
                                                                                   

                                                                                    

Številka: 035-1/2019 
Datum:   26.05.2021 

 
Z A P I S N I K 

11. redne seje Nadzornega odbora 
 

ki je bila v torek, 25. 05.2021, s pričetkom ob 17:00 v  zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni: Zvonko Špec, Matej Kumerdej, Ramiza Mitrovič, Laura Jerebic 
Ostali prisotni: Robert Klinar, Urška Zoya Vidmar  
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 11. seje Nadzornega odbora Občine 
Bled: 

1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 05.11. 2020; 

3. Seznanitev z zaključnim računom Proračuna Občine Bled za leto 2019; 
4. Seznanitev z zaključnim računom Proračuna Občine Bled za leto 2020; 
5. Seznanitev s Premoženjsko bilanco  in razpolaganjem s premoženjem občine Bled za leto 

2019: 
6. Seznanitev s Premoženjsko bilanco  in razpolaganjem s premoženjem občine Bled za leto 

2020: 
7. Vmesno poročilo o realizaciji projektov: ceste, Triglavska roža, Turizem Bled (odlok), 

Straža služnosti); 
8. Nadzor v zvezi z izvrševanjem OPN-ja občine Bled (Parkirišče pod Partizanom); 
9. Nadzor – pregled najemne pogodbe za najem zemljišč med Občino Bled in podjetjem 

Pustolovski park Bled d.o.o. na Straži. 
10. Razno. 

 
AD 1. 

 
Sprejem dnevnega reda 11. seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

 
Podpredsednik odbora Zvonko Špec je podal uvodno obrazložitev.  
 
Sprejem dnevnega reda 11. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 11. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 05.11. 2020; 

3. Seznanitev z zaključnim računom Proračuna Občine Bled za leto 2019; 
4. Seznanitev z zaključnim računom Proračuna Občine Bled za leto 2020; 
5. Seznanitev s Premoženjsko bilanco  in razpolaganjem s premoženjem občine Bled za leto 

2019: 
6. Seznanitev s Premoženjsko bilanco  in razpolaganjem s premoženjem občine Bled za leto 

2020: 
7. Vmesno poročilo o realizaciji projektov: ceste, Triglavska roža, Turizem Bled (odlok), 

Straža služnosti); 
8. Nadzor v zvezi z izvrševanjem OPN-ja občine Bled (Parkirišče pod Partizanom); 
9. Nadzor – pregled najemne pogodbe za najem zemljišč med Občino Bled in podjetjem 

Pustolovski park Bled d.o.o. na Straži. 
10. Razno. 



                                                                                   

                                                                                   

 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora sprejmejo predlog predlaganega dnevnega reda 11. redne seje 
Nadzornega odbora. 
 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Dnevni red je bil sprejet. 

AD 2. 
 

Potrditev zapisnika 10. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 05.11.2020; 
 
 

Podpredsednik odbora Zvonko Špec je podal uvodno obrazložitev.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 10. redne seje Nadzornega odbora Občine 
Bled z dne 05.11.2020. 
 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

Seznanitev z zaključnim računom Proračuna Občine Bled za leto 2019; 

Podrobno obrazložitev je podal Robert Klinar. 
Poudarek je bil tudi na obrazložitvi odstopanja realizacije od plana za leto 2019 ter nakupu in 
prodaji nepremičnin v letu 2019. 
Gradivo je dostopno na spletni strani: https://www.e-bled.si/wp-
content/uploads/2020/06/Zaključni-račun-2019.pdf. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so se seznanili z zaključnim računom Proračuna Občine Bled za 
leto 2019. 
 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 4. 
 

Seznanitev z zaključnim računom Proračuna Občine Bled za leto 2020; 

Podrobno obrazložitev je podal Robert Klinar. 
Poudarek je bil tudi na obrazložitvi odstopanja realizacije od veljavnega proračuna za leto 2020 
ter nakupu in prodaji nepremičnin v letu 2020.. 
Gradivo je dostopno na spletni strani: https://www.e-bled.si/wp-
content/uploads/2021/04/Zakljlucni-racun-2020-1.pdf. 

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2020/06/Zaključni-račun-2019.pdf
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2020/06/Zaključni-račun-2019.pdf
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2021/04/Zakljlucni-racun-2020-1.pdf
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2021/04/Zakljlucni-racun-2020-1.pdf


                                                                                   

                                                                                   

Mateja Kumerdej je zanimalo, kateri projekti so izpadli zaradi »COVID situacijje«. 
Robert Klinar je pojasnil, da ni izpadel nobeden projekt, pač pa so se premaknili v prihodnje 
obdobje. 
 
Mateja Kumerdej je zanimala situacija  v zvezi z odkupom zemljišč v Vintgarju. 
Robert Klinar je pojasnil, da je Občina Bled kupila del zemljišča, izvedena je bila ureditev meje z 
državo. Občina Bled pripravlja dopolnitev Odloka o občinskih taksah v Občini Bled, tako da bo 
Občina Bled lahko zaračunala takso za uporabo javnih površin. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so se seznanili z zaključnim računom Proračuna Občine Bled za 
leto 2020. 
 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 5. 
 

Seznanitev s Premoženjsko bilanco  in razpolaganjem s premoženjem občine Bled za leto 

2019; 

Podrobno obrazložitev je podal Robert Klinar. 
Gradivo je dostopno na spletni strani: https://www.e-bled.si/wp-

content/uploads/2021/05/Premozenjska-bilanca-Obcine-Bled-za-leto-2019.pdf. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so se seznanili s Premoženjsko bilanco  in razpolaganjem s 
premoženjem občine Bled za leto 2019. 
 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6. 
 

Seznanitev s Premoženjsko bilanco  in razpolaganjem s premoženjem občine Bled za leto 

2020; 

Podrobno obrazložitev je podal Robert Klinar. 
Gradivo je dostopno na spletni strani: https://www.e-bled.si/wp-

content/uploads/2021/05/PBO_Premozenjska-bilanca-Obcine-Bled-za-leto-2020.pdf. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so se seznanili s Premoženjsko bilanco  in razpolaganjem s 
premoženjem občine Bled za leto 2020. 
 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 

 

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2021/05/Premozenjska-bilanca-Obcine-Bled-za-leto-2019.pdf
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2021/05/Premozenjska-bilanca-Obcine-Bled-za-leto-2019.pdf
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2021/05/PBO_Premozenjska-bilanca-Obcine-Bled-za-leto-2020.pdf
https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/2021/05/PBO_Premozenjska-bilanca-Obcine-Bled-za-leto-2020.pdf


                                                                                   

                                                                                   

 
AD 7. 

 

Vmesno poročilo o realizaciji projektov: ceste, Triglavska roža, Turizem Bled (odlok), 

Straža služnosti; 

Podrobno obrazložitev je podal Robert Klinar. 
 
Obrazložil je tudi: 
- že zaključene investicije in katere bodo zaključene do junija 2021; 
- investicije v izvajanju 
- plan investicij 2022 in dalje. 
 
Gradivo »potek investicij v Občini Bled«, pripravljeno s strani občinske uprave Občine Bled je 
sestavni del zapisnika. 
 
Robert Klinar je obrazložil kronologijo služnosti TNP in bo kot priloga k zapisniku priloženo 
gradivo »Kronologija služnosti TNP« za potrebe Nadzornega odbora Občine Bled. 
 
Pri problematiki Triglavska Roža je Robert Klinar izpostavil, da je Občina Bled z Javnim zavodom 
Triglavski narodni park v letu 2020 podpisala Pismo o nameri, s katerim je izražena namera, da  
bi se uredila medsebojna razmerja vezana na služnostno pravico parkiranja v kletni etaži poslovne 
stavbe JZ TNP in služnostne pravice prehoda – peš hoje preko kleti stavbe. 
 
Pismo o nameri je sestavni del zapisnika za potrebe Nadzornega odbora Občine Bled. 
 
Zvonko Špec je podal pripombo v tem, da je za Občino Bled pomembno priznanje dolga s strani 
JZ TNP. 
 
Robert Klinar je obrazložil izvedene aktivnosti s preoblikovanjem Turizma Bled v javni zavod 
Turizem Bled. 
 
Robert Klinar je obrazložil tudi problematiko v zvezi z služnostmi na Straži. 
Mateja Kumerdej je zanimalo, koliko sredstev bo dodatno potrebnih zaradi ureditev 
problematike. 
Robert Klinar je pojasnil, da Občina Bled mora pristopiti k spremeni OPPN in urediti meteorno 
kanalizacijo. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so se seznanili z začasnimi poročili in problematiko projektov: 

- Ceste; 
- Triglavska roža; 
- Turizem Bled; 
- Straža služnosti. 

 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8. 
 

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

 



                                                                                   

                                                                                   

Robert Klinar je  
Kratko obrazložitev je podal Robert Klinar.  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

1. Člani Nadzornega odbora so se seznanili z izvrševanjem OPN-ja občine Bled 
(Parkirišče pod Partizanom Bled). 
 

 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9. 
 

Nadzor – pregled najemne pogodbe za najem zemljišč med Občino Bled in podjetjem 

Pustolovski park Bled d.o.o. na Straži; 

 
Obrazložitev je podal Robert Klinar.  
Kot priloga k zapisniku bo priložena Pogodba o najemu zemljišč (gozdne površine na Straži). 
 
PREDLOG SKLEPA: 

1. Člani Nadzornega odbora so se seznanili z najemno pogodbe za najem zemljišč med 
Občino Bled in podjetjem Pustolovski park Bled d.o.o. na Straži. 
 

 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
Priloga k točkam od AD 3 do AD 9 bo priložena kratka predstavitev občinske uprave Občine Bled 
v PowerPointu, pripravljena za potrebe Nadzornega odbora Občine Bled. 
 

AD 10. 
Razno 

 
Zvonko Špec je predlagal, da bi se program dela za leto 2021 oblikoval po potrditvi predsednika 
Nadzornega odbora. 
 
Matej Kumerdej je zaprosil za vmesno poročilo JRC. 
Robert Klinar je podal obrazložitev vmesnega poročila JRC. 
 
Zvonko Špec je prosil za informacijo glede pridobitve gradbenega dovoljenja v zvezi s 

rekonstrukcijo pristanišča na Mlinem. 

Robert Klinar je pojasnil, da je Občina Bled z društvom pletnarjev uredila vse zadeve, ki so 

potrebne za vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja (pravica graditi). Vložena je bila popolna 

vloga za gradbeno dovoljenje na Upravni enoti Radovljica. 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 



                                                                                   

                                                                                   

Člani Nadzornega odbora so se seznanili z s potekom del na projektu JRC ter pripravami na 
izvajanje projekta. 
 
Seja je bila  zaključena ob 19:10 uri. 
 
Zapisnik pisala: 
Tajnica odbora: Urška Z.Vidmar 
 
 
 

       PODPREDSEDNIK 
               NADZORNEGA ODBORA 
                        Zvonko Špec 


