Uradnem listu RS, št. 94, v
uradnih objavah objavljen poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim
predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Kranju, da predlagajo kandidate za sodnike
porotnike Okrožnega sodišča v Kranju.
Občina Bled je dne 9.12.2010 na spletni strani občine objavila Poziv za predlaganje
kandidatov za sodnike porotnike, v skladu s pozivom Okrožnega sodišča v Kranju. Poziv je bil
poslan tudi vsem predstavniškim organom in interesnim organizacijam v občini. Rok za
oddajo predlogov je bil 27.12.2010. Na osnovi podatkov občina Bled lahko predlaga 6
sodnikov porotnikov, od tega 1 za mladoletniške prestopke.
Prejeli smo štiri predloge, in sicer:
1. dne 23.12.2010 s strani Turističnega društva Bled za kandidata:
ZVONE ŠPEC, ROJ. 31.1.1954, s stalnim prebivališčem na Bledu, Levstikova 10
2. dne 27.12.2010, s strani Planinskega društva Bled za kandidata:
JANEZ PETKOŠ, roj. 23.1.1947, s stalnim prebivališčem na Bledu, Rečiška c. 8
MAG. ALEKSANDRA ŽUMER, roj. 31.10.1975, s stalnim prebivališčem na Bledu, Za
gradom 7a
3. dne 27.12.2010 s strani Društva za varstvo okolja za kandidata:
MIHA ŽVAN, roj. 6.5.1967, s stalnim prebivališčem v Zasipu, Polje 8
V skladu s 23a. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 –
UPB in 78/09) je bila dne 5.1.2010 izvedena 1. dopisna seja Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja – KMVVI (zapisnik je priložen pri 4. točki DR), ki je sprejela
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme sklep o predlogu za imenovanje kandidatov za sodnike
porotnike naslednjim kandidatom:
- ZVONKO ŠPEC, 31.1.1954, Bled, Levstikova 10
- JANEZ PETKOŠ, 23.1.1947, Bled, Rečiška c. 8
- MAG. ALEKSANDRA ŽUMER, 31.10.1976, Bled, Za gradom 7a
- MIHA ŽVAN, 6.5.1967, Zasip, Polje 8.

Pripravila;
Polona Tomažič

22

Številka: 032-7/2010
Datum: 5-jan-2011
ZAPISNIK
1. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v
sredo. 5. januarja 2011 – seja je bila izvedena preko elektronske pošte in z osebnim
telefonskim glasovanjem.
predsednik Janez Petkoš (DeSUS), podpredsednik Anton Mežan (LTM in
SMS) in Jana Špec (SD) – preko elektronske pošte; Davorina Pirc (LDS), in
Miran Vovk (SDS) – z osebnim telefonskim glasovanjem
Zapisnik pisala: Polona Tomažič
Glasovali:

Seja je bila sklepčna, saj so glasovali vsi člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja – KMVVI.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev mandata novi članici občinskega sveta;
2. Potrditev mandata novemu članu občinskega sveta;
3. Predlog za imenovanje sodnikov porotnikov.
Člani KMVVI so dne 5.1.2010 preko elektronske poštev prejeli predlog za izvedbo dopisne
seje, z obrazložitvijo posameznih točk in predloge sklepov.
Točka 1: Potrditev mandata novi članici občinskega sveta
Občinski svet Občine Bled je na 1. redni – konstitutivni seji, dne 23.11.2010 sprejel 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).
Dne 16.12.2010 je bila izvedena 3. korespondenčna seja Občinske volilne Komisije Občine
Bled. Skladno z določbo 30. člena Zakona o lokalnih volitvah, naj bi postal član občinskega
sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član
občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član
občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, v osmih dneh ne sporoči, da sprejema
funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata z iste liste
kandidatov.
Mandat člana občinskega svetnika Občine Bled za preostanek mandatne dobe preide na
naslednjo kandidatko s kandidatne liste DeSUS – Demokratične stranke upokojencev
Slovenije, ki je sprejela funkcijo občinske svetnice, in sicer Majdo Loncnar (pod zap. št. 5),
roj. 31.7.1946, s stalnim prebivališčem na Bledu, Alpska c. 17. Majda Loncnar je dne
2.12.2010 podala izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Bled.
Občinska volilna komisija je sprejela ugotovitveni sklep, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 104/2010, dne 23.12.2010:
Na podlagi 41. člena v povezavi s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št.
94/07- UPB3, 45/08) je Občinska volilna komisija Občine Bled, na 3. korespondenčni seji, dne
16.12.2010, sprejela naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da je Janezu Fajfarju, roj. 24.6.1955, Bled,
Gregorčičeva ul. 7, prenehal mandat občinskega svetnika z dnem 23.11.2010, iz razloga
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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).
2.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da mandat člana občinskega svetnika
Občine Bled za preostanek mandatne dobe preide na naslednjo kandidatko s kandidatne liste
DeSUS – Demokratične stranke upokojencev Slovenije, ki je sprejela funkcijo občinske
svetnice, in sicer Majdo Loncnar (pod zap. št. 5), roj. 31.7.1946, s stalnim prebivališčem na
Bledu, Alpska c. 17. Majda Loncnar je dne 2.12.2010 podala izjavo, da sprejema funkcijo
člana Občinskega sveta Občine Bled.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v uradnem glasilu Občine Bled.
Številka: 041-3/2010-79
Bled, 17/12-2010

Občinska volilna komisija Občine Bled
predsednica Danja Rus

Skladno z določbama 22. člena (peta alinea) in 24. člena Statuta Občine Bled je KMVVI
predlagatelj novega kandidata za občinskega svetnika.
Člani KMVVI so soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejeli
SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme sklep, da mandat člana občinskega svetnika Občine Bled za
preostanek mandatne dobe preide na naslednjo kandidatko s kandidatne liste DeSUS –
Demokratične stranke upokojencev Slovenije, ki je sprejela funkcijo občinske svetnice,
in sicer Majdo Loncnar (pod zap. št. 5), roj. 31.7.1946, s stalnim prebivališčem na
Bledu, Alpska c. 17. Majda Loncnar je dne 2.12.2010 podala izjavo, da sprejema
funkcijo člana Občinskega sveta Občine Bled.

Točka 2: Potrditev mandata novemu članu občinskega sveta
Občinskemu svetniku Matjažu Berčonu – z liste kandidatov Nova Slovenija – N.Si, je dne
30.12.2010 prenehal mandat iz razloga nezdružljivosti občinskih funkcij po peti alineji prvega
odstavka 37a. člena in drugem odstavku 37b. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS,
št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) – zaradi nastopa funkcije v.d. direktorja občinske
uprave.
Dne 3.1.2011 je bila izvedena 4. korespondenčna seja Občinske volilne Komisije Občine
Bled.
Skladno z določbo 30. člena Zakona o lokalnih volitvah, naj bi postal član občinskega sveta
za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član
občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član
občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, v osmih dneh ne sporoči, da sprejema
funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata z iste liste
kandidatov.
Mandat člana občinskega svetnika Občine Bled za preostanek mandatne dobe preide na
naslednjega kandidata s kandidatne liste NSI – Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka,
ki je sprejel funkcijo občinskega svetnika, in sicer Mirana Kresala (pod zap. št. 2), roj.
1.7.1972, s stalnim prebivališčem na Bledu, Ribenska c. 15. Miran Kresal je dne 31.12.2010
podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Bled.
Občinska volilna komisija je sprejela ugotovitveni sklep, ki je bil poslan v objavo v Uradni list
RS:
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Na podlagi 41. člena v povezavi s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št.
94/07- UPB3, 45/08) je Občinska volilna komisija Občine Bled, na 4. korespondenčni seji, dne
3. januarja 2011, sprejela naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da je Matjažu Berčonu, roj. 4.4.1076, Zasip,
Dolina 5, prenehal mandat občinskega svetnika z dnem 30.12.2010, iz razloga nezdružljivosti
občinskih funkcij po peti alineji prvega odstavka 37a. člena in drugem odstavku 37b. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10).
2.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da mandat člana občinskega svetnika
Občine Bled za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne
liste N.Si – Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, ki je sprejel funkcijo občinskega
svetnika, in sicer Mirana Kresala (pod zap. št. 2), roj. 1.7.1972, s stalnim prebivališčem na
Bledu, Ribenska c. 15. Miran Kresal je dne 31.12.2010 podal izjavo, da sprejema funkcijo
člana Občinskega sveta Občine Bled.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v uradnem glasilu Občine Bled.
Številka: 041-3-2010-82
Bled, dne 4/1-2011

Občinska volilna komisija Občine Bled
predsednica Danja Rus

Skladno z določbama 22. člena (peta alinea) in 24. člena Statuta Občine Bled je KMVVI
predlagatelj novega kandidata za občinskega svetnika.
Člani KMVVI so soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejeli
SKLEPA:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme ugotovitveni sklep, da je občinskemu svetniku Matjažu
Berčonu, roj. 4.4.1976, Zasip, Dolina 5, mandat člana občinskega sveta predčasno
prenehal iz razloga nezdružljivosti občinskih funkcij po peti alineji prvega odstavka
37a. člena in drugem odstavku 37b. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS,
št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10).
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme sklep, da mandat člana občinskega svetnika Občine Bled
za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste
N.Si – Nove Slovenije – Krščanske ljudske stranke, ki je sprejel funkcijo občinskega
svetnika. Občinski svet Občine Bled potrdi mandat novemu članu občinskega
sveta, Miranu Kresalu, roj. 1.7.1972, s stalnim prebivališčem na Bledu, Ribenska c.
15. Miran Kresal je dne 31.12.2010 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana
Občinskega sveta Občine Bled.
Točka 3: Imenovanje sodnikov porotnikov
Občina Bled je dne 9.12.2010 na spletni strani občine objavila Poziv za predlaganje
kandidatov za sodnike porotnike, v skladu s pozivom Okrožnega sodišča v Kranju. Rok za
oddajo predlogov je bil 27.12.2010. Na osnovi podatkov občina Bled lahko predlaga 6
sodnikov porotnikov, od tega 1 za mladoletniške prestopke.
Prejeli smo štiri predloge:
- dne 23.12.2010 s strani Turističnega društva Bled za kandidata Zvoneta Špeca
- dne 27.12.2010 s strani Planinskega društva Bled za kandidata Janeza Petkoša in
kandidatko mag. Aleksandro Žumer, ter
- dne 27.12.2010 s strani Društva za varstvo okolja za kandidata Miha Žvana.
Člani KMVVI so soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejeli

25

SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Bled, da sprejme sklepa o predlogu za imenovanje kandidatov za sodnike
porotnike naslednjim kandidatom:
- ZVONKO ŠPEC, 31.1.1954, Bled, Levstikova 10
- JANEZ PETKOŠ, 23.1947, Bled, Rečiška c. 8
- MAG. ALEKSANDRA ŽUMER, 31.10.1976, Bled, Za gradom 7a
- MIHA ŽVAN, 6.5.1967, Zasip, Polje 8

Zapisala:
Polona Tomažič

Predsednik KMVVI
Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.
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