Številka: 035-1/2019
Datum: 12.11.2021
ZAPISNIK
15. redne seje Nadzornega odbora
ki je bila v sredo, 10. 11.2021, 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: Jakob Bassanese, Urška Zoya Vidmar, Bojana Lukan in Polona Zalokar
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 15. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled;
2. Nadzor programa športa;
3. Potrditev zapisnika 14. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 28.10.2021;
4. Predlog zaključnega poročila za Bodešče;
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 15. seje Nadzornega odbora Občine Bled;
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.
Predsednik je predlagal zamenjavo točk dnevnega reda in sicer:
- da 3. točka postane 2. točka
Predlagani dnevni red se glasi:
1. Sprejem dnevnega reda 15. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled;
2. Potrditev zapisnika 14. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 28.10.2021;
3. Nadzor programa športa;
4. Predlog zaključnega poročila za Bodešče;
5. Razno.
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega odbora sprejmejo predlog predlaganega dnevnega reda 15. redne seje
Nadzornega odbora.

4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Dnevni red je bil sprejet.
AD 2.
Potrditev zapisnika 14. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 28.10.2021;
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA:
Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 14. redne seje Nadzornega odbora Občine
Bled z dne 28.10.2021.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
AD 3.
Nadzor programa športa;
Jakob Bassanese je podal uvodno obrazložitev in poudaril, da Občina Bled v primerjavi z ostalimi
občinami namenja veliko sredstev za področje športa.
Bojana Lukan je uvodoma predstavila pregled sredstev javnih razpisov v občini Bled od leta 2018
do leta 2021 Povedala je, da je Občina Bled za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
v občini Bled v letu 2021 namenila 160.000 € Predstavila je tudi višino sredstev za javne razpise
na drugih področjih, za leta 2018 - 2021, iz česar je razvidno, da se za programe športa namenja
precej več sredstev, kot za ostale javne razpise.
Polona Zalokar je podrobno obrazložila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v občini Bled za leto 2021. Uvodoma je obrazložila pravno podlago, in sicer: Nacionalni
program športa v RS za obdobje od 2014-2023, nov Zakon o športu, sprejet 2018, ki je naložil
občinam , da v roku enega leta svoje akte uskladijo z določbami novega zakona. Na tej podlagi je
Občinski svet Občine Bled v letu 2019 sprejel nov Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega
programa športa v Občini Bled ki vsebuje splošni del in Prilogo, kjer so na 40 straneh zelo
natančno in podrobno določeni posebni pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje posameznih
programov športa, ki jih je potrebno dosledno upoštevati pri izvedbi javnega razpisa. Nadalje je
povedala, da da Občina Bled vsako leto sprejme »Letni program športa v Občini Bled », v katerem
predvidi sredstva za sofinanciranje programov športa in športno-turističnih infrastrukturnih
objektov, kateri je tudi usklajen s sprejetim proračunom občine za posamezno leto.
Povedala je, da mora Občina vsako leto natančno poročati o izvajanju letnega programa športa na
MIZŠ. Izhajajoč iz njihove statistične publikacije, je bila pred nekaj leti Občina Bled na a 4. mestu
med vsemi občinami, po višini namenjenih sredstvih za področje športa glede na velikost občine.
Polona Zalokar je nato obrazložila programe oziroma vsebine, ki se sofinancirajo v letu 2021 v
skupni višini 160.000 € ter predstavila seznam prejemnikov sredstev po javnem razpisu za
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Bled za leto 2021.
Podrobno je razložila metodologijo in postopke od objave javnega razpisa za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v Občini Bled za leto 2021 do nakazil sredstev prijaviteljem.
Matej Kumerdej je postavil vprašanje ali je pravilen podatek na 2. strani predloženega gradiva, da
je Občina Bled v letu 2019 namenila samo 16.000 € za izvajanje letnega programa športa.

Bojana Lukan je povedala, da gre za tiskarsko napako in da je pravilni znesek 160.000 €.
Mateja Kumerdeja je zanimalo, ali se pri pregledu prijaviteljev ugotovijo kakršne koli napake in
kakšne so sankcije v teh primerih.
Polona Zalokar je odgovorila, da odkar dela (9 let) na tem področju, ni bilo takega primera. Dogaja
se, da so vloge nepopolne in v teh primerih zaprosi za ustrezno dopolnitev vloge.
Ko po izvedenih programih izvajalci vložijo zahtevke za izplačilo sredstev, lahko tudi delne
zahtevke, glede na to, kdaj izvedejo kakšen program za katerega so dobili odobrena sredstva
javnega razpisa, pa se vsak zahtevek pred predajo v izplačilo pregleda ali vsebuje vsa potrebna
dokazila, in sicer:
– poročilo o izvedbi programa,
– računi za stroške izvedbe posameznih programov: stroški ustrezno
usposobljenega kadra za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu,
stroški uporabe športnih objektov in površin, stroški priprav in udeležbe na
športnih tekmovanjih, za materialne stroške izvedbe športnih prireditev …
– dokazila o plačilu računov – bančni izpiski, …
Kršitve so opredeljene v posamezni pogodbi med Občino Bled in prijaviteljem.
Zvonko Špec je podal mnenje, da je dobro, da Občina Bled realizira toliko prihodkov, da lahko vse
to financira. Visoka višina sofinanciranj za področje športa ni samo zadnje leto, pač pa odkar je
ustanovljena Občina Bled. Podpira da se financira tudi izobraževalne vidike in ne samo vrhunski
(tekmovalni) šport.
Izrazil je pa skrb, koliko časa bo lahko Občina Bled sploh še sofinancirala programe športa in
investicijsko vzdrževanje objektov v povezavi z predlaganim proračunom za leto 2022 in 2023.
Postavil je tudi vprašanje vezano na vzdrževanje in obnovo športnih objektov glede na ustvarjanja
prihodkov (tržni vidik).
Jakob Bassanese je obrazložil, da se s tem problemom srečujejo že dalj časa. Zavedajo se, da ima
Občina Bled veliko odprtih projektov (JRC, OŠ Bled, Kolesarska steza Bled-Bohinj in čistilna
naprava) in kar se tiče vlaganja v programe športa je potrebno, da se pozna tudi druga stran
vlaganja v programe športa in sicer kaj da šport Občini Bled. Navedel je primer trženja športne
dvorane, saj udeleženci ustvarijo letno 15.000 nočitev in Občina Bled iz tega naslova prejeme
prihodke iz naslova turistične takse in pojasni, da je objekt Športne dvorane tisti, ki na Bled
pripelje goste in ne obratno.
Jakob Bassanese je tudi povedal, da je v preteklih letih podjetje Infrastruktura Bled d.o.o.
(najemnik Športne dvorane Bled, Grajskega kopališča in Straže Bled) namenjala svoja sredstva za
vzdrževanje objektov, ki jih je pridobila na trgu in v tem segmentu močno razbremenila občinski
proračun. Obrazložil je tudi razliko med Občino Bled in ostalimi občinami glede upravljanja
oziroma najema objektov, saj je Občina Bled dala Infrastrukturi Bled d.o.o. objekte v najem in ne
v upravljanje kot v ostalih občinah Infrastruktura Bled d.o.o. mora tako plačati skupaj z NUSZ letno
85.000 € za najemnino športnih objektov. Pred letom 2013 plačil najemnin in NUSZ ni bilo.
Povedal je, da od jeseni leta 2017 dalje Občina Bled ne pokriva več obratovalnih in vzdrževalnih
stroškov, saj so sami ustvarili na teh objektih toliko prihodkov, da lahko obratovalne stroške
javnih programov in dejavnosti v javnem interesu (smučišče) ter vzdrževalne stroške pokrije
Infrastruktura iz svojih virov (z izjemo Covid situacije). Za primerjavo poda primer leta 2012, ko
je bil proračun za obratovalne stroške obremenjen v višini skoraj 130.000 € in leta 2018, 2019,
2020, ko za obratovalne stroške ni bilo namenjenih nič sredstev na eni strani ter vplačanih 83.000
€ v proračun s strani najemnin in NUSZ na drugi strani. V tej primerjavi je občinski proračun
optimiziran nominalno za 200.000 € povprečno na leto. Pove tudi bistveno razliko med
upravljanjem in najemom objektov, ki optimizira občinski proračun. V trenutni obliki Občina Bled
ob morebitnih investicijah dobi povrnjen DDV medtem, ko je DDV strošek Občine, v kolikor so
objekti v klasičnem upravljanju.
Jakob Bassanese je obvestil člane Nadzornega odbora, da je v športni dvorani počila cev amoniaka
pod ledeno ploskvijo ter da v koliko želijo, da lahko tržijo ledeno ploskev, jo ne smejo odmrzniti,
saj v kolikor bodo to naredili, jo ne bodo mogli več nazaj zamrzniti. Planirana investicija za nov
sistem znaša 1.000.000 €. Pove tudi, da je Infrastruktura Bled v fazi priprave PZI dokumentacije,
ki bo podlaga za kandidaturo na nepovratna EU sredstva.

Jakob Bassanese je povabil člane Nadzornega odbora Občine Bled na ogled športnih objektov in
da se bodo seznanili z njihovim delovanjem.
Ramizo Mitrović je zanimalo glede sofinanciranja obratovalnih stroškov športnih objektov na
dveh postavkah da se ne bi podvajale.
Polona Zalokar je obrazložila, da ne gre za isti namene, ampak za:
- Sredstva sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infastrukture na podlagi sklenjenih
pogodb
- sredstva za investicijska vlaganja v športne objekte
Ramizo Mitrovič je še zanimalo, koliko programov športa se v Občini Bled financira.
Polona Zalokar je je odgovorila, da so programi športa, ki jih lahko Občina Bled sofinancira
opredeljeni v Odloku o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Občini Bled in
sledijo Nacionalnemu programu športa v RS (NPS). Za posamezno koledarsko leto pa izvajanje
nacionalnega programa športa določi Občinski svet s sprejetjem Letnega programa športa, v
katerem določi programe in področja športa, ki se bodo sofinancirala v koledarskem letu in obseg
sredstev, ki se bo zagotovil v proračunu Občine za ta namen.
Boštjan Poklukar je pohvalil pripravljeno prezentacijo s strani strokovnih služb in podprl
planirana sredstva za programe športa. Odzval se je tudi na vabilo Jakoba Bassaneseja glede
ogleda športnih objektov.
Menil je, da je del nadzora, ki se nanaša na izvajanje javnega razpisa za sofinanciranje izvajanje
letnega programa športa v Občini Bled strokovno izveden in zaupa v delo strokovnih služb.
Zanima ga drugi del sredstev, namenjenih v športno infrastrukturo v skupni višini 188.000 € za
sofinanciranje obratovalnih stroškov ter za vzdrževanje in obnovo športnih objektov.
Jakob Bassanese je pojasnil, da gre v gradivu Proračuna občine Bled za tiskarsko napako in da so
sredstva v večji meri namenjena za vzdrževalna dela (npr. defekti v strojnici, popravila na stari
rolbi,..).
Boštjan Poklukar je glede na obrazložitev izrazil mnenje, da smatra da gre za obvod financiranja
športne dvorane.
Jakob Bassanese je odgovoril, da kot je že pojasnil, je Infrastruktura Bled d.o.o. v preteklosti
financirala vzdrževanje objektov, torej vlaganja v tuja osnovna sredstva - občinska, vendar glede
na situacijo v tem času, jih ne more več.
Mateja Kumerdeja je zanimala višina sredstev, pridobljena na razpisih.
Polona Zalokar je pojasnila, da se Občina Bled prijavlja na javne razpise, ki so razpisani za
področje športa, za posamezne investicije v našo športno infrastrukturo. Te razpise objavljata
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ali pa Fundacija za šport (odvisno kdo objavi
razpis). Običajno se Občina prijavi na razpise »male vrednosti«, v zadnjem razpisu je bilo to do
vrednosti investicije 62.000,00 €, kjer je v letnem proračunu mogoče zagotoviti 50 %
sofinanciranje, kar je pogoj v večina razpisih.
Preko takih razpisov so bile v preteklih letih izvedene naslednje investicije:
- zaščitna ograja ob ledeni ploskvi v Športni dvorani Bled,
- nova LED osvetlitev v Športni dvorani Bled,
- nov večnamenski pod v Športni dvorani Bled (premičen pod, zložljiv, omogoča uporabo
prostora dvorane tudi za druge namene – turistične, prireditvene ..itd),
Povedala je tudi, da je Občina lani kandidirala na Fundaciji za Šport za investicijo v Športni park
Bledec, vendar žal ni bila uspešna.
Povedala je, da se čaka na razpis Fundacije za šport, ki bo predvidoma v mesecu novembru 2021
in da bo Občina Bled na ta javni razpis prijavila investicijo v obnovo atletske steze v Športnem
parku Bledec, ki je že močno dotrajana. Obnovo tartana je potrebno izvesti zaradi nemotenega
poteka dejavnosti atletskega društva in vseh drugih društev v občini, ki trenirajo tam, občanov, ki
tudi lahko uporabljajo atletsko stezo, seveda pa tudi zaradi izvajanja različnih atletskih tekmovanj,
ki so zaradi dotrajanosti atletske steze že pod vprašajem. Povedala je tudi, da je Občina Bled kljub

neuspeli kandidaturi na javnem razpisu sredstva, ki jih je v proračunu Občine za leto 2021
namenila, kot sredstva sofinanciranja, potem ravno tako koristno uporabila za potrebne
investicije v Športnem parku , in sicer :
- za nakup in menjavo umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču ter
- sofinanciranje nakupa in vgraditve avtomatiziranega namakalnega sistema za veliko
nogometno igrišče v ŠP Bledec.
Zvonko Špec se strinja glede vzdrževanja športnih objektov.
Zanimalo ga je zaradi plačil storitev v športni dvorani za otroke iz sosednjih občin.
Polona Zalokar je obrazložila, da občina preko javnega razpisa sofinancira programe športa,
vendar tista društva/klubi, ki imajo v posamezne programe vključene tudi otroke iz sosednjih
občin, skladno z odlokom, dobijo manj točk za te programe, ker se pri posameznih programih
upoštevajo samo vadeči iz blejske občine.
Ramizo Mitrović je zanimalo glede nadziranja vzdrževalnih del v športnih objektih.
Jakob Bassanese je odgovoril, da vzdrževalna dela nadzira predstavnik Infrastrukture Bled d.o.o.
in zaposlena oseba na Občini Bled.
Boštjan Poklukar je izrazil mnenje, da se ta način financiranja programov športa ohrani in v tem
obsegu (160.000 €).
Glede upravljanja športnih objektov je menil, da bi bilo upravljanje lahko boljše izvajano in da je
v dvomu glede smotrnosti sredstev, ki so namenjena vzdrževanju objektov.
Boštjan Poklukar je predlagal, da bi opravili vpogled v sklenjeno pogodbo o vzdrževanju objekta
Športna dvorana Bled, Športni park Bled in Veslaški center Bled.
Zvonko Špec je podprl predlog Boštjana Poklukarja glede dela strokovnih služb na področju
športa, ni bil pa zadovoljen z obrazložitvijo podžupana Jakoba Basseneseja.
Izrazil je presenečenje glede poškodbe v Športni dvorani (počena cev) in predlaga, da bi sledili
glede sanacije poškodbe v Športni dvorani.
PREDLOG SKLEPOV:
1. Člani nadzornega odbora so se seznanili z nadzorom programa športa;
2. Člani nadzornega odbora so sprejeli sklep, da bodo opravili postopek nadzora glede
financiranja obratovalnih stroškov ter vzdrževanja in obnove športnih objektov –
Športna dvorana Bled v skladu z 31. členom Poslovnika Nadzornega odbora.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Sklepi so bili sprejeti.
AD 4.
Predlog zaključnega poročila za Bodešče;
PREDLOG SKLEPOV:
1. Člani nadzornega odbora so se na 14. seji Nadzornega odbora Občine Bled seznanili,
da je inšpekcijska odločba za Bodešče realizirana.
2. Člani nadzornega odbora so sprejeli sklep, da zaključujejo zadevo na podlagi
realizirane inšpekcijske odločbe.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Sklepa sta bila sprejeta.
AD 5.
Razno

Boštjan Poklukar je predlagal, da bi vabila s področja delovnih in protokolarnih dogodkov
prejemali tudi člani Nadzornega odbora Občine Bled kot jih prejemajo občinski svetniki.
PREDLOG SKLEPA:
1. Člani nadzornega odbora zahtevajo, da se vabila za delovne in protokolarne
dogodke Občine Bled pošilja tudi članom Nadzornega odbora Občine Bled.
4 prisotni: 4 ZA, 0 PROTI
Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaključena ob 19:45 uri.
Zapisnik pisala:
Tajnica odbora: Urška Z.Vidmar
PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
Boštjan Poklukar

