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4b) 
 
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 – soglasje k imenovanju 
direktorja Zavoda Turizem Bled. 

 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Janez Petkoš (DeSUS). 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA 

Občinski svet Občine Bled daje soglasje k imenovanju direktorice 
Zavoda Turizem Bled, Evi Štravs Podlogar. 
  

 
 
 
 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
          prof. geografije 
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         Številka: 032-7/2010 
         Datum: 11-mar-2011 
 

Zapisnik 
4. seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v četrtek, 10. 
marca 2011, ob 16.30 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje. 
 

Prisotni: predsednik Janez Petkoš (DeSUS), podpredsednik Anton Mežan (LTM in 
  SMS-zeleni) in člana: Davorina Pirc (LDS) in Miran Vovk (SDS)  
Odsotna:  Jana Špec (SD)  
Ostali prisotni: Breda Petelinc, vodja odd. za pravne in splošne zadeve in 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 3. redne seje komisije, z dne 10.2.2011; 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje komisije, z dne 7.3.2011; 
3. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda Turizem Bled; 
4. Razno. 

 
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje komisije, z dne 10.2.2011 
Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so prisotni, na predlog predsednika, soglasno (s 
4 glasovi ZA), sprejeli 
SKLEP: 
Člani KMMVI sprejmejo zapisnik 3. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, z dne 10.2.2011. 
 
Točka 2: Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje komisije, z dne 7.3.2011 

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje, prisotni pa so soglasno (s 
4 glasovi ZA) sprejeli 
SKLEP: 
Člani KMMVI sprejmejo zapisnik 3. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, z dne 7.3.2011. 
 
Točka 3: Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda Turizem Bled 

Predsednik je podal kratko obrazložitev, prisotni pa so brez razprave, soglasno (s 4 glasovi 
ZA), sprejeli 
SKLEP: 
Člani KMMVI predlagajo Občinskemu svetu Občine Bled, da poda soglasje k 
imenovanju Eve Štravs Podlogar za direktorico Zavoda Turizem Bled. 
 
Točka 4: Razno 

Pri tej točki ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri. 
 
 

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