Občina Bled
OBČINSKI SVET

1b)
Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Bled, z dne 13.1.2011

Predlog SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega
sveta Občine Bled, z dne 13.1.2011.
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Številka: 034-2/2011-2
Datum: 13-jan-2011
ZAPISNIK
1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v sredo, 12. januarja 2011 –
izvedena je bila preko elektronske pošte. Glasovanje je potekalo preko elektronske
pošte in z osebnim telefonskim glasovanjem (do 13.1.2011, do 10.00 ure).
Glasovali:
preko elektronske pošte: Miran Kresal (N.Si), Miran Vovk (SDS), Anton Mežan (LTM in SMSzeleni), Pavla Zupan (DeSUS), Majda Loncnar (DeSUS), Davorina Pirc (LDS), Ludvik
Kerčmar (SD), Karmen Kovač (LTM in SMS-zeleni), Jana Špec (SD), Janez Brence (SDS)
z osebnim telefonskim glasovanjem: Radoslav Mužan (LTM in SMS-zeleni), Janez Petkoš
(DeSUS), mag. Leopold Zonik (DeSUS), Srečko Vernig (LDS), Anton Omerzel (SNS), Vinko
Poklukar (LNK)
Ni bil dosegljiv oz. je glasoval prepozno: mag. Slavko Ažman (LLP)
Zapisnik pisala: Polona Tomažič
Seja je bila sklepčna – od 17 članov občinskega sveta je glasovalo 16 članov.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Bled.
Člani Občinskega sveta so dne 12.1.2010 preko elektronske pošte prejeli predlog za
izvedbo dopisne seje, z obrazložitvijo in predlogom sklepa.
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Bled
Obrazložitev:
Dne 11.1.2011 je bila izvedena 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Bled, na kateri je
bilo pri 3. točki dnevnega reda: Kadrovske zadeve – imenovanje članov delovnih teles in
članov v občinskih organih, organih javnih zavodov, podjetij in skladov, s šestim sklepom
predlagano imenovanje Nadzornega odbora Občine Bled.
Za imenovanje tega odbora je v skladu z 41. členom (1. odstavek) Statuta Občine Bled –
UPB (Ur. list RS, št. 67/09) potrebna dvotretjinska večina glasov vseh svetnikov. Na
včerajšnji seji je bilo pri tem sklepu prisotnih 16 članov občinskega sveta, od tega jih je 11
glasovalo ZA (Omerzel, Petkoš, Zonik, Loncnar, Špec, Kerčmar, Pirc, Kresal,Kovač,
Mežan in Mužan) in 3 PROTI (Poklukar, Vovk in Brence), 2 člana pa nista glasovala
(Zupan, Vernig) – rezultate glasovanja ste že prejeli s predhodno elektronsko pošto.
Že med samo sejo so nastajali določeni problemi z glasovalnimi napravami, na kar so
opozorili člani, ki pri posameznih točkah oz. sklepih niso glasovali.
41. člen Statuta Občine Bled tudi med drugim v 4. odstavku določa, da mora občinski svet
člane Nadzornega odbora imenovati najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji, zato se je župan
odločil za izvedbo dopisne seje.
Janez Brence (SDS) je pri glasovanju po elektronski pošti zahteval zapis celotne
obrazložitve glasu, kot sledi:
"V stranki SDS nikakor nimamo namena ovirati dela občinskega sveta. Na prvi izredni seji
občinskega sveta smo glasovali proti predlogu imenovanja članov delovnih teles in članov v
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občinskih organih, organih javnih zavodov, podjetij in skladov, izključno zaradi naslednjih
razlogov.
1. SDS je prejel poziv za posredovanje predlogov kandidatov samo za nekatera delovna
telesa občinskega sveta in predstavnike občine v svetih javnih zavodov, zato nismo mogli
predlagati svojih kandidatov;
2. Na seji KMVVI 15.12.2010 sta Davorina Pirc (LDS) in Miran Vovk (SDS) opozorila
predsednika g. Petkoša, da v pozivu ni bilo navedenih funkcij za predstavnika sveta
zavoda TNP in za predstavnika v svet sklada ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, zato ti dve
stranki za te funkcije svojih predlogov nista oddali;
3. V predlogu KMVVI za kandidata za svet TNP se kasneje kot edini kandidat pojavi kar
predsednik KMVVI sam. Takega načina predlaganja možnih kandidatov v SDS ne
podpiramo, zato smo iz načelnih razlogov glasovali proti. Takega načina predlaganja
(onemogočanja nekaterih političnih strank) se ne bi sramovali samo v enopartijskem
političnem sistemu v 70-ih letih prejšnjega stoletja. V 80-ih letih je bilo že bistveno
drugače.
To so bili ključni razlogi, da sva predstavnika SDS glasovala proti vsem predlogom
vsebovanih v 3. točki dnevnega reda seje občinskega sveta, z dne 11.1.2011."
Člani Občinskega sveta so s 16 glasovi ZA sprejeli
SKLEP:
Občinski svet Občine Bled imenuje NADZORNI ODBOR, v sestavi:
predsednik
Franc Sirc, 31.10.1943, Bled, Mladinska c. 23a
podpredsednik
Zvonko Špec, 31.1.1954, Bled, Levstikova ul. 10
član
Marjan Volk, 14.1.1951, Zasip, Dolina 31
član
Andrej Bolčina, 23.10.1978, Bled, Župančičeva c. 1
član
Tomaž Tolar, 27.2.1976, Bled, Grajska c. 26

Zapisala:
Polona Tomažič
Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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