
  
 

                                                                                    

 

13. Kadrovske zadeve 
 
 

13.1. Soglasje k imenovanju direktorja OZG, Območne enote 
Zdravstveni dom Bled, Zdravstveni dom Bohinj 
 
 
PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  predsednik KMVVI,  Anton Mežan 
 
 
PREDLOG SKLEPA  
Občinski svet občine Bled soglaša z imenovanjem  mag. Leopolda Zonika, dr. med. spec, za 
direktorja OZG, OE Zdravstvenega doma Bled, Zdravstveni dom Bohinj. 
 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Na Občini Bled smo dne 21.10.2021 prejeli dopis OZG glede podaje soglasja k imenovanju 
direktorja OZG, OE ZD Bled, ZD Bohinj s priloženim Sklepom OZG št. 1627-9/2021 z dne 18. 10. 
2021 in prijavo na interni razpis za direktorja OE ZD Bled, ZD Bohinj. Dopis skupaj z gradivom je 
bil poslan v obravnavo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
 
 

 

13.2. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva v 
Nadzornem odboru Občina Bled Lauri Jerebic in sprejem predloga 
sklepa, koga se imenuje za novega člana Nadzornega odbora Občine 
Bled 
 
PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  predsednik KMVVI,  Anton Mežan 
 
 
PREDLOG SKLEPA  

1. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da je Lauri Jerebic prenehalo članstvo v  

Nadzornem odboru Občine Bled dne 25. 11. 2021, ko je podala pisno odstopno izjavo. 

2. Občinski svet Občine Bled za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Bled do 

izteka mandatne dobe imenuje Aleša Finžgarja, Bled.  

 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Na Občini Bled smo dne 25.11.2021 prejeli odstopno izjavo ga. Jerebic s članstva v Nadzornem 
odboru Občine Bled.  
Na podlagi kandidacijskega postopka (od 26.11. do 1.12. 2021 od 12.00 ure) smo prejeli predlog 
za kandidata Aleša Finžgarja, ki navaja VI. stopnjo izobrazbe , inženir strojništva, ter delovne 
izkušnje investicijskega in poslovodnega vodenja ter kot član izvršilnega odbora sindikata. 



                                                                                   

                                                                                   

 

 

13.3. Imenovanje 4 članov predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda 
Javnega zavoda Turizem Bled 
 
 
PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  predsednik KMVVI,  Anton Mežan 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA  
Občinski svet občine Bled  kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda 
Turizem Bled  imenuje: Mirana Vovka  
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Odlok o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma Bled, v Javni zavod 

Turizem Bled (UGSO, št. 51/2021, v nadaljevanju Odlok) v 1. in 2. odstavku 6. člena določa: 

»(1)Svet zavoda ima sedem (7) članov, ki ga sestavljajo: 

- štirje (4) člani predstavniki ustanoviteljice; 

- dva (2) člana predstavnika zainteresirane javnosti s področja turizma;  

- en (1) član predstavnik delavcev zavoda. 

(2)Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Bled. Kandidati morajo izkazati 

izkušnje in poznavanje področja turizma.« 

 

Odlok je bil uveljavljen dne 16.10 2021.  

V določbi 24. člena je določeno, da se nov svet zavoda  imenuje v roku 4 mesecev od uveljavitve 

odloka. 

 

Na poziv k podaji predlogov, je bilo prejetih šest predlogov za imenovanje ter soglasij 

kandidatov in sicer (po vrstnem redu prejema): 

1  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega/kraj 

bivanja 

Miran Vovk, 
Bled 
 

Predlagatelj IO SDS Bled 

Izkušnje krupje v Casinoju Bled 10 let, vodja igralnice Casino Bled 5 let, član uprave 
Casino Bled 10 let, direktor Casinoja Vulkan 2 leti, vodja Casinoja 
Metropol Portorož 2 leti, direktor Casinoja Bernardin 1 leto, vodja 
»Garden village« Bled 1 leto, član odbora za turizem že tretji mandat, 
udeleženec številnih turističnih sejmov po celem svetu, državni 
reprezentant v golfu, udeleženec evropskega prvenstva; dolgoletni 
nogometni delavec, predsednik NK Bled in upravnik ŠP Bled 

2  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega/kraj 

bivanja 

Uroš Ambrožič, 

Bled 



                                                                                   

                                                                                   

Predlagatelji Brigita Tišler Šolar, Milan Rejc, Mihaela Pesrl, Franc Sebanc, 

Boštjan Razinger, Gregor Jarkovič, Darko Mlakar 

Izkušnje direktor podjetja Šobec d.o.o., Kamp Šobec (2016-danes), član sveta 
Zavoda za turizem Bled (2019-danes), predavatelj na Višji strokovni 
šoli za gostinstvo, turizem in velnes Bled  (2009-danes), zunanji 
sodelavec za področje turistične infrastrukture v podjetju 
Infrastruktura Bled d.o.o. (2013-2017), podpredsednik združenja 
kampov Slovenije (2020-danes), ustanovitelj in solastnik družinskega 
podjetja Aktivni Oddih d.o.o., podjetje za turizem, gostinstvo in storitve 
z 18 letno tradicijo, soorganizator večjega števila športno-turističnih 
prireditev v lokalnem in širšem okolju 

3  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega/kraj 

bivanja 

Andrej Begović, 

Bled 

Predlagatelji Brigita Tišler Šolar, Milan Rejc, Mihaela Pesrl, Franc Sebanc, 

Boštjan Razinger, Gregor Jarkovič, Darko Mlakar 

Izkušnje Sem diplomirani organizator v turizmu, ki na področju turizma 
delujem več kot 12 let, v tem času večinoma na Bledu. Imam licenco za 
lokalnega vodnika v Julijskih Alpah in licenco za interpretatorja narave 
in Krajine. Že 8 let imam svoje podjetje, ki se ukvarja s turističnimi 
storitvami, posebej pa je specializirano za prodajo in trženje 
turističnih kapacitet. Sem soustvarjalec turističnega produkta »večerja 
treh dežel«, ki je v letu 2019 pridobila naziv Sejalca 2019, kot najbolj 
inovativen produkt v turizmu. V letošnjem letu sem z lastnim 
produktom Zveni po praznikih, ki ga izvajam v Bodeščah pri Sodarju 
pridobili certifikat »5 zvezdičnega doživetja » Slovenske turistične 
organizacije. Imam veliko izkušenj na področju turizma na Bledu. že 
več kot 10 let delujem kot predsednik Kulturno umetniškega društva 
Bled, s katerim skušamo tudi soustvarjati dogodke na Bledu in okolici. 
Hkrati menim, da lahko s svojim znanjem tujih jezikov (italijanski, 
hrvaški, angleški, španski) velikokrat pripomorem k dobri prestavitvi 
Slovenije, posebej Gorenjske in Bleda na različnih tržnih 
manifestacijah. 

4  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega/kraj 

bivanja 

Anton Mežan, 

Bled 

Predlagatelj Brigita Tišler Šolar, Milan Rejc, Mihaela Pesrl, Franc Sebanc, 

Boštjan Razinger, Gregor Jarkovič, Darko Mlakar 

Izkušnje V blejskem turizmu sem aktiven od leta 1997. Od tedaj sem del blejske 
turistične ponudbe kot član sekcije in kasneje Društva blejskih 
fijakerjev. S svojo angažiranostjo, povezovanjem med deležniki, idejami 
in realizacijo mnogih projektov, se blejski fijakerji danes lahko 
pohvalimo z enotno garderobo in skupnim nastopom na trgu v 
društveni obliki. Bil sem pobudnik in soustanovitelj društva, prvih pet 
let tudi predsednik društva ter šest let predsednik sekcije fijakerjev pri 
Turističnem društvu Bled. To obdobje sem bil tudi član Upravnega 
odbora Turističnega društva Bled. Z imenovanem na mesto podžupana 
sem leta 2010 te funkcije predal naslednikom. Kot podžupan sem se 
med drugim aktivno ukvarjal z organizacijo in uveljavljanjem novih 



                                                                                   

                                                                                   

prireditev. S svojo neodvisno listo (Lista Tonija Mežana) v 0bčinskern 
svetu Občine Bled že od leta 2006 aktivno spremljam tudi področje 
turizma. V mandatu 2006 — 2010 sem bil predsednik Odbora za 
turizem. Od decembra 2006 do decembra 2018 sem sodeloval pri 
organizaciji in izvedbi najmanj stotih (100) prireditev in dogodkov. 
Velike večine od teh brez mene sploh ne bi bilo, saj so bile mnoge 
povsem moja ideja: 
- Silvestrovanje za otroke (dolga leta je bila to največja tovrstna 
prireditev za otroke v Sloveniji) 
- številni decembrski dogodki v okviru praznične vasi na Promenadi;  
- prireditve po vseh krajevnih skupnostih ob tednu otroka, 
- Harmonike ob Blejskem jezeru (med leti 2013 in 2018 je bilo to 
največje srečanje harmonikaric in harmonikarjev v Sloveniji, zadnje 
leto se je poleg številnih ljubiteljev tega inštrumenta in narodno-
zabavne glasbe zbralo 560 udeležencev s harmonikami, ki so skupaj s 
Sašom Avsenikom ob jezeru zaigrali skladbe Otoček sredi jezera, 
Čebelar in Na Golici. To je bila tretja največja harmonikarska prireditev 
v zgodovini Slovenije); 
- pustne povorke skozi Stari jedro Grad preko Promenade z zaključkom 
v trgovskem centru Bred (od leta 2015 do 2018 sem bil organizator in 
scenarist, povorke so poleg domačih društev in klubov obogatile tudi 
gostujoče skupine, to so bile po letu 1978 največje pustne povorke na 
Bledu s številnimi obiskovalci); 
- Kmečko popoldne z Blejskimi fijakerji 2008, 
- Grajska poroka 2010 (projekt je bit sofinanciran z EU sredstvi). 
Pomagal sem tudi različnim organizatorjem, več let zapored, pri 
organizaciji in izvedbi prireditev: 
- Sklenitev kroga prijateljstva okoli Blejskega jezera (takrat nam je 
edinkrat uspelo krog objeti z živo verigo ljudi — 30.12.2016)  
-Modne počitnice (eno leto z modno revijo na jezeru - na splavih) 
-Blejski zlati mikrofon (mednarodni glasbeni festivali) 
-Čarobni dnevi 
- Žogarija. 
Že leta 2002 sem bil s strani župana Jožeta Antoniča imenovan za 
podpredsednika Prireditvenega sveta Občine Bled. Leta 2004 sem bil 
organizator povorke ob 1000-letnici Bleda. V zadnjem mandatu pa sem 
še vedno član Sveta zavoda Turizem Bled, zato poznam tako delovanje 
kot tudi aktualno problematiko. 

5  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega/kraj 

bivanja 

Jana Špec, 

Bled 

Predlagatelji Brigita Tišler Šolar, Milan Rejc, Mihaela Pesrl, Franc Sebanc, 

Boštjan Razinger, Gregor Jarkovič, Darko Mlakar 

Izkušnje -Dolgoletna pomočnica direktorja in nato direktorica /do upokojitve 
leta 2012/ Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, v sklopu 
katere deluje organizacijska enota Hotel Astoria / kjer sem vodila tudi 
investicijo v prenovo hotela iz EU sredstev in MGD/ 
- predavateljica višje šole za Ekonomiko turizma in Destinacijski 
managemant,  
- do leta 2012 samostojna podjetnica /popoldanski s.p./ z dejavnostjo 
oddajanja apartmajev in izobraževanja s področja turizma, 
- ocenjevalka kategorizacije nastanitvenih obratov /kategorizirala 
preko 300 nastanitvenih obratov, 



                                                                                   

                                                                                   

- soavtorica višješolskega programa gostinstvo in turizem in avtorica 
učnih načrtov Ekonomika turizma, Trženje v turizmu, Praktično 
izobraževanje, 
- članica strokovne skupine MGD za pripravo Pravilnika o 
kategorizaciji nastanitvenih obratov z vsemi kategorizacijskimi listi, 
- dolgoletna predsednica in sedaj podpredsednica TD Bled, 
- več mandatov članica in tudi predsedujoča v svetu 
zavoda Turizem Bled,  
- 2 x dobitnica priznanja za prispevek k razvoju turizma Združenja za 
turizem in gostinstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer sem bila 
2 mandata tudi članica upravnega odbora, 
- priznanje Gorenjske turistične zveze za prispevek k razvoju 
društvene dejavnosti, en mandat /do leta 2012/ članica Izvršnega 
odbora mednarodnega Združenja hotelskih in turističnih šol - AEHT, 
- izvedla veliko število izobraževanj na temo kakovosti v turizmu in 
komunikacije ter motivacije za delavce hotelsko turističnih podjetij po 
Sloveniji ter turistične vodnike. 

6  

Ime in 

priimek/naziv 

predlaganega/kraj 

bivanja 

Boštjan Vogelnik, 
Žirovnica 

Predlagatelji Zavod NEVEM, društvo NEVEM, društvo Vem 

Izkušnje mag. Boštjan Vogelnik je direktor in odgovorna oseba Zavoda NEVEM  
in pod njegovim okvirjem in delovanjem tudi predsednik Društva 
NEVEM in Društva VEM. Vse tri pravne subjekte vodi, organizira delo in 
je zanje odgovoren.   
V času delovanja Zavoda NEVEM je slednje tudi sodelovalo s Turizmom 
Bled in zanj izvajalo rediteljsko službo in opravlja druga dogovorjena 
dela. Delo, organizacijo in nadzor nad delom Zavoda NEVEM je 
opravljal kandidat, občasno pa je tudi sam izvajal dogovorjene naloge. 
Prav tako se je preko Društva NEVEM dogovoril za pomoč pri izvedbi 
prireditve Zimska pravljica 2021/2021 na Bledu.  
Delo na področju turizma in kulture mu je poznano, saj zaradi 
lokalnega sodelovanja, organiziranja in vodenja in opravljanja dela na 
področju turizma in kulture pozna potrebe, stanje in predvsem 
odjemalce storitev na področju katerih bo Javni zavod Turizem Bled 
deloval. S tem lahko pripomore k kvalitetnemu delu, ki ga je Turizem 
Bled že do sedaj odlično izvajal.  
Prav tako lahko v okviru Društev in Zavoda organizira, pripravi in 
izvede več raznih več aktivnosti na področju izobraževanja in 
usposabljanja članov, turistične dejavnosti. Tako so si člani ogledali več 
turističnih zanimivosti in atrakcij. 

 
 
Člani KMMVI so na svoji 12. redni seji dne 2. 12. 2021 izglasovali sledeči sklep (glasovali so o 
vsakem kandidatu posebej, iz odločanja se je izločil A. Mežan, ker je nastopal kot kandidat): 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu občine Bled, 
da kot predstavnike Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda Turizem Bled  imenuje:  
Mirana Vovka  
(glasovanje: 3 ZA, O PROTI) 
Uroša Ambrožiča 
(glasovanje: 0 ZA, O PROTI, 3  vzdržani) 
Andreja Begoviča 
(glasovanje: 0 ZA, O PROTI, 3  vzdržani) 



                                                                                   

                                                                                   

Antona Mežana 
(glasovanje: 0 ZA, O PROTI, 3 vzdržani) 
Jano Špec 
(glasovanje: 0 ZA, O PROTI, 3  vzdržani) 
Boštjana Vogelnika 
(glasovanje: 0 ZA, O PROTI, 3 vzdržani) 
 
Glede na dejstvo, da je bil izglasovanj zgolj kandidat Miran Vovk, se s strani KMVVI predlaga v 
potrditev zgolj enega kandidata.  
 
 
 
 

13.4. Imenovanje 2 članov predstavnikov zainteresirane javnosti s 
področja turizma v svet zavoda Javnega zavoda Turizem Bled 
 
 
PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  predsednik KMVVI,  Anton Mežan 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA  
Občinski svet občine Bled  kot predstavnika zainteresirane javnosti s področja turizma v 
svet zavoda Javnega zavoda Turizem Bled  imenuje:  
- ga. Sabino Rešek kot predstavnico iz sfere hotelirjev oziroma turističnih podjetij 
- g. Luka Poklukarja kot predstavnika iz sfere sobodajalcev. 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 

Odlok o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma Bled, v Javni zavod 

Turizem Bled (UGSO, št. 51/2021, v nadaljevanju Odlok) v 1.  in 3. odstavku 6. člena določa: 

»(1) Svet zavoda ima sedem (7) članov, ki ga sestavljajo: 

- štirje (4) člani predstavniki ustanoviteljice; 

- dva (2) člana predstavnika zainteresirane javnosti s področja turizma;  

- en (1) član predstavnik delavcev zavoda. 

(3) Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet Občine Bled na predlog 

zavezancev za plačilo turistične takse v občini Bled. Predlogi se na podlagi javnega poziva 

podajo za: 

- enega (1) predstavnika iz sfere hotelirjev oz. turističnih podjetij na Bledu, 

- enega (1) predstavnika iz sfere sobodajalcev na Bledu. 

Oba predstavnika zainteresirane javnosti po metodi večine prejetih glasov izvolijo na sestanku, 

ki ga skliče zavod.« 

 

Odlok je bil uveljavljen dne 16.10 2021.  

V določbi 24. člena je določeno, da se nov svet zavoda  imenuje v roku 4 mesecev od uveljavitve 

odloka. 

 

Na podlagi javnega poziva (objavljen v Blejskih novicah št. 10 z dne 29.10. 2021 in spletni strani 

zavoda) je bil izveden kandidacijski postopek in »volilni sestanek« v Festivalni dvorani dne 

22.11.2021(prilagojen glede na Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 

okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in stanje okuženih). Po končanem volilnem sestanku dne 



                                                                                   

                                                                                   

22.11.2021 je volilna komisija pripravila Zapisnik volilne komisije za izbor dveh predstavnikov 

zainteresirane javnosti za člana sveta zavoda Javnega zavoda Turizem Bled, slednjega istega dne 

objavila na spletni strani zavoda ter ga poslala v nadaljnjo obravnavo občini Bled oziroma sami 

KMVVI.  

Iz zapisnika izhaja, da je za predstavnika iz sfere hotelirjev glasovnice oddalo 5 volivcev. Vse 

glasovnice so bile veljavne. S petimi glasovi je bila za članico sveta zavoda Javnega zavoda 

Turizem Bled izbrana edina evidentirana kandidatka Sabina Rešek. 

Za predstavnika iz sfere sobodajalcev je glasovnice oddalo 96 volivcev. 
Za Draga Jana je glasovalo 23 volivcev. 
Za Ano Marijo Kovač je glasovalo 7 volivcev. 
Za Jožeta Sokliča je glasovalo 6 volivcev. 
Za Alešo Mušič je glasovalo 21 volivcev. 
Za Luka Poklukarja je glasovalo 38 volivcev. 
Ena glasovnica je bila neveljavna. 
Z 38 glasovi je bil za člana sveta zavoda Javnega zavoda Turizem Bled izbran Luka Poklukar. 
 

  

 


