
14. b) IMENOVANJE ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH  
PREDSTAVNIKOV OBČINE, KI JIH IMENUJE OBČINSKI SVET ZA ŠE NEZASEDENA MESTA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

Občinski svet Občine Bled imenuje: 

1. za člana Statutarno-pravne komisije: 

- Janez Brence 

- Srečko Vernig 

 

2. za predsednika Odbora za proračun in občinsko premoženje: 

- Jakob Bassanese 

 

za člana Odbora za proračun in občinsko premoženje: 

- Srečo Vernig 

- Rok Poklukar 

 

3. za člana Odbora za gospodarstvo in turizem: 

- Miran Vovk 

 

3. za člana Odbora za družbene dejavnosti: 

- Aneta Varl 

 

4.  za  člana Sveta Vrtca Bled:  

- Aneta Lavtar 

 

5. za člana Sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske:  

- mag. Tamara Bertoncelj 

 

     



OBRAZLOŽITEV: 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je skladno s sprejetimi sklepi na 1. 

izredni seji občinskega sveta pozvala predstavnike kandidatnih list/strank Turistično 

podjetniška lista, Rad imam Bled, SDS in Lista za kulturo in šport, da do srede 6.2.2019 do 12. 

ure podajo nova soglasja kandidatov za članstva na tista mesta, ki so po glasovanju na OS ostala 

nepopolnjena.  

 

Po izteku roka je bil izveden pregled prejetih predlogov. 

Predsednik KMVVI  je dal na glasovanje posamezen predlog za kandidata. 

Sklep 4.1.: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu 
svetu v imenovanje sledeče kandidate za še nezasedena mesta v delovnih telesih 
občinskega sveta in za še nezasedena mesta v organih, ki jih imenuje občinski svet, kot 
sledi : 

1. Statutarno-pravna komisija (glede na določbe statuta 2 občinska svetnika): 
član: Janez Brence  (3 ZA, 1 VZDRŽAN)   
član: Srečko Vernig (3 ZA, 1 VZDRŽAN)   
 
2. Odbor za proračun in občinsko premoženje v sestavi (glede na določbe statuta 2 

občinska svetnika, 1 drugi občan): 
svetnika:  
Predsednik:    Jakob Bassanese (3 ZA, 1 VZDRŽAN)    
član: Srečo Vernig (2 ZA, 2 VZDRŽANA)   
drugi občan: 
član: Rok Poklukar (3 ZA-Bassanese, Mežan, Brence, 1 VZDRŽAN) 
ali član: Marjan Miklavčič (1 ZA-  Vernig, 3 VZDRŽANI)    
ali član: Tamara Bertoncelj (dogovorjeno niso glasovali, ker je že vsak član podal 
podporo) 
 
3. Odbor za gospodarstvo in turizem v sestavi (glede na določbe statuta lahko drugi občan): 
član: Matjaž Pristavec ( 1 ZA- Bassanese) 
član: Miran Vovk ( 3 ZA, 1 Vzdržan) 
     
 
4. Odbor za družbene dejavnosti v sestavi (glede na določbe statuta 1 občinski svetnik): 
član: Aneta Varl (3 ZA, 1 VZDRŽAN) 
član: Boštjan Ploštajner (0 za, VSI VZDRŽANI) 
     
- za  člana Sveta Vrtca Bled: Aneta Lavtar (3 ZA, 1 VZDRŽAN) 
 
- za člana Sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske: Tamara Bertoncelj (3 ZA, 1 VZDRŽAN) 
 

 

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 Statuta 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. 

 
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. 
 
Pripravila:  
Mag. Aleksandra Žumer 
Tajnik KMVVI 
 
 
 
 
 
 
 


