
PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  višja svetovalka za pravne zadeve Aleksandra Žumer 
 
PREDLOG SKLEPA: Sklep občinskega sveta Občine Bled sprejet pod tč. 4 na 1. izredni seji 

dne 23.10.2014 se dopolni z besedilom: »Predstavnike občine v organih drugih ustanov 

se imenuje za čas mandata občinskega sveta 2014-2018 oziroma do sprejema sklepa o 

njihovi razrešitvi na občinskem svetu.«  

 

Obrazložitev: 

Občinski svet Občine Bled je na 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Bled dne  23. 10. 2014 

pod točko 4. sprejel sledeči sklep: 

»Občinski svet Občine Bled razreši predstavnike občine v organih drugih ustanov in imenuje 
nove predstavnike kot sledi: 

- za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. Matjaža 
Florjančiča in Bojana Križa; 

- za člane Sveta Zavoda za kulturo Bled Uroša Ambrožiča, Tadeja Burazina, Marjana 
Miklavčiča, Iztoka Oražma in Sreča Verniga; 

- za člana Sveta Zavoda za pospeševanje turizma Bled Antona Omerzela; 
- za članice Sveta Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled Špelo Koren, Aneto Varl in 

Anušo Vogelnik Holzner;  
- za člane Sveta Vrtca Bled Andrejko Lipovec, Sašo Pazlar in Iztoka Pesrla; 
- za člana Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled Domna Kozjeka 

in Danico Vester; 
- za članico Sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske Tamaro Bertoncelj; 
- za članico Sveta Gorenjskih lekarn Nino Čelesnik;  
- za članico Sveta Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica Natalijo Korošec;  
- za članico Sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park Zoro ZavršnikČrnologar; 
- za članico Sveta območne enote Bled Zavoda RS za gozdove Slovenije Majdo Loncnar; 
- za članico Sveta območne izpostave Radovljica Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti Mihaelo Pesrl.« 
 

Z namenom razjasnitve dejstva, da so dne 23.10.2014 imenovani predstavniki občine v organih 

drugih ustanov imenovani za čas mandata aktualnega občinskega sveta oziroma do sprejema 

sklepa o njihovi razrešitvi na občinskem svetu, se predlaga sprejem dopolnitve sprejetega 

sklepa.  

 

Finančne posledice 

Sprejem dopolnitve sklepa ne prinaša dodatnih obremenitev za proračun občine. 

 

 


