11. Kadrovske zadeve
1. Glasovanje o skupni listi kandidatov za Razvojni svet
gorenjske regije
PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

Župan Janez Fajfar
predsednik KMVVI, Anton Mežan

PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Občine Bled potrjuje oblikovano Skupno listo kandidatov v Razvojni svet
gorenjske regije 2021-2027
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v gorenjski regiji, zaradi
poteka mandata sedanjemu Razvojnemu svetu gorenjske regije, potekajo aktivnosti za sestavo
Razvojnega sveta gorenjske regije za novo programsko obdobje. Na podlagi prispelih
kandidatur, katero je podala tudi Občina Bled (na 9. redni seji občinskega sveta je bil predlagan
kandidat Anton Mežan) so na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske – BSC Kranj pripravili
Skupno listo kandidatov, ki je v prilogi. Razvojni svet je sestavljen iz 18 predstavnikov občin, 18
predstavnikov gospodarstva in 9 predstavnikov nevladnih organizacij. Glasuje se za skupno listo
kot celoto.
Skupna lista kandidatov je bila predložena v potrditev Svetu gorenjske regije na zadnji, 12. seji in
sprejet je bil sklep, da se pošlje v potrjevanje regijskim občinskim svetom. Razvojni svet
gorenjske regije mora potrditi večina mestnih/ občinskih svetov, ki predstavljajo večino
prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju gorenjske razvojne regije. Razvojni svet
gorenjske regije je konstituiran na prvi seji, na kateri je navzoča.

2. Predlog podelitev priznanj Občine Bled za leto 2021

PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

Župan Janez Fajfar
predsednik KMVVI, Anton Mežan

PREDLOG SKLEPA OZIROMA SKLEPOV:
Sklep oziroma sklepi bodo oblikovani na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi javnega razpisa objavljenega v Blejskih novicah, februar 2021, je Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v razpisanem roku prejela 8 predlogov za podelitev
občinskih priznanj. Po obravnavi predlogov na Komisiji, boste svetniki seznanjeni s konkretnim
predlogom za podelitve ter z obrazložitvami, zakaj se predlaga, da konkretna oseba prejme
posamezno priznanje.

3.Soglasje k razrešitvi direktorja Območnega zdravstva
Gorenjske in soglasje k imenovanju novega direktorja
Območnega zdravstva Gorenjske
PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

Župan Janez Fajfar
predsednik KMVVI, Anton Mežan

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled soglaša z razrešitvijo direktorja Območnega zdravstva
Gorenjske Jožeta Veternika, skladno s sklepom sveta zavoda OZG številka 11501/2021 z dne 19.01.2021.
2. Občinski svet Občine Bled daje soglasje k imenovanju Matjaža Žura za direktorja
Območnega zdravstva Gorenjske, skladno s sklepom sveta zavoda OZG številka
388-01/2021 z dne 02.03.2021

OBRAZLOŽITEV:
Direktor zavoda, Jože Veternik, univ. dipl. ekon., ki je bil s sklepom št 1275-ET/2016 z dne
16.06.2016 imenovan za direktorja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske za čas trajanja
mandata od 01.10.2016 do 30.09.2021 je dne 10.12.2020 podal pisno odpoved pogodbe o
zaposlitvi s predlogom za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi, saj se bo s 01.04.2021
upokojil.
Na podlagi določil 38. člena Zakona o zavodih je lahko direktor zavoda razrešen pred potekom
časa, za katerega je imenovan. 2. odstavek 38. člena pa določa, da je pristojni organ dolžan
razrešiti direktorja zavoda, če direktor sam zahteva razrešitev. Na podlagi 18. in 20. člena
Odloka in 27. člena Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske imenuje in razrešuje direktorja
zavoda svet Osnovnega zdravstva Gorenjske v soglasju z ustanoviteljicami.
Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske je s sklepom številka 115-01/2021 z dne
19.01.2021 direktorja zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske, Jožeta Veternika, univ. dipl. ekon.
predčasno, to je z dnem 01.07.2021 razrešil funkcije direktorja zavoda zaradi upokojitve.
Na podlagi 18. in 20. člena Odloka ter 27. člena Statuta OZG direktorja zavoda razrešuje svet OZG
v soglasju z ustanoviteljicami, zato je bil sklep o razrešitvi posredovan občinam ustanoviteljicam
v soglasje.
Dne 4.3.2021 je bila Občina Bled obveščena, da je svet zavoda OZG na podlagi izvedenega
kandidacijskega postopka na 10. seji dne 02.03.2021 sprejel sklep o imenovanju Matjaža Žura za
novega direktorja Območnega zdravstva Gorenjske.

4.Imenovanje predstavnikov občine v svet zavoda OŠ prof. dr.
Josipa Plemlja Bled
PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

Župan Janez Fajfar
predsednik KMVVI, Anton Mežan

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled v svet zavoda osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled
imenuje naslednje predstavnike ustanovitelja:
Mašo Miklavčič,
Iztoka Pesrl,
Brankoa Trpin
OBRAZLOŽITEV:
Svet zavoda osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled je pozval Občino Bled, da kot
ustanoviteljica v svet zavoda imenuje tri svoje predstavnike, saj obstoječim članom poteče
mandat.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi poziv k predlaganju
kandidatur prejela tri predloge (navedeni v sklepu). Predlagani so k imenovanju podali tudi
svoja soglasja.

5.Izdaja mnenja k imenovanju kandidatke za direktorico
javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

Župan Janez Fajfar
predsednik KMVVI, Anton Mežan

PREDLOG SKLEPA
(dokončno bo oblikovan na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja):
Občinski svet Občine Bled daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke za
direktorico javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica Božene
Kolman Finžgar za mandatno obdobje 5 let

OBRAZLOŽITEV:
Javni zavod Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je dne 19.2.2021 Občini Bled
posredoval vlogo za izdajo mnenja h kandidatki za direktorico knjižnice. Iz dopisa je razvidno, da
se je na objavljen razpis v zakonitem roku prijavila ena kandidatka, Božena Koman Finžgar,
dosedanja direktorica Knjižnice.
Skladno z 22. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Radovljica: “Direktorja imenuje knjižnični svet na podlagi javnega razpisa. Knjižnični svet si
mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občine soustanoviteljice, ki
ima v lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža (Občina Radovljica – 53%) in mnenje
ostalih občin soustanoviteljic (Občina Bled – 23,7%, Občina Bohinj – 15% in Občina Gorje –
8,3%), sveta soustanoviteljev ter strokovnega sveta.
Soglasja in mnenja iz prejšnjega odstavka se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga
knjižnični svet izmed tistih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje.
Če občina soustanoviteljice ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da je soglasje podano oz. da so
mnenja pozitivna.

6.Razrešitev člana Odbora za proračun
premoženje ter imenovanje novega člana
PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:

in

občinsko

Župan Janez Fajfar
predsednik KMVVI, Anton Mežan

PREDLOG SKLEPA
(dokončno bo oblikovan na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
OBRAZLOŽITEV:
Dne 2.3.2021 smo na občini prejeli odstopno izjavo dr. Huga Zupana iz Odbora za proračun in
občinsko premoženje (prenehanje članstva zaradi selitve v drugo občino).
Skladno z določbo 87. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Bled so bili svetniki pozvani, da
komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do vključno dne 8.3.2021 do 12.00 ure
posredujejo predlog kandidata/ke za novega člana odbora skupaj s priloženim soglasjem.
Predlog imenovanja bo oblikovan po koncu kandidacijskega postopka in na seji Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

