
20.Kadrovske zadeve 

 
 
 
 
PREDLAGATELJ:  KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  Anton Mežan, predsednik KMVVI 
 
 
 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izvedla sejo dne 9.3.2020 in predlagala 
sklepe kot navedeno spodaj. 

 

a. Imenovanje predstavnika Občine Bled v Svet območne izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Radovljica 

 
Na poziv k podaji predlogov, smo prejeli tri predloge za imenovanje in sicer: Do re mi je predlagal 
Primoža Kerštajna, Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno predlaga Mihaelo Pesrl, Kulturno 
umetniško društvo Zasip pa predlaga Urško Odar. Vsi kandidati so podali soglasje. 
 
 

Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, 
da kot  predstavnika lokalne skupnosti Občine Bled v »območne izpostave Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti Radovljica« imenuje Mihaelo Pesrl. 

 
 
b. imenovanje predstavnika Občine Bled v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park 

za obdobje 2020-2024 
 

Na poziv k podaji predlogov, smo prejeli en predlog za imenovanje in sicer je predlagana Brigita 
Šolar, ki je podala soglasje k imenovanju. 
 

 
Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, 
da kot  predstavnika lokalne skupnosti Občine Bled v »v svet Javnega zavoda Triglavski 
narodni park« imenuje Brigita Tišler. 

 
 
c. imenovanje predstavnika Občine Bled v Svet Gorenjskih lekarn 

 
Na poziv k podaji predlogov, smo prejeli en predlog za imenovanje in sicer je predlagan Boris 
Ferjan, ki je podal soglasje k imenovanju. 
 

Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, 
da kot  predstavnika lokalne skupnosti Občine Bled v »v svet Gorenjskih lekarn« imenuje 
Borisa Ferjana. 
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d. razrešitev predsednice Odbora za družbene dejavnosti in imenovanje novega 
predsednika 
 
Občinska svetnica Jožica Zupan (Turistično podjetniška lista) je skupaj z odstopom iz 
funkcije občinske svetnice podala tudi odstopno izjavo kot predsednica Odbora za družbene 
dejavnosti.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je poslala poziv k predlaganju 
kandidatov in sicer do roka 12.5.2020 do 12.00 ure. 
 
Svetniki boste o prejetih predlogih in predlogu sklepa KMVVI obveščeni naknadno, do seje 
občinskega sveta. 
 
 

e. razrešitev namestnice predsednika Odbora za gospodarstvo in turizem in imenovanje 
novega namestnika predsednika 

 
Občinska svetnica Elvira Krupić (Lista Tonija Mežana) je skupaj z odstopom iz funkcije 
občinske svetnice podala tudi odstopno izjavo kot namestnica predsednice v Odboru za 
gospodarstvo in turizem.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je poslala poziv k predlaganju 
kandidatov in sicer do roka 12.5.2020 do 12.00 ure. 
 
Svetniki boste o prejetih predlogih in predlogu sklepa KMVVI obveščeni naknadno, do seje 
občinskega sveta. 

 
 
 

Pripravila: 

Aleksandra Žumer 

 


