Številka: 035-1/2019
Datum: 18.4.2019
ZAPISNIK
1. redne seje Nadzornega odbora
ki je bila v sredo, 17.4.2019, s pričetkom ob 18:00 v sejni sobi Občine Bled.
Prisotni: Alen Kofol, Zvonko Špec, Ida Repovž Grabnar, Matej Kumerdej, Laura Jerebic;
Ostali prisotni: Janez Fajfar, Matjaž Berčon, Saša Nemeček, Andrej Bolčina, Urška Zoya Vidmar;
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 1. seje Nadzornega odbora Občine
Bled:
1. Konstituiranje nadzornega odbora;
2. Pregled dela nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2014 -2018;
3. Razno (program dela nadzornega odbora).
AD 1.
Konstituiranje nadzornega odbora;
Predsednik odbora Alen Kofol je podal uvodno obrazložitev.
Na 1. seji odbora so bili prisotni vsi člani, tako je bil Nadzorni odbor Občine Bled konstituiran.
5 prisotni: 5 ZA, 0 PROTI
AD 2.
Sprejem dnevnega reda 1. seje Nadzornega odbora Občine Bled;
Predsednik odbora Alen Kofol, je na podlagi 16. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora
Občine Bled predlagal, da bi se na dnevni red uvrstila dodatna točka in sicer:
»Seznanitev z zapisnikom (ugotovitvami) inšpekcijskega nadzora ter z odločbo gradbene
inšpekcije v zvezi s pristaniščem za pletne na Mlinem«.
Predlagani dnevni red 1. seje Nadzornega odbora Občine Bled:
1.
2.
3.
4.

Konstituiranje nadzornega odbora;
Sprejem dnevnega reda 1. seje Nadzornega odbora Občine Bled
Pregled dela nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2014 -2018;
Seznanitev z zapisnikom (ugotovitvami) inšpekcijskega nadzora ter z odločbo gradbene
inšpekcije v zvezi s pristaniščem za pletne na Mlinem
5. Razno (program dela nadzornega odbora).
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega odbora sprejmejo predlog predlaganega dnevnega reda 1. redne seje
Nadzornega odbora.

5 prisotni: 3 ZA, 0 PROTI
Dnevni red je bil sprejet.
AD 3.
Pregled dela nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2014 -2018
V mandatnem obdobju 2014 – 2018 sta bila zaradi selitve v drugo občino dva predsednika
odbora in sicer:
1. Andrej Bolčina predsednik od
2. Saša Nemeček predsednik od
Andrej Bolčina je podal uvodno predstavitev dela nadzornega odbora mandata 2014 – 2018.
Povedal je, da je odbor izvajal naloge, po sprejetem programu iz leta 2013. Obrazložil je, katera
področja so obravnavali ter da lahko vso gradivo in zapisnike predloži novemu Nadzornemu
odboru.
Nadaljnjo predstavitev je podala Saša Nemeček z podrobno obrazložitvijo dela odbora.
Razprava:
Predsednik odbora Alen Kofol ju je pozval, ali obstajajo kakšni zadržki, da bi se zapisniki
nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2014 – 2018 javno objavili na spletni strani Občine
Bled.
Andrej Bolčina in Saša Nemeček sta izjavila, da nimata zadržkov in da soglašata z objavo
zapisnikov nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2014 – 2018 javno objavili na spletni
strani Občine Bled.
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega odbora so se seznanili z pregledom dela nadzornega odbora v
mandatnem obdobju 2014 – 2018.
5 prisotni: 5 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
AD 4.
Seznanitev z zapisnikom (ugotovitvami) inšpekcijskega nadzora ter z odločbo gradbene
inšpekcije v zvezi s pristaniščem za pletne na Mlinem
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, pri čemer je izpostavil, da je Občina Bled pri
načrtovanju in izvedbi investicije izhajala iz uredbe, na podlagi katere se tovrstna dela lahko
izvajajo kot vzdrževalna dela, pri čemer je na izvedbeno dokumentacijo (PZI) Občina Bled
pridobila vsa potrebna soglasja za izvedbo investicije.
Stališče gradbene inšpektorice je bilo kot izhaja iz odločbe in je zato Občina Bled po prejemu
Odločbe s strani Inšpektorata RS za okolje in prostor v izogib dokazovanju in konfliktom
nemudoma začela s postopki za pridobivanje enostavnega gradbenega dovoljenja (DGD) in
zaprosila za podaljšanje roka za izvršitev odločbe.
Razprava:
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Predsednika Alena Kofola je zanimalo v zvezi z 4. točko Odločbe, številka 06122-344/2019-8 z
dne 29.3.2019, ali Občina Bled vidi težavo v tem, da so tudi prepovedana dejanja: uporaba ali
opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti na njem in podal zaskrbljenost v tem, ali bi bili na
podlagi te prepovedi oškodovani tudi pletnarji.
Matjaž Berčon je pojasnil, da je lastnik Občina Bled in Občina Bled na tem delu ne opravlja
gospodarske dejavnosti.
V nadaljevanju razprave so sodelovali vsi člani odbora.
Zvonko Špec je pojasnil, da so bili pletnarji o vsemu seznanjeni ter podpira takojšnje postopke za
pridobitev DGD.
Predsednik Alen Kofol je še zanimalo:
- ali je so bili pletnarji seznanjeni z odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor:
- ali je objekt že označen z tablo
Matjaž Berčon je pojasnil, da so pletnarji obveščeni glede prejete odločbe ter da mora objekt z
tablo označiti Inšpektorat RS za okolje in prostor.
Ida Repovž Grabnar je podala mnenje, da bi uradno seznanili pletnarje z vsebino Odločbe
Inšpektorata RS za okolje in prostor.
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPOV:
Člani Nadzornega odbora so se seznanili z zapisnikom (ugotovitvami) inšpekcijskega
nadzora ter z odločbo gradbene inšpekcije v zvezi s pristaniščem za pletne na Mlinem.
Člani Nadzornega odbora zavezujejo Občino Bled, da jih seznanja z nadaljnjimi postopki v
zvezi s pristaniščem za pletne na Mlinem in odpravo odločbe.
Člani Nadzornega odbora predlagajo, da se vsem uporabnikom (pletnarjem) vroči kopija
odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor ter se jim poda širša informacija glede
nadaljnjih postopkov Občine Bled.
5 prisotni: 5 ZA, 0 PROTI
Sklepi so bili sprejeti.
AD 5.
Razno (program dela nadzornega odbora)
Predsednik Alen Kofol je pozval ostale člane odbora glede oblikovanje programa dela
nadzornega odbora. Predlagal je tudi, da bi na koncu mandatnega obdobja pripravili končno
poročilo o delu.
Razprava:
Ida Repovž Grabnar je predlagala:
da bi bili člani nadzornega odbora seznanjeni z vsemi prejetimi odločbami s
strani notranje revizijske službe in ostalih inšpekcijskih služb.
da bi bil omogočeno vstopno mesto zaščiteno z geslom oziroma druga
informacijska rešitev na spletni strani Občine Bled, kjer bi člani nadzornega odbora
dostopali do gradiv nadzornega odbora
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Predsednik Alen Kofol je predlagal:
da bi Nadzorni odbor na spletni strani občine Bled imel svoj zavihek »Nadzorni
odbor«
da bi se zapisniki sej nadzornih odborov javno objavljali na spletni strani občine
Bled, vendar bi jih pred objavo pregledala pravna služba občine Bled zaradi varstva
osebnih podatkov (Uredba GDPR).
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPOV:
Člani Nadzornega odbora do naslednje seje pripravijo predloge za pripravo programa
dela nadzornega odbora.
Člani Nadzornega odbora pričakuje od Občine Bled:
- da jih seznanja z vsemi prejetimi odločbami notranje revizijske službe in z vsemi
prejetimi odločbami inšpekcijski služb;
- da Nadzornemu odboru nameni dodatno mesto (zavihek) na spletni strani občine
Bled za objave.
5 prisotni: 5 ZA, 0 PROTI
Sklepi so bili sprejeti.

Seja je bila zaključena ob 19:20 uri.
Zapisnik pisala:
Tajnica odbora: Urška Z.Vidmar

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
Alen Kofol
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