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PREDLAGATELJ:  KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Anton Mežan, predsednik KMVVI 
 
 
 
 
Predlogi sklepov bodo podani na seji občinskega sveta, po izvedbi seje komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, ki je sklicana za dne 9.3.2020. 
 
 

a. sprejem sklepa o podelitvi občinskih priznanj Občine Bled za leto 2020 
 

   Na javni razpis je bilo prejetih šest predlogov in sicer (po vrstnem redu prejetja): 
 

1  
Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

LUCIJA VIDIC 

Predlagatelj Kulturno-umetniško društvo Kamot Zasip 
Zakaj in 

predlagano 
priznanje 

Kulturno-umetniško društvo Kamot Zasip predlaga občinsko priznanje 
(častni znak Rajska ptica) LUCIJI VIDIC iz Zasipa, avtorici treh odraslih in 
ene otroške gledališke predstave: Usodna pletna, Pokljuški zdravnik, 
Upravna enota in Srote. 
Obrazložitev: 
V štirih letih ustvarjanja je bilo odigranih okoli 60 predstav po bližnjih in 
daljnih kulturnih domovih, dvakrat smo napolnili Festivalno dvorano, konec 
marca bo napolnjena še z Upravno enoto. 
Predstava Srote je na državnem srečanju otroških gledaliških skupin v 
Novem mestu v mesecu juniju 2019 prejela zlato plaketo. 
Predstavi Usodna pletna in Pokljuški zdravnik sta sodelovali na tekmovanju 
JSKD v Radovljici (2017, 2018), Upravna enota bo sodelovala še letos maja. 
Z odraslimi predstavami je avtorica nasmejala več tisoč ljudi in predstavila 
lokalno problematiko (pletnarjev, redarjev, obvoznic, policistov, upravnih 
postopkov) in zanimivosti na šaljiv način, z mladinsko predstavo pa je 
gledalce prepričala s pristnim prikazom težkega življenja otrok v sirotišnici 
in nenehnim hrepenenjem mladih src, da bi bili izbrani, ljubljeni in sprejeti v 
novo družino. 

2  
Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

Tine Logar 

Predlagatelji KNJIŽNICA  ANTONA TOMAŽA LINHARTA  RADOVLJICA 
Enota Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled 

Zakaj in 
predlagano 

Tine Logar, rojen leta 1953, je  slavist in anglist, lektor in urednik. 
Knjige so ga začarale že v otroštvu, ko mu je teta Kristina Brenkova 
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priznanje pripovedovala zabavne anekdote, povezane s knjigami. Kasneje je iskal 
»tisto pravo harmonijo, ki jo pletejo duhovna iskrivost, iskrenost sporočila 
in zven pravilno izbranih in na pravo mesto postavljenih besed«. 
Sprva je bil zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik, nato na Poljanski 
gimnaziji kot profesor slovenščine in angleščine, nato na Zavodu Republike 
Slovenije za šolstvo kot svetovalec za slovenščino. Urejal je berila, učbenike 
in drugo strokovno gradivo za osnovne in srednje šole.  V 90-letih je na 
Zavodu ustanovil založniški center. Pot ga je vodila v uredništva  Državne 
založbe Slovenije, Šolskih razgledov, Cankarjeve založbe do Skupine 
Mladinska knjiga.  
Tu se je izkazal kot urednik najzahtevnejših projektov (leksikon Slovenika, 
Neskončni Leonardo, Večni Michelangelo, Božanski Rafael, Sikstinska 
kapela, 
S črnilom in zlatom). Uredil je monumentalna dela Slovenska novejša 
zgodovina, Judtovo Povojno  Evropo,  S puško in knjigo ter mnoge politične 
biografije. 
Njegov uredniški opus obsega več kot 2000 del in prav vsaka knjiga ima v 
njegovem srcu svojo zgodbo. Nikoli mu ni bilo pod častjo urediti katerokoli 
drugo knjigo, ki se je znašla na njegovi mizi. 
Kot lektor je pregledal več tisoč besedil, preden so šla v tisk. Natančnega 
števila lektoriranih besedil ne ve niti sam. Skrbel je tudi za jezikovno 
podobe revije Bukla. 
Tine  Logar je urednik z nadstandardno uredniško odločnostjo. Vsa leta je 
dokazoval, da se kljub težkim založniškim časom v Sloveniji lahko izpelje 
velike projekte. 
Na 34. slovenskem knjižnem sejmu  2018 je  prejel Schwentnerjevo nagrado 
za posebne dosežke v knjigotrštvu in založništvu. Je pravi duhovni potomec 
velikega slovenskega založnika Lavoslava Schwentnerja. Leta 2014 je prejel 
tudi Priznanje naj založnik za posebne dosežke posameznikov na področju 
trženja in prodaje knjig in na področju založništva. Nagrado podeljuje 
Društvo slovenskih založnikov in knjigotržcev. 
Gospod Tine Logar je velik ljubitelj Bleda, kamor zahaja že od otroških let. 
Rad obiskuje blejsko knjižnico, kjer ponavadi prebira  časopise ali piše 
elektronska sporočila. Bledu in blejski knjižnici je podaril več kot 100 knjig,  
med njimi tudi dragocene  knjižne izdaje Neskončni Leonardo, Večni 
Michelangelo, Božanski Rafael, S črnilom in zlatom, Caravaggio vero, Le 
monete del tempo di Gesu, Tausend und eine Nacht, Venise l'art et la foi, La 
Bibblia di San Marco a Venezia, Wiener Bilderbibel, Die Bibel Belser Verlag 
2003, Biblija 2008 in še druge.  
Ena prvih knjig, ki jih je Tine Logar podaril  blejski knjižnici, je bil faksimile 
Dalmatinove Biblije. V takratnih časih si jo je lahko privoščila le radovljiška 
matična knjižnica. 
Na večeru 17. novembra 2016 v blejski knjižnici nam je predstavil svoje 
uredniško delo pri bibliofilskih izdajah. 
O svojem uredniškem delu je Tine Logar povedal: »Dela, povezanega s 
knjigo, si ne morem predstavljati, če ni brezpogojno povezano s pozitivno 
mislijo, etičnim delovanjem in spoštovanjem vseh, s katerimi prideš v stik.« 
 
Tineta Logarja kot velikega donatorja in mecena Knjižnice Blaža Kumerdeja 
Bled predlagamo za priznanje Občine Bled za leto 2020 
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Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

Metka Jemec 
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Predlagatelji Občani Bleda (skupina več kot 20 posameznikov s podpisi) 
Zakaj in 

predlagano 
priznanje 

Metka Jemec je učiteljica matematike na osnovni šoli in mentorica učencem, 
ki se pripravljajo na tekmovanja na področju matematike. Pri svojem delu je 
nadpovprečno uspešna, saj njeni učenci že desetletje vsako leto na državnih 
tekmovanjih za Vegovo priznanje iz matematike ter na tekmovanjih iz logike 
in razvedrilne matematike dosegajo odlične rezultate na državnem nivoju.  
Po podatkih, ki smo jih pridobili na spletnih straneh DMFA in ZOTKS, ter 
podatkih, ki so nam jih posredovali nekateri od njenih bivših učencev, so 
njeni učenci prejeli več kot 60 zlatih priznanj, poleg teh pa še veliko 
srebrnih in bronastih priznanj. Med prejemniki zlatih priznanj so bili 
najboljši učenci za prva mesta dodatno odlikovani še s 1., 2. in 3. nagrado. 
Številni učenci so prejeli po več zlatih priznanj in nagrad v več letih, pa tudi 
iz različnih področij.  
Ti rezultati Metko Jemec uvrščajo v sam vrh najuspešnejših mentoric na 
področju matematike na državnem nivoju, blejsko osnovno šolo pa med 
najbolj uspešne osnovne šole v Republiki Sloveniji. Poleg razvijanja umskih 
sposobnosti Metkino delo njenim učencem omogoča tudi izpolnitev pogojev 
za pridobitev Zoisove štipendije. Zaradi odličnih osnov, ki jih učenci 
prejmejo v osnovni šoli, so praviloma zelo uspešni tudi na tekmovanjih, ki se 
jih udeležujejo v nadaljnjem šolanju.   
Tudi pri pripravah na matematična tekmovanja pri nadaljnjem šolanju je 
Metka Jemec vedno pripravljena pomagati nekdanjim učencem, ko jo le ti 
zaprosijo za pomoč. 
 
Zlata priznanja je v preteklih letih na državnem nivoju doseglo precejšnje 
število učencev Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled pod vodstvom 
mentorice Metke Jemec, med njimi tudi: 

 Aljaž Ambrožič:  razvedrilna matematika  
 Timotej Ambrožič: matematika, razvedrilna matematika 
 Jakob Burja: razvedrilna matematika 
 Maria Churkina: razvedrilna matematika 
 Maša Debelak: matematika, razvedrilna matematika, logika 
 Lukas Andreas Franke: razvedrilna matematika, logika 
 Jernej Frelih: logika, razvedrilna matematika 
 Nika Frelih: razvedrilna matematika 
 Eva Gregorc: logika 
 Miha Jan: razvedrilna matematika 
 Luka Jemec: razvedrilna matematika, logika 
 Aljaž Kirar: razvedrilna matematika 
 Manca Končar: razvedrilna matematika, logika 
 Urška Končar: matematika, razvedrilna matematika, logika 
 Jure Kos: razvedrilna matematika 
 Matej Kos: logika 
 Hana Marzidovšek: logika 
 Petra Piber: matematika 
 Nace Pintar: razvedrilna matematika, matematika 
 Vita Pintar: razvedrilna matematika 
 Matevž Pintar: razvedrilna matematika 
 Ana Pretnar: razvedrilna matematika 
 Rok Prezelj: razvedrilna matematika 
 Ema Razingar: razvedrilna matematika, logika 
 Saša Smolej: razvedrilna matematika 
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Med prejemniki zlatih priznanj je tudi več takih, ki so prejeli po eno ali celo 
več nagrad za 1., 2. ali 3. mesto na državnem nivoju, med njimi tudi: 

 Aljaž Ambrožič:  razvedrilna matematika (2. in 3. nagrada) 
 Jakob Burja: razvedrilna matematika (1. nagrada) 
 Maša Debelak: razvedrilna matematika (3. nagrada), logika (2. 

nagrada) 
 Lukas Andreas Franke: razvedrilna matematika (1. nagrada) 
 Nika Frelih: razvedrilna matematika (3. nagrada) 
 Urška Končar: razvedrilna matematika (1., 1. in 3. nagrada) 
 Vita Pintar: razvedrilna matematika (1. nagrada) 
 Ema Razingar: razvedrilna matematika (1. nagrada) 

 
Učiteljici Metki Jemec smo hvaležni za njeno delo z učenci in menimo, da za 
svoj trud in uspeh zasluži priznanje Občine Bled. 
Predlagamo, da se Metki Jemec podeli Zlata plaketa Občine Bled, 
podrejeno Častni znak Rajska ptica, podrejeno Priznanje župana Občine 
Bled.  

4  
Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

Manca Špik 

Predlagatelji Lista Tonija Mežana 
Zakaj in 

predlagano 
priznanje 

Pevka Manca Špik je po rodu z Bohinjske Bele. Samostojno glasbeno pot je 
pričela pred petnajstimi leti na festivalu Melodije morja in sonca, kjer je leta 
2007 tudi zmagala s pesmijo »Baila Baila Baila«. Po nizu uspešnic je leta 
2012 izdala svojo prvo samostojno ploščo ter v letih, ki so sledili, opravila 
več glasbenih turnej po Avstraliji, Kanadi in ZDA. Leta 2016 se je po krajšem 
premoru, ki ga je namenila ustvarjanju družine, vrnila v velikem slogu. S 
»Pesmijo«, najvišje uvrščeno skladbo Melodij morja in sonca po mnenju 
občinstva in televotinga, je v sodelovanju z vokalno skupino Kvatropirci 
ustvarila eno najlepših zimzelenih slovenskih pesmi vseh časov ter eno 
najbolj predvajanih pesmi v tem letu. Še pred koncem leta pa je z Isaacom 
Palmo dosegla še večji uspeh z duetom »Oba«, ki je postal ena največjih 
radijskih uspešnic v tem letu ter izdala njeno drugo samostojno ploščo.  
Tudi v letu 2018 je Manca ponovila uspeh na festivalu Melodij morja in 
sonca, kjer je za izvedbo čutne balade »Kjer pomol poljubi morje« prejela 
nagrado za najboljšo pevko festivala. V letu 2020 bo izdala njeno tretjo 
samostojno ploščo ter septembra na posebnem koncertu v Cankarjevem 
domu obeležila kar dva jubileja, 15-letnico njenega samostojnega 
ustvarjanja ter njen osebni vstop v četrto desetletje. 
Manca je z Bledom in njeno domačo publiko tesno povezana od samega 
začetka. Svoj prvi javni nastop je okronala z zmago že pri rosnih 14-ih letih, 
na finalnem odru takrat zelo priljubljene oddaje Karaoke ki je na Bled 
pritegnila večtisočglavo množico. Svojevrsten dosežek je nato ponovila pri 
21-ih, ko je na priljubljenem Prvem glasu Gorenjske v blejski Festivalni 
dvorani osvojila prvo mesto po izboru publike. V naslednjih letih je na 
Bohinjski Beli ter v Festivalni dvorani organizirala več dobrodelnih 
koncertov in zbrani  izkupiček namenila otrokom iz socialno ogroženih 
družin z območja Občine Bled. Manca trenutno v okviru njene zimske 
turneje koncertira po vsej Sloveniji in se bo konec marca s širšo zasedbo in 
številnimi glasbenimi gosti ponovno zaustavila tudi na Bledu.  
Manca Špik na svojih nastopih ponosno poudarja, da je Gorenjka, doma z 
Bohinjske Bele, kamor se vedno rada vrača med svoje domače.   
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S svojim uspešnim 15-letnim delovanjem na glasbeni sceni pušča 
neizbrisen pečat. Z dobrodelnimi koncerti  dokazuje, da njena pevska 
kariera ni le služba ampak poslanstvo. Ponosno poudarja od kod 
prihaja in s tem vedno znova poskrbi  za promocijo svoje domače 
Bohinjske Bele.  Je vzornica mnogim mladim, ki želijo uspeti na 
glasbenem ali katerem drugem področju. Kariero gradi brez afer in 
rumene samopromocije. S svojim trdim in poštenim  delom pušča svoj 
neizbrisen pečat.  Zato spodaj podpisani občinski svetniki predlagamo 
podelitev občinskega priznanja Manci Špik ob 15-letnici njenega 
samostojnega ustvarjanja ter ob njenem osebnem vstopu v četrto 
desetletje. 
Predlagano: Zlata plaketa Občine Bled ali Častni znak Rajska ptica  

5  
Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

Vrtec Bled 
(ob 70-letnici delovanja predšolske vzgoje na Bledu) 

Predlagatelji Lista Tonija Mežana 
Zakaj in 

predlagano 
priznanje 

Predšolska vzgoja je na Bledu zahvaljujoč kolektivu Vrtca Bled ter posluhu 
lokalne politike in kvalitetnemu delu strokovnih služb Občine Bled na visoki 
in vzorni ravni. Poleg otrok, ki brezskrbno preživljajo prva leta svojega 
življenja Vrtec Bled v svojo sredo sprejema tudi otroke s posebnimi 
potrebami, jim daje možnost za optimalen razvoj, nudi tolažbo in pogum, 
kakovostno prehrano in igro, prostor in materiale, veselje in spodbudo, 
spoštovanje in zaščito, učenje in vrednote za življenje.  
V Vrtcu Bled je kulturna dediščina vrednota, katero zaposleni prenašajo na 
nove  rodove. Prav tako umetnost, jezik, gibanje, odgovornost do okolja in 
družbe. Otroci se učijo osvajanja veščin in vrednot. S programi, ki so 
usmerjeni v vzgajanje k odgovornosti, se vračajo nazaj k naravi. Želijo, da v 
skrbi zanjo najdejo smisel in notranji mir.  
Hiter tempo, zlasti v življenju staršev, nas vse nagovarja, da razmislimo o 
vrednotah in času, ki ga preživimo drug z drugim. Prav v sled temu Vrtec 
Bled namenja vsebine v podporo družinam in staršem (s programom 
Krepimo družine) z namenom, da bi bila vloga 'biti starš' lažja. Vrtec je s 
predavanji, delavnicami, prireditvami, pogovori, nasveti in usmeritvami v 
pomoč mnogim staršem. 
V vrtcu spoštujejo otrokovo osebnost, otrokom s svojim pedagoškim 
pristopom  in pripravo ustreznega učnega in igralnega prostora nudijo 
okolje, ki jim ponuja pestro izbiro vsebin in možnosti. Vzgajajo v zmernosti, 
odgovornosti, otroku dajejo aktivno vlogo, da sam raziskuje in se uri, 
poskuša in vztraja, da je samostojen in da kritično razmišlja, ima pravice in 
dolžnosti. Vse to pripravljajo skozi aktivnosti izhajajoč iz Kurikuluma za 
vrtce, še posebej z metodologijo Korak za korakom, ki je osredinjena na 
otroka.  
Vključenost in povezanost vrtca z okoljem (posamezniki, društvi, 
organizacijami, občino) ter medgeneracijsko povezovanje daje kraju in delu 
vrtca še večjo težo. Pomembno vlogo imajo tudi pri uvajanju otrok v svet 
športa, saj je vsem otrokom s pomočjo občine nuden tečaj smučanja, drsanja 
in plavanja. 
Vrtec je aktiven v prijavah na javne razpise Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Šole za ravnatelje, Zavoda za zaposlovanje (vse s podporo 
evropskih sredstev), s katerimi mladim začetnikom omogočajo kakovostno 
uvajanje v poklicno pot in hkrati prispevajo k povečanju deleža zaposlenih 
med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela. Prav tako je s svojimi 
predstavniki aktiven deležnik pri razvoju stroke tako v raziskovalnih 
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programih kot tudi v združenjih in Skupnosti vrtcev Slovenije. 
V Vrtcu Bled si zaposleni prizadevajo vzgajati aktivne državljane, ki bodo 
spoštljivi do ljudi, znali ceniti dediščino kraja in bili odgovorni do sebe, do 
sočloveka in narave. V svoje delo vključujejo vse generacije. So prepoznavni 
v kraju in širše v Sloveniji, prepoznavnost skozi Evropske projekte pa širijo 
tudi preko meja.  
V Vrtcu Bled si želijo kakovostno predšolsko vzgojo še naprej imeti predano 
svojemu poslanstvu. Tudi v bodoče si želijo graditi močne vezi z vsakim 
otrokom in družino. Želijo ostati pomemben člen lokalne skupnosti.  
Njihovo uspešno delovanje je viden in pomemben prispevek k 
boljšemu in kvalitetnejšemu življenju občanov. S svojim delom puščajo 
pečat v lokalni skupnosti, pomagajo pri razvoju in ugledu Občine Bled. 
Zato spodaj podpisani občinski svetniki predlagamo podelitev 
občinskega priznanja Vrtcu Bled ob 70-letnici delovanja predšolske 
vzgoje na Bledu. 
 
Predlagano: Zlata plaketa Občine Bled ali Častni znak Rajska ptica  

6  
Ime in 

priimek/naziv 
predlaganega 

FRANCKA GREGORC 

Predlagatelji Občani Bleda -Bohinjske Bele (skupina več kot 20 posameznikov s 
podpisi) 

Zakaj in 
predlagano 
priznanje 

Letos na Bohinjski Beli praznujemo 25-letnico Turističnega društva, 
katerega vodja in gonilna sila je že od samega začetka ga. Francka Gregorc . 
»Turizem smo ljudje« Naj s  tern sloganom označimo tudi Francko, 
saj njena prizadevanja po urejenosti kraja lahko danes občuduje 
prav vsak obiskovalec. Volja in strmenje k izboljšanju, ne samo 
izgleda, temveč tudi značaja vasi ter volja do povezovanja med gosti, 
domačini, turizmom Bled in  ostalimi društvi je pripeljala do tega, da 
Bohinjska Bela trdno stoji na turističnem zemljevidu Bleda in odpira 
svoja vrata naprej širnemu svetu. 
Takoj po končani diplomi ekonomistke, se je Francka zaposlila na 
Ekonomsko turistični šoli v Radovljici, kasneje pa še kot 
predavateljica na Višji šoli za turizem Bled. Poleg profesure, se je 
Francka v domači hiši pričela ukvarjati tudi s turizmom. Takrat, v 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila Bohinjska Bela prazna 
lisa na turističnem zemljevidu. Redki turisti, ki so zašli na Belo, so 
bili prvi gosti, ko je Bled že občutil sadove množičnega turizma. Žal 
je negotova situacija v začetku devetdesetih, ta razvoj tudi na Beli 
zavrla. 
Z normalizacijo stanja, tako v Sloveniji, kot v bližnjem sosedstvu, je 
dozorel čas tudi za bolj smele korake. Na njeno pobudo je bilo leta  
1995 ustanovljeno Turistično društvo Bohinjska Bela. Člani so 
postali in ostali tudi taki, ki s turizmom niso imeli neposrednih 
koristi, jih je sta jih pa pritegnila načrt, da se kraj razvije, polepša in 
ideja, da se prostor napolni z novimi vsebinami.  
V tern času smo uredili številne pohodne poti na našem območju v 
dolžini več kot 60 km, polepšali smo vaška jedra z rožami in 
klopcami ter obnovili stopnice pod Iglico. lzdali smo nekaj serij 
prospektov in zemljevidov, ki so sedaj tudi digitalizirani, uredili smo 
informacijske table in smerokaze. Kot turistično društvo pa smo 
preteklo leto na novo začrtali in uredili Godrnjačevo pot, ki je v 
občini Bled edina otroška pot.  
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Prireditve, kot je Pohod na Galetovec v februarju, pohod na Babji 
zob, Štefanovo na Kupljeniku in ne nazadnje Marjeti sejem v juliju, 
so na Beli postale tradicionalne. Slednji v pristno-spontanem 
domačem vzdušju pomeni vrhunski dogodek, ki je dobro sprejet, 
tako pri domačinih kot turistih. Za vse te dogodke je pomembno 
zlasti sodelovanje vseh društev in mnogih prostovoljcev v kraju, ga. 
Francka, ki deluje kot motivacijska sila in motor, vse povleče za 
sabo. 
Zaradi njenega neutrudnega dela, ki ga opravlja povsem volontersko, so ji 
sledili številni krajani, ki so odprli vrata turistom vsega sveta, ki znajo 
ceniti prijaznost, domačnost in neokrnjeno naravo. 
V 25 letih se je v turizmu zgodilo veliko sprememb, od prvih 
usmerjevalnih tabel do takojšnjih rezervacij preko pametnih 
telefonov. Francka pogumno sledi vsem izzivom in je lahko za zgled 
marsikateri organizaciji, ki na področju turizma deluje 
profesionalno. 

»Turizem smo ljudje« je slogan iz leta 1986. Dandanes pa ob poplavi 
avtomatizmov in instant ponudbe morda velja še bolj. In lahko si samo 
želimo, do bodo ljudje kot je Francka, v slovenskem turizmu znali stati in 
obstati. 
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Predlog podelitve bo oblikovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je 
sklicana za dne 9.3.2020. 
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