
                                                                                   

                                                                                    

 

Številka: 035-1/2019 

Datum:   21.5.2019 

Z A P I S N I K 
3. redne seje Nadzornega odbora 

ki je bila v ponedeljek, 20. 5.2019, s pričetkom ob 18:30 v  zgornji sejni sobi Občine Bled. 

 Prisotni: Alen Kofol, Zvonko Špec, Ida Repovž Grabnar, Matej Kumerdej, Laura Jerebic; 

Ostali prisotni: Urška Zoya Vidmar; 

S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 3. seje Nadzornega odbora Občine 

Bled: 

1. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled: 

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 9.5. 2019: 
3. Program dela nadzornega odbora; 
4. Pregled osnutka novega Poslovnika nadzornega odbora Občine Bled; 
5. Obravnava aktualnega Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev 

in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled; 
6. Razno. 

 

AD 1. 

Sprejem dnevnega reda 3. seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

 

Predsednik odbora Alen Kofol je podal uvodno obrazložitev. 

Predlagani dnevni red 3. seje Nadzornega odbora Občine Bled: 

1. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled: 

2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 9.5. 2019: 
3. Program dela nadzornega odbora; 
4. Pregled osnutka novega Poslovnika nadzornega odbora Občine Bled; 
5. Obravnava aktualnega Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev 

in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled; 
6. Razno. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Člani Nadzornega odbora sprejmejo predlog predlaganega dnevnega reda 3. redne seje 

Nadzornega odbora. 

 

 5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 



                                                                                   

                                                                                   

Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 2.  

Potrditev zapisnika 2. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 9. 5.2019; 

Predsednik odbora Alen Kofol je podal uvodno obrazložitev. 

Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora Občine 

Bled z dne 9. 5.2019 

5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3.  

Program dela nadzornega odbora; 

 

Predsednik odbora Alen Kofol je podal uvodno obrazložitev. 

Po razpravi so člani odbora Nadzornega odbora oblikovali program dela Nadzornega odbora 

Občine Bled: 

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE BLED 

 
ZELO ZAHTEVEN NADZOR 

Nadzor zaključnega računa za leto 2018 

Nadzor zaključnega poročila turizma Bled (namenska poraba občinskega denarja 

Nadzor nad Premoženjsko bilanco  in razpolaganjem s premoženjem občine  

 
ZAHTEVEN NADZOR 

Nadzor koncesij 

Pregled služnosti v zvezi s kreditiranjem Triglavske Rože 

Krajevna skupnost Zasip  



                                                                                   

                                                                                   

 
MANJ ZAHTEVEN NADZOR 

Nadzor v zvezi z izvrševanjem OPN-ja občine Bled (Parkirišče pod Partizanom)  

Gramoznica v Ribnem – (kdo ima koncesijo, upravljanje, načrti za prihodnost)   

Nadzor nad načinom izbora izvajalca za tiskanje Blejskih Novic 

Pregled najemne pogodbe za najem zemljišč med Občino Bled in podjetjem Pustolovski park Bled d.o.o. 

na Straži 

 

Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje: 

PREDLOG SKLEPA: 

Člani Nadzornega odbora so sprejeli programa dela Nadzornega odbora Občine Bled.  

5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 4.  

Pregled osnutka novega Poslovnika nadzornega odbora Občine Bled  

Predsednik odbora Alen Kofol je podal uvodno obrazložitev. 

Ida Repovž Grabnar je podala pripombe na 7. in 10. člen in sicer; 

• v 7. členu dopolniti prvi stavek tako da se glasi: »Na prvi (konstitutivni) seji, ki jo skliče 
predsednik nadzornega odbora, se nadzorni odbor konstituira, če je navzočih večina 
članov«.  

• v 10. členu dopolniti za prvim  stavkom (Strokovno in administrativno...) vsebino 
11. člena sedaj veljavnega Poslovnika:  

Nadzorni odbor imenuje za svoje mandatno obdobje na predlog župana tajnika 

nadzornega odbora, ki je delavec občinske uprave. 

           Tajnik opravlja naslednje naloge: 

·       skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora; 

·       pripravlja vabila in opravlja organizacijsko tehnična opravila za sklic in potek seje; 

·       sestavlja zapisnike sej nadzornega odbora in skrbi za pisno odpravo sklepov in 

drugih aktov nadzornega odbora; 

·       vodi evidenco aktivnosti članov; 

·       vzpostavlja stik z občinsko upravo in drugimi porabniki proračunskih sredstev v 

zvezi z delom nadzornega odbora; 

·       skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora; 



                                                                                   

                                                                                   

·       opravlja druge naloge, ki mu jih naloži nadzorni odbor. 

 

Zvonko Špec je predlagal, da se prejme predlagan Poslovnik nadzornega odbora Občine Bled z 

podanimi pripombami na seji odbora. 

PREDLOG SKLEPOV: 

1. Člani Nadzornega odbora so sprejeli Poslovnih nadzornega odbora Občine Bled s 
podanimi pripombami. 

2. Člani Nadzornega odbora predlagajo, da se Poslovnik nadzornega odbora Občine 
Bled objavi v Uradnem listu RS. 

 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 

Sklep je bil sprejet. 
AD 5.  

Obravnava aktualnega Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev 
in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Bled 

 
Predsednik odbora Alen Kofol je podal uvodno obrazložitev s tem, da je bila narejena analiza 

sejnin z več kot 10 primerljivimi občinami ter jo predstavil ostalim članom.   

Iz analize je razvidno, da so sejnine Nadzornega odbora občine Bled med najnižjimi sejninami med 

primerljivimi občinami. Iz razprave je razvidno, da je potrebno pravice, ki so opredeljene za 

posamezne organe občine izenačiti, kar bo predstavljeno Županu občine Bled. Predlaga se Županu 

občine Bled, da se kot varuh zakonitosti zavzame za izenačitev pravic posameznih organov občine. 

PREDLOG SKLEPA: 

1. Člani Nadzornega odbora predlagajo Županu občine Bled, da predlaga občinskemu 
svetu Občine Bled, da se pod 3. točko 7. člena »Pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter 
članov drugih organov občine Bled« doda:  
»za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu Nadzornega odbora za člana v 

višini 0,88% mesečne bruto plače župana brez dodatkov za delovno dobo in 

ostalih dodatkov v skladu z zakonom na uro. Nadzorni odbor v svojem programu 

dela določi, ali je nadzor manj zahteven, zahteven ali zelo zahteven. Za manj 

zahtevni nadzor se prizna največ 5 ur na člana za en nadzor, za zahtevni nadzor se 

prizna največ 8 ur na člana za en nadzor, za zelo zahteven nadzor se prizna največ 

12 ur na člana za en nadzor« 

 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6.  



                                                                                   

                                                                                   

Razno 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Nadzorni organ predlaga Županu občine Bled uskladitev pravic, ki izhajajo iz delovanja 
občinskih organov. 
 

5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 

Sklep je bil sprejet. 
 

Seja je bila  zaključena ob 20:20 uri. 
 

Zapisnik pisala: 

Tajnica odbora: Urška Z.Vidmar 

 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA 

         Alen Kofol  


