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           18c) 
V skladu s 24. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/09) Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 

Kadrovsko zadevo: 
Izdaja soglasja k določitvi delovne uspešnosti 
direktorice JZ Knjižnica A. T. Linharta Radovljica. 
 

 
 
PREDLOG SKLEPA 
Občinski svet Občine Bled daje soglasje k določitvi delovne uspešnosti 
direktorica Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, za 
leto 2010. 
 
 
 

 
 

 
      Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
      volitve in imenovanja 
      Janez Petkoš   
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         Številka: 032-7/2010 
         Datum: 15-apr-2011 
 

Zapisnik 
 

5. seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v petek, 15. 
aprila 2011, ob 13.00 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 
Prisotni: predsednik Janez Petkoš (DeSUS), podpredsednik Anton Mežan (LTM in 
  SMS-zeleni) in člani: Davorina Pirc (LDS), Jana Špec (SD) – od 13.05 ure 
  dalje  in Miran Vovk (SDS)  
Ostali prisotni: Polona Tomažič, tajnica občinskega sveta 
 
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ki je uvodoma prisotne seznanil z 
dnevnim redom, ki je bil predlagan s sklicem seje in so ga prisotni soglasno (s 4 glasovi ZA) 
sprejeli. 
DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje komisije, z dne 10.3.2011;  
2. Razrešitev članice Odbora za gospodarstvo in turizem ter imenovanje novega 

člana; 
3. Mnenje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža 

Linharta Radovljica; 
4. Izdaja soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorice JZ Knjižnica Antona 

Tomaža Linharta Radovljica, 
5. Razno. 
 
 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje komisije, z dne 10.3.2011 
 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so prisotni, na predlog predsednika, soglasno (s 
4 glasovi ZA), sprejeli 
SKLEP: 
Člani KMMVI sprejmejo zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, z dne 10.3.2011. 
 
 
Točka 2: Razrešitev članice Odbora za gospodarstvo in turizem ter imenovanje 
  novega člana 

 
Po kratki uvodni obrazložitvi predsednika in Antona Mežana so člani komisije brez razprave 
soglasno (s 5 glasovi ZA), sprejeli 
SKLEPA: 
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlaga Občinskemu 

svetu Občine Bled, da s sklepom ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa Tine 
Štefančič Košir, v Odboru za gospodarstvo in turizem. 

2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predlaga Občinskemu 
svetu Občine Bled, da za člana v Odboru za gospodarstvo in turizem imenuje 
Uroša Ambrožiča, Zasip, Dolina 17. 

 
 
Točka 3: Mnenje k imenovanju direktorice Javnega zavoda Knjižnica Antona  
  Tomaža Linharta Radovljica 

 

Po uvodni obrazložitvi Polone Tomažič so člani komisije na predlog predsednika soglasno (s 
5 glasovi ZA), sprejeli 
SKLEP: 



5 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet 
Občine Bled poda pozitivno mnenje k imenovanju Božene Kolman Finžgar za 
direktorico Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, za 
mandatno dobo 5 let. 
 
 
Točka 4: Izdaja soglasja k določitvi delovne uspešnosti direktorice JZ Knjižnica 
  Antona Tomaža Linharta Radovljica, 

 
Po uvodni obrazložitvi predsednika in kratki razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, so na 
predlog predsednika člani komisije soglasno (s 5 glasovi ZA), sprejeli 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da Občinski svet 
Občine Bled poda soglasje k določitvi delovne uspešnosti direktorice Javnega zavoda 
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, za leto 2010. 
 
 
 
Točka 5: Razno 

Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13,20 uri. 
 
 

Zapisala: 
Polona Tomažič      Predsednik KMVVI 
       Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.  

 
 
 
 


