
 
 

                                                                                    

Številka: 032-3/2022-1 
Datum: 20. 1. 2022 
 
ČLANICAM IN ČLANOM  
OBČINSKEGA SVETA OBČINSKEGA BLED 
 
Na podlagi 23.a člena Poslovnika občinskega sveta občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 
78/09, UGSO, št. 7/13, 30/17) vam posredujemo 
 

VABILO 
za 4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Bled 

 
Predlagan dnevni red: 
1. Imenovanje 4 članov predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Javnega zavoda 

Turizem Bled 
 
 
Na 14. redni seji občinskega sveta Občine Bled dne 14. 12. 2021 kot tudi na 3. dopisni seji 
občinskega sveta Občine Bled (od 11. 1. do 13. 1. 2022 do 12.00 ure) niso bili imenovani štirje 
predstavniki ustanovitelja v svet zavoda Javnega Zavoda Turizem Bled.  
 
Zaradi slednjega je bil za vsa navedena članstva ponovljen kandidacijski postopek.  
 
Na 14. redni seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 19. 1. 2021 so bili v 
potrditev predlagani štirje kandidati za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda 
Javnega Zavoda Turizem Bled. 
 
Glede na število predlaganih kandidatov, trenutne okoliščine vezane na število okužb s covid -19 
in bliskovito širjenje okužbe z različico omikron ter da gre za nujno zadevo (Javni zavoda 
Turizem Bled zaradi nedelujočega sveta zavoda ne more imenovati vršilca dolžnosti direktorja 
niti izpeljati postopka imenovanja direktorja), se sklicuje dopisna seja. Zasleduje se cilj 
zagotoviti čim varnejše okolje za glasovanje za občinske svetnike, ob zagotavljanju enakopravne 
obravnave kandidatov. 
 
Skupaj z vabilom vam posredujemo tudi gradivo z obrazložitvijo ter  glasovnico.  

 

Prosimo vas, da nam izpolnjeno glasovnico v obliki skena ali fotografije posredujete do vključno 

dne 24. 1. 2022, do 12. ure na elektronski naslov: obcina@bled.si .  Z glasovanjem dajete tudi 

svoje soglasje, da se strinjate z izvedbo dopisne seje. 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje! 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog. 
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1. Imenovanje 4 članov predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda 
Javnega zavoda Turizem Bled 
 
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.« 

 

V tretjem ponovljenem kandidacijskem postopku (od 13. 1. do 17.1. 2021 do 12.00 ure) smo 

prejeli 3 prijave in sicer (po vrstnem redu prejema predloga): 

1. Natalija Korošec, predlagatelj: Anton Mežan; 

2. Uroš Ambrožič, predlagatelj: Anton Mežan; 

3. Ema Pogačar, predlagatelj: Jakob Bassanese; 

4. Andrej Begović, 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 14. redni seji dne 19. 1. 2021 
glasovala o sledečih sklepih: 
 
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu občine Bled, 
da se kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda Turizem Bled  imenuje:  
Natalija Korošec 
(glasovanje: 4 ZA, O PROTI) 
 
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu občine Bled, 
da se kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda Turizem Bled  imenuje:  
Uroša Ambrožiča 
(glasovanje: 3 ZA, 0 PROTI, 1 vzdržan) 
 
3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu občine Bled, 
da se kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda Turizem Bled  imenuje:  
Ema Pogačar  
(glasovanje: 4 ZA, O PROTI) 
 
4. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu občine Bled, 
da se kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda Turizem Bled  imenuje:  
Andreja Begoviča 
(glasovanje: 3 ZA, 0 PROTI, 1 vzdržan) 
 
 
Glede na izvedeno glasovanje je bil KMVVI predlaga v imenovanje v svet zavoda JZ TB sledeče 
kandidate:  Natalijo Korošec, Uroša Ambrožiča, Emo Pogačar, Andreja Begovića.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                   

3 
 

Predlagani so v kandidaturah navedli sledeče izkušnje v turizmu: 
 

1  

Ime in priimek/naziv 

predlaganega/kraj bivanja 

Natalija Korošec, 

Bled 

Izkušnje Diplomirala sem na VSŠGT Bled in sem po izobrazbi 

organizator poslovanja v turizmu. Moja prva zaposlitev je 

bila v turistični agenciji Generalturist Bled kot predstavnik 

za tuje goste in posrednik za tuje in domače organizatorje 

potovanj in izletov. Nato me je pot vodila v Begunje, kjer sem 

v Tradiciji Avsenik kot organizator prireditev prisostvovala 

pri rojstvu nekaterih sedaj tradicionalnih prireditev Festival 

Avsenik, Abonma Avsenik in kar nekaj sezon takratne tv 

oddaje Pod Avsenikovo marelo, kasneje Slovenski pozdrav. 

Kot organizator porok in prireditev sem sodelovala tudi s 

Turizmom Radovljica, nato pa me je pot vodila na Jesenice, 

kjer delam kot organizatorka v tamkajšnjem gledališču. 

2  

Ime in priimek/naziv 

predlaganega/kraj bivanja 

Uroš Ambrožič, 

Bled 

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 

Ema Pogačar,  

Bled 

Izkušnje Celotno življenje dela na področju turizma in gostinstva. 

Prva zaposlitev je bila leta 1990 na Občini v Kranju, kjer je 

bila na oddelku za gospodarstvo odgovorna za področje 

turizma in gostinstva. V letu 2015 je odšla na enoletno 

izobraževanje v Avstrijo (Tourismusschule Bischofshofen). 

Po povratku je leta 2016 prevzela vodenje sektorja 

gostinstva in turizma v podjetju Živila Kranj, kjer je vodila 

250 sodelavcev na 28 lokacijah. Po 7 letih in prodaji podjetja 

Živila se je zaposlila v Kompasu MTS, kjer sem bila vodja 

gostinstva, trgovine in špedicije v podružnici Karavanke. Ker 

se mi je kmalu pokazala možnost dela v domačem kraju, sem 

sprejela mesto direktorja hotela Park in nato še vodenje 

področja turizma v podjetju Sportina. Pred 12 leti sem se 
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odločila za samostojno pot in proizvodnjo Blejskih kremšnit. 

V tem trenutku redno zaposlujemo 46 sodelavcev, delujemo 

pa na območju celotne Slovenije in Avstrije 

4  

Ime in priimek/naziv 

predlaganega/kraj bivanja 

Andrej Begović, 

Bled 

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. 

 
 
 

Predlaganih kandidatov za zasedbo članskih mest v svetu zavoda je identično številu prostih 

članskih mest v svetu zavoda. 

 

PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet občine Bled  kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda 
Turizem Bled  imenuje: Natalija Korošec, Bled.  
 
2. Občinski svet občine Bled  kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda 
Turizem Bled  imenuje: Uroša Ambrožiča, Bled.  
 
3. Občinski svet občine Bled  kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda 
Turizem Bled  imenuje: Emo Pogačar, Bled.  
 
4. Občinski svet občine Bled  kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda 
Turizem Bled  imenuje: Andreja Begovića, Bled.  
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GLASOVNICA 
 

Točka 2: Imenovanje 4 članov predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda Javnega zavoda 
Turizem Bled  
 
Prosimo obkrožite ZA ali PROTI, glede na vaše stališče.  

 
SKLEP 1:  
 
Občinski svet občine Bled  kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda 
Turizem Bled  imenuje: Natalijo Korošec, Bled.  
 

  ZA                                                              PROTI 

 

SKLEP 2:  
 
Občinski svet občine Bled  kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda 
Turizem Bled  imenuje: Uroša Ambrožiča, Bled.  
 
  ZA                                                              PROTI 

 
SKLEP 3:  
 
Občinski svet občine Bled  kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda 
Turizem Bled  imenuje: Emo Pogačar, Bled.  
 

  ZA                                                              PROTI 

 
SKLEP 4:  
 
Občinski svet občine Bled  kot predstavnika Občine Bled v svet zavoda Javnega zavoda 
Turizem Bled  imenuje: Andreja Begovića, Bled.  
 

  ZA                                                              PROTI 

 

Datum: ______________ 

     Ime in priimek: _________________________________ 

       (izpolnite s tiskanimi črkami) 

 

          Podpis: ________________________ 

 
 


