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1. Imenovanje članov Nadzornega odbora 
Občine Bled 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: župan Anton Mežan 
PREDSTAVNIK:  predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,  

                              Iztok Pesrl  
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled imenuje nadzorni odbor Občine Bled v 
sledeči sestavi: 
predsednik: Boštjan Poklukar 
član: Janez Brence 
član: Aleš Finžgar  
član: Domen Kozjek 
članica: Ema Šmit 
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Številka: 032-14/2022-14 
Datum: 18. 1. 2023 

 
ZAPISNIK 

1. redne seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v sredo, 18. 
1. 2023, ob 16.00, v sejni sobi Občine Bled  

 
Prisotni: predsednik Iztok Pesrl, podpredsednik Jakob Bassanese, Gregor Jarkovič, Matej 
Kumerdej, Srečko Vernig 
Odsoten:/ 
Ostali prisotni:/ 
 
Sejo je v skladu s 24. členom Statuta Občine Bled in 61. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bled vodil predsednik Iztok Pesrl. 
 
Za sejo je bil predlagan sledeči dnevni red:  

1. Pregled predlogov kandidatov za imenovanje predsednika in članov Nadzornega 
odbora Občine Bled ter oblikovanje predlogov 

2. Pregled predlogov kandidatov za imenovanje predsednika, namestnika 
predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta ter oblikovanje predlogov 

3.  Pregled predlogov kandidatov za imenovanje članov drugih organov, katere 
KMVVI predlaga v imenovanje občinskemu svetu ter oblikovanje predlogov 

4. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Turizem Bled 
 
 
Točka 1: Pregled predlogov kandidatov za imenovanje predsednika in članov Nadzornega 
odbora Občine Bled ter oblikovanje predlogov 
 
Člani so prejeli tabelo, v kateri so povzeti predlogi kandidatov posameznih političnih strank in 

list. Soglasja kandidatov so na vpogled na sami seji komisije. 

 
Določba 1. odstavka 41. člena Statuta določa: »Nadzorni odbor ima pet (5) članov. Predsednika 
in člane nadzornega odbora imenuje občinski svet  izmed občanov, z dvotretjinsko večino 
glasov vseh svetnikov. Člani nadzornega odbora imajo praviloma najmanj VI. stopnjo strokovne 
izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali upravno-pravnega področja. Kandidate za 
člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.« 
 

Člani so po krajši razpravi sprejeli sledeči: 

Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 
Občine Bled, da imenuje nadzorni odbor v sledeči sestavi: 
Predsednik: Boštjan Poklukar 
Član: Janez Brence 
Član: Aleš Finžgar  
Član: Domen Kozjek 
Članica: Ema Šmit 
Glasovanje: (5 ZA, O PROTI) 

 
Točka 2: Pregled predlogov kandidatov za imenovanje predsednika, namestnika 
predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta ter oblikovanje predlogov 
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Člani so v gradivu prejeli tabelo, v kateri so povzeti predlogi kandidatov posameznih političnih 

strank in list. Soglasja kandidatov so na vpogled na sami seji komisije. 

 

Člani so po daljši razpravi sprejeli: 

Sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 

Občine Bled, da imenuje delovna telesa občinskega sveta v sledeči sestavi:  

1. Statutarno-pravno komisijo v sestavi:  
predsednik  Marša Jekovec     
namestnik predsednika Petra Jamar Rozman    
član:  Matej Kumerdej 
član:  Iztok Pesrl   
član:   Gregor Jarkovič 
   
2. Odbor za proračun in občinsko premoženje v sestavi: 
Predsednik:  Matej Kumerdej     
namestnik predsednika: Lev Pavlovski    
član:    Jakob Bassanese    
član:  Srečko Vernig   
član:  Klemen Pangerc      
članica: Jana Špec     
član:  Janez Zupan      
 
3. Odbor za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo v sestavi: 
Predsednica  Mihaela Pesrl    
namestnik predsednika:  Matej Kumerdej,   
članica: Marša Jekovec,     
član:  Jakob Bassanese    
član:  Bojan Brglez    
član:   Boštjan Razinger      
član:  Srečo Zupan    
 
4. Odbor za gospodarstvo in turizem v sestavi: 
predsednik  Romana Purkart   
namestnik predsednika: Špela Poljanec  
član: Franc Sebanc      
članica: Sabina Rešek  
član: Miran Vovk     
članica: Marina Kolenko         
član:  Janez Pazlar       
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5. Odbor za družbene dejavnosti v sestavi: 
predsednik    Srečko Vernig   
namestnik predsednika  Darko Mlakar  
član:     Lev Pavlovski         
članica:   Anja Bergant    
članica:   Alenka Hiti 
članica:   Špela Poljanec,      
članica:    Polonca Frelih    
    

 

Glasovanje: (5 ZA, O PROTI) 

 

Točka 3: Pregled predlogov kandidatov za imenovanje članov drugih organov, katere 
KMVVI predlaga v imenovanje občinskemu svetu ter oblikovanje predlogov 
 
Člani so v gradivu prejeli tabelo, v kateri so povzeti predlogi kandidatov posameznih političnih 

strank in list. Soglasja kandidatov so na vpogled na sami seji komisije. 

 

Člani so sprejeli naslednje sklepe: 

 

3.1.: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 

Občine Bled, da razreši dosedanje predstavnike občine Bled v organih , v katere imenuje 

občina svoje člane in imenuje nove predstavnike kot sledi:  

- za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.:  
Peter Pogačar, Metka Stošicki 

 

- za člane sveta Zavoda za kulturo Bled (5):  
Marjan Miklavčič, Niko Rakovec, Janez Fajfar, Slavko Stošicki, Brigita Šolar, 

 

- za člane sveta Javnega zavoda Turizem Bled (4):  
Uroš Ambrožič, Jakob Bassanese, Boštjan Ploštajner, Andrej Begović    

- za člane sveta zavoda Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled (3):  
Zoran Pogačnik, Matjaž Pristavec, Lev Pavlovski,  

- za člane sveta Vrtca Bled (3):  
Petra Jamar Rozman, Jelena Jan , Francka Smolej 

- za člana Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in turizem (2):  
Korošec Natalija, Anuša Vogelnik 

 
-  za člana sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske:  

Tamara  Bertoncelj 

- za člana sveta Gorenjskih lekarn:  
Tamara Bertoncelj, 

- za člana sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica:  
Janez Fajfar 

- za članico Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park:   
Romana Purkart,  

-      enega člana sveta zavetišča za male živali: 
        predlog bo podan naknadno 
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- za članico skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za Občino Bled 
in Gorje: Aneta Lavtar  

- za člana Razvojnega sveta gorenjske regije: Anton Mežan; 

- za člana sveta lokalnih skupnosti CSD Gorenjska:  
predlog bo podan naknadno 

 

3.2.: »Predstavnike občine v drugih organih, v katere imenuje občina svoje člane, se 
imenuje za čas mandata občinskega sveta 2022 - 2026 oziroma do sprejema sklepa o 
njihovi razrešitvi na občinskem svetu.« 

 
3.3.: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 

Občine Bled, da imenuje Svet javnega glasila Blejske novice v sestavi:  
1. Blaž Ažman, 
2. Francka Čebašek, 
3. Brigita Noč, 
4. Darja Poklukar, 
5. Romana Purkart, 
6. Nikolaja Vahtar, 
7. Ana Zalokar 
 
 
Glasovanje:  (5 ZA, 0 PROTI). 
 

 
Točka 4: Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Turizem Bled 
 
Določba 2. odstavka 10. člena Odloka o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje 
turizma Bled, v Javni zavod za turizem Bled določa: »Direktorja imenuje na podlagi javnega 
razpisa svet zavoda s soglasjem ustanovitelja za mandatno obdobje petih let.« 
 
Člani komisije so prejeli sklep sveta zavoda JZ TB z dne 16. 1. 2023 glede imenovanja Blaža 
Vebra za direktorja JZ TB ter kandidatovo vizijo delovanja in razvoja. 
 
Na podlagi kratke razprave so člani komisije so glasovali o sledečih dveh sklepih: 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 
svetu občine Bled, da poda soglasje  k imenovanju Blaža Vebra za direktorja 
Javnega zavoda Turizem Bled. 

2. Kandidata se povabi na sejo občinskega sveta, da se predstavi. 
 
Glasovanje: (5 ZA, O PROTI) 
 
Seja je bila zaključena ob 16.35 
 
Zapisala: 
Aleksandra Žumer          
            
          Predsednik KMVVI 
          Iztok Pesrl 
 
 


