
                                                                                   

                                                                                    

Številka: 035-1/2019 
Datum:   02.102020 

 
Z A P I S N I K 

9. redne seje Nadzornega odbora 
 

ki je bila v četrtek, 01. 10.2020, s pričetkom ob 17:00 v  zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni: Alen Kofol, Zvonko Špec, Matej Kumerdej, Ramiza Mitrovič, Laura Jerebic 
Ostali prisotni: Urška Zoya Vidmar  
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 9. seje Nadzornega odbora Občine 
Bled: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 9. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 10.12. 2019; 
3. Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor zaključnega računa za leto 2018« 
4. Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor zaključnega računa turizma Bled 

(namenska poraba občinskega denarja)« 
5. Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor nad Premoženjsko bilanco in 

razpolaganjem s premoženjem občine« 
6. Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor nad poslovanjem Krajevne 

skupnosti Zasip« 
7. potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor koncesij« 
8. Program dela nadzornega odbora za leto 2021; 
9. Razno. 

 
AD 1. 

 
Sprejem dnevnega reda 9. seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

 
Predsednik odbora Alen Kofol je podal uvodno obrazložitev.  
 
Sprejem dnevnega reda 9. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 9. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 10.12. 2019; 
3. Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor zaključnega računa za leto 2018« 
4. Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor zaključnega računa turizma Bled 

(namenska poraba občinskega denarja)« 
5. Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor nad Premoženjsko bilanco in 

razpolaganjem s premoženjem občine« 
6. Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor nad poslovanjem Krajevne 

skupnosti Zasip« 
7. potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor koncesij« 
8. Program dela nadzornega odbora za leto 2021; 
9. Razno. 

 
 
 
 



                                                                                   

                                                                                   

PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora sprejmejo predlog predlaganega dnevnega reda 9. redne seje 
Nadzornega odbora. 
 
5 prisotni:  5ZA, 0 PROTI 
 
Dnevni red je bil sprejet. 

AD 2. 
 

Potrditev zapisnika 8. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 10. 12.2019; 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled 
z dne 10. 12.2019 
 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 

AD 3. 
 

 
Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor zaključnega računa za leto 2018«; 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli sklep o izvedbi rednega nadzora »nadzor zaključnega 
računa za leto 2018«. 
 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 

AD 4. 
 

 
Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor zaključnega računa Turizma Bled 

(namenska poraba občinskega denarja)«; 
 
 
Dne 1.10.2020 se je Nadzorni odbor Občine Bled seznanil z pravnim mnenjem glede vprašanja ali 
se za Turizem Bled kot delodajalca in pri njem zaposlene delavce uporablja določila ZJU in ZSPJS 
ali določila ZDR-1 in kolektivnih pogodb s strani Odvetnika Marka Drinovca z dne 11.12.2019 ter 
bo Občino Bled pozval k opredelitvi omenjenega mnenja ter posreduje pisno opredelitev 
Nadzornemu odboru Občine Bled.  
 
Ramiza Mitrovič je predlagala, da bi se recenziral akt o ustanovitvi Turizma Bled. 
 
Zvonko Špec je predlagal, da bi se s strani Občine Bled oziroma Turizma Bled pridobilo zadnje 
pridobljeno mnenje v zvezi s statusom in delovanjem Turizma Bled. 
 
Alen Kofol je podal mnenje, da pričakuje od Občine Bled, da se občina Bled do tega mnenja 
opredeli. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli sklep o izvedbi »nadzor zaključnega računa Turizma 
Bled (namenska poraba občinskega denarja)«. 
 



                                                                                   

                                                                                   

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

AD 5. 
 

 
Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor nad Premoženjsko bilanco in 

razpolaganjem s premoženjem občine«; 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli sklep o izvedbi rednega nadzora »nadzor nad 
Premoženjsko bilanco in razpolaganjem s premoženjem občine«. 
 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 

AD 6. 
 

 
Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti 

Zasip«; 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli sklep o izvedbi rednega nadzora »nadzor nad 
poslovanjem Krajevne skupnosti Zasip«. 
 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
AD 7. 

 
 

Potrditev sklepa o izvedbi rednega nadzora »nadzor koncesij«; 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli sklep o izvedbi rednega nadzora »nadzor koncesij«. 
 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
AD 8. 

 
 

Program dela nadzornega odbora za leto 2021; 
 
Predsednik Alen Kofol je pozval ostale člane odbora glede oblikovanje programa dela nadzornega 
odbora za leto 2021. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli sklep da se do naslednje seje pripravi osnutek 
programa dela za 2021. 
 



                                                                                   

                                                                                   

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

 
 

AD 9. 
 

Razno 
 

Dne 1.10.2020 se je Nadzorni odbor Občine Bled seznanil z pravnim mnenjem glede vprašanja ali 
se za Turizem Bled kot delodajalca in pri njem zaposlene delavce uporablja določila ZJU in ZSPJS 
ali določila ZDR-1 in kolektivnih pogodb s strani Odvetnika Marka Drinovca z dne 11.12.2019 ter 
Občino Bled poziva k opredelitvi omenjenega mnenja ter posreduje pisno opredelitev 
Nadzornemu odboru Občine Bled.  
 
Zvonko Špec je predlagal, da se opravi nadzor pregled služnosti v zvezi s kreditiranjem Triglavske 
rože. 
 
Alen Kofol je predlagal, da je naslednje seja Nadzornega odbora Občine Bled dne 22.10.2020 ter 
da bo točka dnevnega reda »nadzor pregled služnosti v zvezi s kreditiranjem Triglavske rože«.  V 
ta namen predlaga, da Občina Bled pripravi izčrpno poročilo glede izvedenih aktivnosti v zadnjem 
letu v zvezi s to problematiko. 
 
Zvonko Špec je predlagal, da bi Nadzorni odbor s strani Občine Bled pred vsako sejo Nadzornega 
odbora Občine Bled prejeli dokument »vmesno poročilo o realizaciji projekta JRC«. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Člani Nadzornega odbora pozivajo Občino Bled k opredelitvi do pravnega mnenja 
glede vprašanja ali se za Turizem Bled kot delodajalca in pri njem zaposlene delavce 
uporablja določila ZJU in ZSPJS ali določila ZDR-1 in kolektivnih pogodb, ki ga je 
pripravil odvetnik Marko Drinovec dne 11.12.2019  ter pisno opredelitev pisno 
posreduje Nadzornemu odboru do 22.10.2020. 

2. Člani Nadzornega odbora pozivajo Občino Bled, da pripravi izčrpno poročilo o 
izvedenih aktivnostih v zvezi s problematiko kreditiranja Triglavske Rože do 
14.10.2020. 

3. Člani Nadzornega odbora so sprejeli sklep, da bo na vsaki seji Nadzornega odbora 
Občine Bled točka na dnevnem redu »vmesno poročilo o realizaciji projekta JRC«. 

 
 
Seja je bila  zaključena ob 18:30 uri. 
 
Zapisnik pisala: 
Tajnica odbora: Urška Z.Vidmar 
 
 
 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA 
                            Alen Kofol 


