Številka: 035-1/2019
Datum: 29.10.2021
ZAPISNIK
14. redne seje Nadzornega odbora
ki je bila v četrtek, 28. 10.2021, s pričetkom ob 17:30 v zgornji sejni sobi Občine Bled.
Prisotni: Boštjan Poklukar, Zvonko Špec, Matej Kumerdej, Ramiza Mitrovič
Odstotna: Laura Jerebic
Ostali prisotni: Robert Klinar, Urška Zoya Vidmar, Primož Lah in Tomaž Rogelj
Uvodno predstavitev in obrazložitev je podal predsednik Nadzornega odbora Boštjan Poklukar in
preveril prisotnost na 14. redni seji (prisotni 4 člani od 5).
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 14. redne seje Nadzornega odbora
občine Bled:
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled;
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 13.10.2021;
3. Pregled statusa vmesnih poročil Nadzornega odbora Občine Bled;
4. Poročilo o poteku turistične sezone za leto 2021;
5. Razno.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je dostopno na spletni strani občine: https://www.ebled.si/nadzorni-odbor/.
AD 1.
Sprejem dnevnega reda 14. seje Nadzornega odbora Občine Bled;
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.
Predlagal je, da se na dnevni red doda točko pod zaporedno številka 4. Razno.
Predsednik je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer:
- se na dnevni red dodala točka Vmesno poročilo Medgeneracijskega centra Vezenine Bled
- da 4. točka postane 3. točka
Predlagani dnevni red se glasi:
1. Sprejem dnevnega reda 14. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled;
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 13.10.2021;
3. Poročilo o poteku turistične sezone za leto 2021;
4. Pregled statusa vmesnih poročil Nadzornega odbora Občine Bled;
5. Vmesno poročilo Medgeneracijskega centra Vezenine Bled;
6. Razno.
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje.

PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega odbora sprejmejo predlog predlaganega dnevnega reda 14. redne seje
Nadzornega odbora.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Dnevni red je bil sprejet.
AD 2.
Potrditev zapisnika 13. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 13.10.2021;
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 13. redne seje Nadzornega odbora Občine
Bled z dne 13.10.2021.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
AD 3.
Poročilo o poteku turistične sezone za leto 2021;
Robert Klinar je podal uvodno obrazložitev, predstavitev kot priloga k gradivu
Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled je naredil prezentacijo turistične dejavnosti. Poudarek je dal
na pomembnost kolesarskega turizma in pohvalil turistično sezono za leto 2021 napram letu
2020. Povedal je, da planirajo drugačen način prireditev in sicer, da bodo prireditve vsako leto na
isti datum vendar vsako leto z drugo vsebino.
Primož Lah, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki (v
nadaljevanju: MIR) je nadaljeval z predstavitvijo gradiva »Aktivnosti in ukrepi MIR v času poletne
turistične sezone 2021«.
Naloge med 01.06. in 30.08.2021 je izvajalo 7 občinskih redarjev (od tega 2 pripravnika) in 2
občinska inšpektorja. Skupna površina območja, ki ga nadzira MIR, je 569,7 km², površina v občini
Bled pa 72,3 km². Prioriteta dela na MIR-u je mirujoči promet, JRM in usmerjanje prometa
Izpostavil je tudi problematiko glede prepovedi hoje in ležanja na zelenih javnih površinah, saj se
ljudje zavedajo, da imajo pravico ležanja in prostega prehoda do vode.
Ramiza Mitrović:
Zanima me kako je z ustanovitvenim aktom Turizma Bled, kakšen status ima sedaj Turizem Bled
in na podlagi katerega zakona bodo zaposleni delavci na Turizmu Bled.
Tomaž Rogelj je pojasnil, da je Turizem Bled pred enim tednom postal javni zavod na osnovi
Odloka o preoblikovanju javnega zavod Turizem Bled. Zavoda za pospeševanje turizma Bled v
Javni zavod za turizem Bled. Zaradi nemotenega dela za čas do sprejetja vseh potrebnih splošnih
aktov, vključno z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, in zaradi
nemotenega delovanja dela zaposlenih v dosedanjem zavodu Turizmu Bled je potrebno sprejeti
začasni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v zavodu, na podlagi katerega se
vseh zaposlenim ponudi nova pogodba o zaposlitvi. Vsi zaposleni pridobijo status javnih
uslužbencev.

Matej Kumerdej:
Kako daleč ste z predlaganimi popravki spornih odlokov, da bodo usklajeni z zakonodajo.
Mateja Kumerdeja je zanimalo:
- Kako daleč ste z predlaganimi popravki spornih odlokov, da bodo usklajeni z zakonodajo
ter kakšna je časovnica za ureditev odlokov;
- kakšna predvidevanja gostov imajo za prihodnja leta;
- ali so pričakovanja da bo turistična sezona v letu 2022 boljša kot leta 2021 ter kaj to
pomeni za promet.
Robert Klinar je obrazložil, da so bili ti odloki v preteklosti dobronamerno pripravljeni, vendar v
določenih delih niso skladni z zakoni v predmetnih področjih ter da planirajo, da bodo odloki
sprejeti in že v izvajanju do poletne sezone v letu 2022.
Tomaž Rogelj je pojasnil, da pričakujejo tudi azijske goste, katerih je bilo v letu 2021 samo 10%.
Robert Klinar je obrazložil, da se bomo na turistično sezono pripravili z 2 dodatni zaposleni
osebi na MIR-u ter z večjo aktivnostjo s strani rediteljev in policije.
Zvonko Špec je rešpektiral na občinsko upravo in MIR, saj kar je bilo povedano na seji, je poslušal
že pet let nazaj, torej premalo kadra, luknje v zakonodaji,..
Izrazil je mnenje, da turistična sezona ne traja 3 ali 4 mesece, temveč celo leto ter da se tudi ukrepi
naj bi nanašali na celo leto, saj tudi turistično gospodarstvo obratuje celo leto in se potrebuje širši
pogled na to problematiko.
Zanimalo ga je:
- financiranje Turizma Bled, saj naj bi omenil Tomaž Rogelj v predstavitvi, naj bi dobili 90%
sredstev iz Proračuna občine Bled, ostalih 10% pa na razpisih, kot se pa spomni, je v
preteklosti dejavnost financirajo tudi turistično gospodarstvo.
- je v predstavitvi pisalo, da je potrebno dvigniti ugled Bled v Sloveniji in ga zanima kje Bled
nima ogleda.
- Ali je pravi ključ financiranja Občine Bled za MIR-a glede na dejstvo, da je skupna površina
območja, ki ga nadzira MIR, 569,7 km², površina v občini Bled pa 72,3 km².
Glede problematike ležanja na travi je izrazil mnenje, da je potrebno odloke tako pripraviti da
bodo usklajeni z zakonodajo.
Tomaž Rogelj je odgovoril, da kot piše v predstavitvi, da je potrebno ugled dvigniti, to ne pomeni
da ga ni. Povedal je tudi, da se mora vsako leto zagovarjati pred novinarji zaradi izrečene izjave v
letu 2017 s strani bivšega direktorja občinske uprave, saj so novinarji takrat drugače interpretirali
njegovo izjavo. Meni da je potrebno dvigniti percepcijo Bled v očeh državljanov in da bo prava
podoba raja vidna z odprtjem južne obvoznice.
Primož Lah je pojasnil ključ financiranja MIR-a in sicer:
- Občina Bled delež 53,39 %;
- Obćina Bohinj delež 42,05 %;
- Občina Železniki delež 4,56 %.
Zvonko Špec je menil, da je večja percepcija Bleda v tujini kot v Sloveniji. Izrazil je zaskrbljenost,
da je Bled postal le prehodna destinacija, kar je opazno tudi od dolžine nočitev na Bledu v zadnjem
času.
Tomaž Rogelj je odgovoril, da je skrajšana doba bivanja na Bledu tudi sprememba potovalnih
navad ter tudi sprememba načina preživljanja prostega časa.
Povedal je tudi, da se je pri izdelavi strategija postavilo tudi vprašanje ali si na Bledu želimo
enodnevnih gostov, kar so potrdili, da ja, saj dobi turistično gospodarstvo (blejski grad, pletna, ..)
od takih gostov povprečno 70 €/gosta.

Poudaril je, da manjka za dejavnost financiranje s strani turističnega gospodarstva, saj so sredstva
namenjali za razne dejavnosti, ki jih sedaj žal ni.
Boštjan Poklukar je izrazil mnenje, da je sta Turizem Bled in MIR pomembni organizaciji za Bled.
V zvezi s projektom Green Ways ga je zanimalo, ali se bo obstoječ sistem zamenjal.
V zvezi s projektom Ask me, I am local ga je zanimalo:
- Koliko oseb bo udeležnih
- Kdo operativno vodi ta postopek
- Koliko sredstev je namenjenih za ta projekt
- Kako povečati učinkovitost ljudi
Glede Kongresnega urada ga je zanimalo, ali urad že deluje i n za kateri namen so predvidena
sredstva.
V zvezi z delovanjem MIR-a je predlagal ogled prostorov in opreme MIR-a ter seznanitev z
problematiko in potekom dela na MIR-u. Zanimalo ga je tudi, kakšen je sistem kadrovanja na MIRu.
Glede projekta Green Ways je Tomaž Rogej je povedal, da je bil kolesarski sistem kupljen v letu
2017 in da je bil postavljen posebej za Bled in ni kompaktibilen z ostalimi občinami, poleg tega pa
sistema ni možno digitalizirati ali nadgraditi. Povedal je tudi, da se bodo prijavili na razpis za nov
sistem ko bo Občina Bled lahko za to zagotovila finančne pogoje. V primeru, da ne bo objavljen
noben razpis za ta namen, bodo sistem umaknili iz ponudbe.
Glede projekta Ask me I am lokaj je povedal, da se je projekt začel izvajati v letu 2019 in da delo
izvajajo mlajši upokojenci prostovoljno (4-5 oseb). Poleg upokojencev so povabili k sodelovanju
tudi študente, vendar niso bili zadovoljni z njihovim delom, poleg tega pa so bili deležni pripomb
da so jim izplačevali previsoke urne postavke.
Za izvajanje tega projekta v letu 2022 so potrebna dodatna sredstva v ocenjeni višini 10.000 € .
Glede delovanja kongresnega urada je pojasnil, da kongresni urad deluje znotraj Turizma Bled, v
katerem je 8 zaposlenih oseb. Obrazložil je še planirana sredstva v letu 2021, namenjena
kongresnemu uradu v višini 128.600 € in sicer:
- 100.000 € je namenjeno za športne prireditve
- 15.000 € za program urada
- 13.600 € za zaposleno osebo
V preteklih letih so za ta namen imeli zaposleno osebo, vendar imajo sedaj problem z finančnimi
sredstvi, ki bi jih potrebovali za ta namen 50.000 €.
Robert Klinar je še izrazil mnenje glede projekta Green Ways in sistema za kolesa, da je sistem
zastarel, da deluje v »analognem« načinu ter da se je potrebno odločiti ali se bo kupilo nov sistem
ali ne. Poleg tega pa so na Bledu podjetja, katera se ukvarjajo z izposojo koles, poleg tega pa je tudi
dejstvo, da turisti pripeljejo kolesa s seboj. Predlagal je, da bi bilo potrebno razmisliti, da bi bilo
boljše da bi Občina Bled financirala sobodajalce, da bi sami kupili kolesa delno financirala preko
razpisov
Glede MIR-a je obrazložil, da planirana sredstva za delovanje MIR-a v višini 650.568 € večino
pokrijemo s prihodki od glob v višini 500.000 € in s strani Službe za lokalno samoupravo v višini
101.964,42 €.
Ramizo Mitrović je zanimalo, ali obstaja kakšna možnost, da bi Občina Bled in Turizem Bled imela
kakšno klavzulo oziroma kakšen prijem za zaposlovanje kadrov v turističnem gospodarstvu.
Robert Klinar je podal mnenje, da bi turistično gospodarstvo moralo razpisati štipendije in jih
zavezati s pogodbo.

Zvonko Špec je podal mnenje, da so na Bledu zaprti zaradi dejstva, da se jim v tem trenutku to bolj
splača zaradi sredstev COVID19 s strani države. Podal pripombo da vodstvo občine Bled da se
strinja s tem. Predlagal je, da bi morala Župan občine Bled in direktor občinske uprave navezati
kontakt z lastniki ali direktorji teh hotelov ter se pogovoriti glede te problematike.
Zvonko Špec se je strinjal s predlogom Boštjana Poklukarja zaradi ogleda prostorov MIR.
Robert Klinar je obrazložil še stanje sredstev iz naslova Turistične in letne pavšalne turistične
takse na dan 27.10.2021 ter porabo teh sredstev v proračunu občine Bled za leto 2021.
PREDLOG SKLEPOV:
1. Člani nadzornega odbora so se seznanili z Poročilom o poteku turistične sezone za
leto 2021;
2. Člani nadzornega odbora so sprejeli sklep, da bodo v postopku nadzora opravili
ogled prostorov in opreme MIR-a ter seznanitev z problematiko in potekom dela na MIRu.
3. Člani nadzornega odbora so sprejeli sklep, da bodo v postopku nadzora opravili
ogled prostorov in seznanitev s potekom dela na Turizmu Bled.
4. Člani nadzornega odbora so sprejeli sklep, da bodo po obeh ogledih podali
zaključno poročilo na eni od prihodnih sej.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Sklepi so bili sprejeti.
AD 4.
Pregled statusa vmesnih poročil Nadzornega odbora Občine Bled;
Robert Klinar je podal obrazložitev glede statusa vmesnih poročil::
1. Pristanišče na Mlinem: vloga za gradbeno dovoljenje dana in se predvideva da se ga
prejme v naslednjem mesecu;
2. Pregled služnosti v zvezi s kreditiranjem Triglavske rože: Pismo o nameri podpisano v
letu 2020, izbrisnice se nahajajo v lasti Občine Bled. Nepravilnosti niso bile ugotovljene
(KPK,..). V pripravi je pogodba med Javnim zavodom TNP in Občino Bled;
3. Inšpekcijska odločba za Stražo: Inšpekcijska odločba se izteče v letu 2022. Z OPN se bo
pripravila podlaga za legalizacijo;
4. Inšpekcijska odločba za Bodešče: Objekt v Bodeščah porušen in je zadeva zaključena.
5. Inšpekcijska odločba za Jurček Hom: Inšpekcijska odločba se izteče v letu 2022. Z OPN se
bo pripravila podlaga za legalizacijo;
6. Realizacija projekta JRC: stanje od poročila iz 12. seje je nespremenjeno (čaka se še vedno
gradbeno dovoljenje);
7. Reševanje statusa Turizma Bled: Turizem Bled se je preoblikoval v Javni zavod dne
22.10.2021, opravljen izbris družbenikov, postopno preoblikovanje– aktivnosti tečejo;
8. Straža služnosti: služnost je bila narobe vpisana (vpisana na drugi poti) Vse odgovore
smo že podali na prejšnji seji. Obširen odgovor je bil podan tudi na seji občinskega sveta;
9. Ceste: poročilo o tekočih investicijah.
Status vmesnih poročil po razpravi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vmesna poročila obravnavana na NO Bled
Pristanišče na Mlinem
Pregled služnost v zvezi s kreditiranjem Triglavske rože
Inšpekcijska odločba za Stražo - v kateri fazi je postopek
Inšpekcijska odločba za Bodešče - v kateri fazi je postopek
Inšpekcijska odločba za Jurček Hom - v kateri fazi je postopek
Realizacija projekta JRC
Reševanje statusa Turizma Bled

Status
ostane v evidenci
ostane v evidenci
ostane v evidenci
zaključeno
ostane v evidenci
ostane v evidenci
ostane v evidenci

8.
9.

Straža služnosti
Ceste

ostane v evidenci
ostane v evidenci

PREDLOG SKLEPOV:
1. Člani nadzornega odbora so se seznanili s statusi vmesnih poročil..
2. Člani nadzornega odbora so sprejeli sklep, da je vmesno poročilo pod številko 4.
Inšpekcijska odločba za Bodešče zaključeno.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Sklepa sta bila sprejeta.
AD 5.
Vmesno poročilo: Nadzor Medgeneracijskega centra Vezenine Bled;
PREDLOG SKLEPOV:
1. Člani Nadzornega odbora Občine Bled so se seznanili kronologijo in vodenjem
investicije Medgeneracijski center Vezenine Bled
2. Člani Nadzornega odbora Občine Bled so se seznanili z investicijskimi stroški
projekta na dan 30.9.2021.
3. Člani Nadzornega odbora Občine Bled so si v skladu s sklepom 13. seje ogledali
gradbišče Medgeneracijskega centra Vezenine Bled, kjer so jih župan Občine Bled,
podžupan, direktor občinske uprave, vodja Službe za javno infrastrukturo in
investicije ter vodja gradbišča seznanili s potekom izvedbe projekta, načini
financiranja in terminskim planom zaključka celotne investicije.
4. Člani Nadzornega odbora Občine Bled bodo nadaljevali z opravljanjem nadzora nad
investicijo Medgeneracijskega centra Vezenine Bled.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Sklepi so bili sprejet.
AD 6.
Razno
Matej Kumerdej je izrazil zaskrbljenost glede obnov bankin v Ribnem in proti Bohinjski Beli v tem,
da so popravljali bankine, v asfaltnem delu vozišča pa poškodbe niso bile popravljene.
Boštjan Poklukar je predlagal, da naj bi bilo področje cest eden izmed nadzorov v letu 2022 in je
potrebno to vključiti v program dela za leto 2022.
Seja je bila zaključena ob 19:45 uri.
Zapisnik pisala:
Tajnica odbora: Urška Z.Vidmar
PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
Boštjan Poklukar

