
 
 
 
 
 

3. IMENOVANJE ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN 
DRUGIH  PREDSTAVNIKOV OBČINE, KI JIH IMENUJE OBČINSKI SVET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ:  KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Anton Mežan, predsednik KMVVI 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

 

3.1. Občinski svet občine Bled izvede skupno glasovanje o listah kandidatov za delovna 

telesa občinskega sveta in o kandidatih za druge predstavnike občine, ki jih imenuje 

občinski svet. 



 

 

3.2. Občinski svet Občine Bled imenuje delovna telesa občinskega sveta v sestavi: 

  
1. Statutarno-pravna komisijo v sestavi  
predsednik     Boštjan Ploštajner  
namestnik predsednika    Janez Brence  
član: Gregor Jarkovič   
član:  Anton Omerzel   
član:  Aneta Varl    
 
2. Odbor za proračun in občinsko premoženje v sestavi: 
Predsednik:  Srečko Vernig       
namestnik predsednika:  Jana Špec   
član:  mag. Tamara Bertoncelj      
član:  Anton Mežan      
član:  Klemen Pangerc      
član:  Boštjan Ploštajner     
član  Hugo Zupan      
 
3. Odbor za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo v sestavi: 
Predsednik  Anton Omerzel     
namestnik predsednika: Klemen Rešek   
član  Janez Brence     
član  Marijeta Gogala     
član  Gregor Jarkovič   
član  Ljubislava Kapus    
član  Rok Poklukar    
 
4. Odbor za gospodarstvo in turizem v sestavi: 
predsednik  Jakob Bassanese     
namestnik predsednika: Milan Rejc    
član: Elvira Krupić    
član: Anton Omerzel 
član:  Matjaž Pristavec      
član:  Franc Sebanc      
član:  Nik Zrimec    
 
5. Odbor za družbene dejavnosti v sestavi: 
predsednik    Jožica Zupan   
namestnik predsednika  Brigita Šolar 
član:  Lea Ferjan      
član: Darko Mlakar 
član:  Francka Smolej     
član:  Aneta Varl 
član: Miran Vovk 
 
Občinski svet Občine Bled razreši dosedanje predstavnike občine Bled v organih  ustanov, 
v katere imenuje občina svoje člane in imenuje nove predstavnike kot sledi:  

- za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.:  
Janez Brence, Peter Pogačar 

 

- za člane Sveta Zavoda za kulturo Bled:  
mag. Marjan Miklavčič, Iztok Pesrl, Niko Rakovec, Brigita Šolar, Srečo Vernig, 

 

- za člana Sveta Zavoda za pospeševanje turizma, Turizem Bled:  



Anton Omerzel,  
po uveljavitvi novega ustanovnega akta še: Anton Mežan, Andrej Begović    

- za člane Sveta Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled:  
Aneta Lavtar, Maša Miklavčič, Branka Trpin, 

- za člana Sveta Vrtca Bled:  
Boštjan Ploštajner 

- za člana Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in turizem:  

Nives Mušič; Sabina Rešek 

- za članico Sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske:  
mag Tamara  Bertoncelj 

- za člana Sveta Gorenjskih lekarn:  
Boris Ferjan, 

- za članico Sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica:  
Zora Završnik Črnologar;  

- za članico Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park:   
Brigita Šolar,  

- za člana Sveta območne enote Bled Zavoda RS za gozdove Slovenije:  
Zoran Pogačnik; 

- za članico Sveta območne izpostave Radovljica Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti: Mihaela Pesrl 

- za člana skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled in 
Gorje: Dušan Žnidaršič  

»Predstavnike občine v drugih organih, v katere imenuje občina svoje člane, se imenuje 
za čas mandata občinskega sveta 2018-2022 oziroma do sprejema sklepa o njihovi 
razrešitvi na občinskem svetu.« 

 
Občinski svet Občine Bled imenuje Svet javnega glasila Blejske novice v sestavi:  
1. Blaž Ažman, 
2. Darja Poklukar, 
3. Jožica Vrečko, 
4. Anton Mežan, 
5. Dušan Žnidaršič, 
6. Matej Alijeski, 
7. Miha Žvan, 
8. Branka Smole, 
9. Blaž Marolt, 
10. Ludvik Kerčmar,  
11. Matej Kristan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazložitev: 
 
Določba 26. člena Statuta Občine Bled določa: 
(1) Člane komisij in odborov imenuje občinski svet izmed svojih članov in  največ polovico 

članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za predsednika, podpredsednika in člane 
pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

(2) Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta  kot predsednik. 
(3) Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem 

odboru občine ali z delom v občinski upravi. 
 
Določbi 2. in 3. odstavka 58. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Bled določata: 

(2) Predsednika, podpredsednika in člane  komisij in odborov imenuje občinski svet na 
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov in 
pri odborih največ polovico članov izmed drugih občanov, če ta poslovnik ne določa 
drugače.   

(3) Članstvo v odboru ali komisiji občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem 
odboru občine ali z delom v občinski upravi. 

 
Nadalje Poslovnik o delu občinskega sveta v 84. členu določa: 

(1) Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste kandidatov za člane, ki jo določi 
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Praviloma se glasuje o listi 
kandidatov za predsednika, podpredsednika in člane  delovnih teles, razen če občinski svet 
na predlog posameznega člana sveta ne odloči, da  se glasuje o posameznem kandidatu. 

(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti seji izvede posamično 
imenovanje članov. Če na ta način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi 
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta. 

(3) Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, 
se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov 
delovnega telesa. 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (V nadaljevanju: KMVVI) je pozvala 
politične stranka in liste, zastopane v občinskem svetu, da podajo predloge za imenovanje 
delovnih teles občinskega sveta in drugih organov, kamor imenuje svoje predstavnike. V skladu s 
26. členom Statuta je KMVVI pripravila predlog, ki je vsebovan v predlogih sklepov. 
 
KMVVI predlaga občinskemu svetu, da se glasovanje o imenovanju opravi posebej za nadzorni 

odbor (zahtevana 2/3 podpora svetnikov) in potem skupaj za vsa ostala imenovanja, zato je 

predlagan tudi predhodni sklep 3.1.. 
 
Pripravila:  
Aleksandra Žumer 
Tajnik KMVVI 
 
 
 
 
 
 
 


