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4a) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 

Kadrovske zadeve – podelitev naziva častni občan. 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Janez Petkoš (DeSUS). 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA 

Občinski svet Občine Bled je odločil, da naziv  - ČASTNI OBČAN, prejme 
   DR. ERNEST PETRIČ. 
 
 

 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
          prof. geografije 
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         Številka: 032-7/2010 
         Datum: 7-mar-2011 
 

 
ZAPISNIK 

 
3. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v 
času od četrtka – 3. marca 2011 do ponedeljka, 7. marca 2011 – seja je bila izvedena 
preko elektronske pošte in z osebnim telefonskim glasovanjem. 

 
Glasovali: predsednik Janez Petkoš (DeSUS), podpredsednik Anton Mežan (LTM in 
  SMS-zeleni), člana: Jana Špec (SD), Miran Vovk (SDS) – preko elektronske 
  pošte 
  in članica Davorina Pirc (LDS) – z osebnim  telefonskim glasovanjem; 
  
Zapisnik pisala: Polona Tomažič 
 
Seja je bila sklepčna, saj so glasovali vsi člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja – KMVVI. 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
1. Predlog za podelitev priznanja Občine Bled – naziv častni občan za leto 2011; 

 
Člani KMVVI so dne 3.3.2011 preko elektronske pošte prejeli predlog za izvedbo dopisne 
seje, z gradivom, obrazložitvijo in predlogom sklepa. 
 
Točka 1: Predlog za podelitev priznanja Občine Bled – naziv častni občan za leto 2011 
 
Obrazložitev:  

Komisija za mandatna vprašanja je na 3. seji, dne 10.2.2011, obravnavala prejete predloge 
za podelitev priznanj Občine Bled za leto 2011. 
Na podlagi objavljenega razpisa, je bilo do roka (4.2.2011) prejetih 16 predlogov, vendar 
nobeden za priznanje – naziv častni občan. Zaradi tega so člani komisije sprejeli sklep, da se 
objavi razpis za podelitev priznanja – naziv častni občan Občine Bled za leto 2011, z rokom 
oddaje predlogov – petek, 18.2.2011, do 12.00 ure. 
Do roka je bil prejet en predlog za podelitev naziva častni občan Občine Bled za leto 2011 in 
sicer dr. Ernestu Petriču, s strani predlagatelja Janeza Fajfarja (priloga). 
 
Člani KMVVI so soglasno (s 5 glasovi ZA) sprejeli 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 
Občine Bled, da za leto 2011 naziv častni občan, podeli dr. Ernestu PETRIČU. 

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


