
                                                                                   

                                                                                    

Številka: 035-0001/2019-195 

Datum: 14.01.2022 

 

ZAPISNIK 

 

2. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 13.01.2022, 

ki je potekala dne 13.01.2022 do 15.00 ure– seja se je izvajala z osebnim glasovanjem 

preko elektronske pošte ali dostavo na sedež občine na naslov Cesta svobode 13, 4260 

Bled 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 
12.01.2022; 
 

Skladno z dogovorjenim na 18. redni seji z dne 12.01.2022, da bo dne 13.01.2022 izvedena 

dopisna seja, so  gradivo za točko člani Nadzornega odbora Občine Bled prejeli s sklicem 2. dopisne 

seje Nadzornega odbora Občine Bled dne 13.01.2022. V okviru gradiva je bil posredovan predlog 

sklepa, glasovnica in Zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 12.01.2022.  

 

Ugotavljamo: 

- Vabilo, gradivo za dopisno sejo in glasovnica so bili dne 13.01.2022 po elektronski pošti poslani      

vsem članom Nadzornega odbora Občine Bled; 

- glasovanje je potekalo tako, da so člani Nadzornega odbora na glasovnici glasovali o 

predlaganemu  sklepu in izpolnjene ter podpisane glasovnice do vključno dne 13.01.2022 do 

15.00 ure  po elektronski pošti posredovali na elektronski naslov tajnice Nadzornega odbora 

občine Bled ali dostavili na sedež občine na naslov Cesta svobode 13, 4260 Bled; 

- pravočasno so glasovali 3 člani; 

 

- da je član Matej Kumerdej dne 13.01.2022 ob 14:58 kot odgovor na poslano vabilo na 2. dopisno 

sejo posredoval pojasnilo, da se zaradi  » sestanka verjetno ne bo uspel pravočasno natisniti 

glasovnice. Da je zapisnik prebral, ampak pogreša zapisano razpravo glede sklepa, kjer je opozoril 

na to, kakšne ima župan pristojnosti«. 

Skladno z 2. odstavkom 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bled (v nadaljevanju: 

Poslovnik) je dopisna seja sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom Nadzornega odbora,  



                                                                                   

                                                                                   

od katerih jih je vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so vročitev potrdili člani, ki so 

glasovali.   

Ker so vročitev potrdili  3 člani od 4  članov (poteka postopek imenovanja enega nadomestnega 

člana) Nadzornega odbora, je bila seja sklepčna. 

 
Točka 1.  Potrditev zapisnika 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne  
                    12.01.2022; 
 

Glasovnice za predmetno točko so oddali trije (3) člani Nadzornega odbora in sicer: Boštjan 
Poklukar, Ramiza Mitrovič, Zvonko Špec.  
Glasoval ni eden (1) član Nadzornega odbora Matej Kumerdej. 
 
Vsi člani Nadzornega odbora, ki so glasovali, so glasovali ZA sprejetje predlaganega sklepa. 

Skladno s 3. odstavkom 27.a člena Poslovnika je predlog sklepa, ki je bil predložen na dopisno 

sejo, sprejet, če je za sklep glasovala večina vseh članov nadzornega odbora, ki so do roka oddali 

svoj glas. 

 

Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora 
Občine Bled z dne 12.01.2022. 
ZA PROTI 
3 0 

 

Predlagani sklep je bil sprejet. 

 
Zapisala: 
Urška Zoya Vidmar 
           

 

Predsednik Nadzornega odbora  
                      Občine Bled 

          Boštjan Poklukar 
 

 

 


