Številka: 035-1/2019
Datum: 22.09.2021
ZAPISNIK
12. redne seje Nadzornega odbora
ki je bila v sredo, 22. 09.2021, s pričetkom ob 17:30 v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Prisotni: Boštjan Poklukar, Zvonko Špec, Matej Kumerdej, Laura Jerebic
Odstotna: Ramiza Mitrovič
Ostali prisotni: Robert Klinar, Urška Zoya Vidmar
Uvodno predstavitev in obrazložitev je podal nov predsednik Nadzornega odbora Boštjan
Poklukar.
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 12. seje Nadzornega odbora Občine
Bled:
1. Sprejem dnevnega reda 12. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled;
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 25.05.2021;
3. Vmesno poročilo o realizaciji projekta JRC;
4. Program dela nadzornega odbora za leto 2021;
5. Razno.
AD 1.
Sprejem dnevnega reda 12. seje Nadzornega odbora Občine Bled;
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.
Sprejem dnevnega reda 12. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem dnevnega reda 12. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled;
Potrditev zapisnika 11. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 25.05.2021;
Vmesno poročilo o realizaciji projekta JRC;
Program dela nadzornega odbora za leto 2021;
Razno.

PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega odbora sprejmejo predlog predlaganega dnevnega reda 12. redne seje
Nadzornega odbora.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Dnevni red je bil sprejet.
AD 2.
Potrditev zapisnika 11. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 25.05.2021;
Podpredsednik odbora Zvonko Špec je podal uvodno obrazložitev.
PREDLOG SKLEPA:

Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 11. redne seje Nadzornega odbora Občine
Bled z dne 25.05.2021.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
AD 3.
Vmesno poročilo o realizaciji projekta JRC
Podrobno obrazložitev projekta JRC je podal direktor občinske uprave Robert Klinar in sicer:
- pomen in vloga JRC
- predvidena časovnica
- učinki izgradnje po fazah
- presek stanja
Zvonko Špec je postavil vprašanje glede začetka del v krožišču, saj je bilo rečeno, da bo pričetek
del v jeseni oziroma po izvedenem blejskem forumu.
Robert Klinar je odgovoril, da je nosilec projekta država v sodelovanju z občino Bled. Zamik
izvedbe del je vezan delno na protokolarne dogodke iz sklopa predsedovanja RS Svetu EU. Drug
razlog za zamik pa je še neizdano gradbeno dovoljenje za 1. fazo. Glede na znane podatke je DRSI
vložilo popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo 1. faze.
Zvonka Špeca je zanimalo, ali je izbira izvajalca del dokončna.
Robert Klinar je odgovoril, da je razpis za izvajalca del v teku; po nam znanih podatkih se je na
razpis prijavil le en izvajalec. Odločitev o izbiri še ni bila izvedena, predvidevamo pa, da bo
odločitev o izbiri in pogodba z izvajalcem podpisana v bližnji prihodnosti.
Mateja Kumerdeja je zanimala višina dodatnih stroškov zaradi formiranja delovne skupine in
dodatnih ukrepov.
Robert Klinar je pojasnil, da so stroški vezano na formiranje skupine za omilitvene ukrepe niso
omembe vredni (ni sejnin,…). Kar se pa tiče rešitev za omilitev vplivov na okolico pa se bo s tem
investicija definitivno podražila.
Mateja Kumerdeja je še zanimala višina sredstev za ureditev kanalizacije – mešanega kanala ob
jezeru Ljubljanske ceste in Ceste svobode ter ali Občina Bled predvideva da bi pridobila sredstva
iz evropskih sredstev.
Robert Klinar je pojasnil, da bo to velika investicija, ki je v pristojnosti občine, ko bo državna cesta
predana v upravljanje občini. Občina je zadolžena za komunalno ureditev v občini neglede na
trenutno lastništvo. Po otvoritvi JRC in prenosu Ceste svobode na občino, se bo začelo s prenovo
mešanega kanala (ločeno meteorna in fekalna kanalizacija). Poseg bo trajal nekaj mesecev. V tem
času bo cesta svobode zaprta. Višina stroškov bo jasna, ko bo pripravljen podroben popis del.
Projekti za prenovo se bodo naročili v naslednjih letih. Vsekakor bomo poizkušali pridobiti del
sredstev iz skladov EU (glede na razpisne pogoje)..
Boštjan Poklukar je podal pripombo, da je bil seznanjen leto in pol nazaj, da je prišlo do
nezadovoljstva občanov zaradi odkupa zemljišč ter koliko je podražilo traso zaradi sprememb.
Izrazil je tudi skrb, da ne bi prišlo do take situacije kot v Braslovčah. Zanimalo ga je tudi, ali potem
odklon projekta JRC ne drži.
Robert Klinar je pojasnil, da so se problema lotiti celovito, izvedene so bile preveritve variant
umestitve, ki jih je predlagala CI Mlino. Glede na rezultate preveritev je bilo na OS OB potrjena
obstoječa trasa iz OPPN. Poleg tega je OS naložil formiranje DS za omilitvene ukrepe za traso na
območju 3. faze, v kateri so dva člana iz Civilne iniciative, dva člana občinska uprava, predstavnik
DRSI in predstavnika projektanta PNZ. Glede na trenutno znane podatke o omilitvenih ukrepih in

glede na zvišanje cen v dejavnosti se bo cena projekta povečala. Za koliko danes še ne vemo.
Podatki bodo znani po zaključku PZIjev in končni kalkulaciji projekta.
Zvonko Špec je pohvalil delo občinske uprave v tem, da je Občina Bled tudi vključila krajane.
Izrazil je zaskrbljenost, da bi država prevalila te dodatne stroške na Občino Bled.
Robert Klinar je povedal, da je Občina Bled podpisala z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor
Sporazum o sofinanciranju obvoznice Bled Jug), s katero se je zavezala, da znaša sofinancerski
delež Občine Bled 8,73% skupne vrednosti investicije.
Sestavni del zapisnika je pripravljeno gradivo - Južna razbremenilna cesta s strani občinske
uprave z dne 22.09.2021.
PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega odbora so se seznanili z s potekom del na projektu JRC ter pripravami na
izvajanje projekta.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
AD 4.
Program dela nadzornega odbora za leto 2021;
Predsednik Boštjan Poklukar je podal predloge za program dela Nadzornega odbora za leto
2021 in sicer:
1. Nadzor Medgeneracijskega centra Vezenine Bled
2. Nadzor Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki
3. Nadzor Tržnica Bled
4. Nadzor Programa športa
Po razpravi so člani odbora Nadzornega odbora oblikovali program dela Nadzornega odbora
Občine Bled:
PREDVIDEN PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA
OBČINE BLED V LETU 2019

Predviden rok
izvedbe

Nadzor Medgeneracijskega centra Vezenine Bled
Poročilo o poteku turistične sezone za leto 2021
Nadzor Tržnica Bled

oktober 2021
oktober 2021
november 2021

Nadzor Programa športa

november 2021

PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega odbora so sprejeli programa dela Nadzornega odbora Občine Bled.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.

Ni bilo razprave.

AD 5.
Razno

Seja je bila zaključena ob 18:35 uri.
Zapisnik pisala:
Tajnica odbora: Urška Z.Vidmar
PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
Boštjan Poklukar

