
                                                                                   

                                                                                    

Številka: 035-1/2019 
Datum:   13.01.2022 

 
Z A P I S N I K 

18. redne seje Nadzornega odbora 
 

ki je bila v sredo, 12. 01.2022, s pričetkom ob 17:30 v  zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni: Boštjan Poklukar, Zvonko Špec, Ramiza Mitrovič in Matej Kumerdej  
 
Ostali prisotni: Robert Klinar, Romana Purkart in Urška Zoya Vidmar 
 
Uvodno predstavitev in obrazložitev je podal predsednik Nadzornega odbora Boštjan Poklukar in 
preveril prisotnost na 18. redni seji (prisotni 4 člani od 5).  
Člane je seznanil s problematiko, povezano z javnim zavodom Turizem Bled in z sprejetjem 
Proračuna občine Bled za leto 2022 na seji občinskega sveta v decembru 2021. 
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 18. redne seje Nadzornega odbora 
občine Bled:  

1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 25.11.2021; 
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 26.11.2021; 

4. Ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja javnega zavoda Turizem Bled; 
5. Predlog programa dela Nadzornega obora Občine Bled za leto 2022; 
6. Razno. 

 
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je dostopno na spletni strani občine: https://www.e-
bled.si/nadzorni-odbor/. 

 
AD 1. 

 
Sprejem dnevnega reda 18. seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

 
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  
 

1. Sprejem dnevnega reda 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 25.11.2021; 
3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 26.11.2021; 
4. Ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja javnega zavoda Turizem Bled; 
5. Predlog programa dela Nadzornega obora Občine Bled za leto 2022; 
6. Razno. 

 
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora sprejmejo predlog predlaganega dnevnega reda 18. redne seje 
Nadzornega odbora. 
 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI   

https://www.e-bled.si/nadzorni-odbor/
https://www.e-bled.si/nadzorni-odbor/


                                                                                   

                                                                                   

 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 2. 
 

Potrditev zapisnika 17. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 25.11.2021; 
 

Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  
 
Razprave ni bilo, zato predsednik da zapisnik 17. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z 
dne 25.11.2021 na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 17. redne seje Nadzornega odbora Občine 
Bled z dne 25.11.2021. 
 
4  prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 26.11.2021; 
 
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  
 
Razprave ni bilo, zato predsednik da zapisnik 1. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Bled z 
dne 26.11.2021 na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 1. dopisne seje Nadzornega odbora Občine 
Bled z dne 26.11.2021. 
 
4  prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
AD 4. 

 
Ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja javnega zavoda Turizem Bled; 

 
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  Člane odbora je seznanil, da 
so se nanj obrnilo več ljudi glede javnega zavoda Turizem Bled (v nadaljevanju: Turizem Bled), 
prav tako tudi na Zvonka Špeca. Člane odbora je obvestil, da je dne 29.12.2021 imel v zvezi z 
problematiko javnega zavoda Turizem Bled telefonski razgovor z Županom občine Bled, Janezom 
Fajfarjem, saj od 01.01.2022 Turizem Bled nima ni direktorja, vršilca dolžnosti in sveta zavoda ter 
da je ogroženih 7 delovnih mest. 
 
Povedal je tudi, da je dne 06.01.2022 je prejel pismo zaposlenih na Turizmu Bled s strani Romane 
Purkart, obveščen je bil, da so bili o tem obveščeni tudi vsi svetniki in organi Občine Bled. 
 
Robert Klinar je opravičil odsotnost Župana občine Bled, Janeza Fajfarja. 



                                                                                   

                                                                                   

Obrazložil je razloge, zakaj se je moral Turizem Bled, zavod za pospeševanje Turizma Bled, 
preoblikovati v Javni zavod Turizem Bled in da je Občinski svet Občine Bled dne 28.09.2021 
sprejel Odlok o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje Turizma Bled, v Javni zavod 
za Turizem Bled (v nadaljevanju: Odlok). Poudaril je, da so občinski svetniki s sprejetjem Odloka 
prenesli pooblastila na: direktorja Turizma Bled, svet zavoda in strokovni svet. 
Povedal je, da so na podlagi sprejetega Odloka pričeli s kandidacijskimi postopki za člane sveta 
zavoda, saj je sestavljen iz 7 članov, in sicer: 4 predstavniki s strani ustanoviteljice, 2 predstavnika 
s področja turizma (predstavnik hotelirjev, predstavnik iz sfere sobodajalcev) ter 1 predstavnik 
delavcev zavoda. 
Člane Nadzornega odbora je seznanil, da je v ponedeljek potekal neformalni sestanek s svetniki 
glede problematike, povezane s Turizmom Bled in kandidati za predstavnike s strani 
ustanoviteljice. 
Trenutno še poteka dopisana seja, ki bo zaključena dne 13.01.2022 ob 24:00 uri. 
Člane Nadzornega odbora je obvestil, da je Občina Bled zagotovila finančna sredstva za plače 
zaposlenih na Turizmu Bled, tako, da so dne 11.01.2022 prejeli plače za mesec december 2021. 
Ostal je še problem glede plačila odprtih računov, saj ni bilo podpisanih naročilnic in ostalih faktur 
s strani direktorja Tomaža Roglja, brez teh podpisov se plačilo računov ne more izvesti.  Na 
Turizmu Bled je imel tudi sestanek z zaposlenimi osebami ter jim razložil trenutno problematiko.  
Povedal je še, da se je poslovanje Turizma Bled zaključilo z pozitivnim rezultatom v višini 
12.692,30 €. 
 
Romana Purkart je obrazložila trenutno poslovanje Turizma Bled. 
Povedala je, da je bila imenovana za predstavnico zaposlenih že v »starem« svetu zavoda, prav 
tako v trenutnem svetu zavoda.  
Člane Nadzornega odbora je seznanila, da jo je presenetila izjava 6 članov, da izstopajo iz sveta 
zavoda Turizem Bled, zavoda za pospeševanje turizma Bled. Povedala je tudi, da je na podlagi 
prejetih izjav imela telefonski pogovor z odstopljenim predsednikom, Urošem Ambrožičem in mu 
razložila, kakšne posledice bodo s svojimi odstopi povzročili in da ji je odvrnil, da to ni 
njegova/njihova stvar. 
Obrazložila je, da je bil direktor Tomaž Rogelj od 18.12. do 23.12.  na službeni poti v Dubaju ter da 
je bil po povratku iz Dubaja zaradi okužbe z korona virusom na bolniškem dopustu od 27.12.2021 
do 31.12.2021 ter da v tem času ni podpisal nobene naročilnice in da se je program Zimska 
pravljica kljub temu nemoteno izvajal. 
Povedala je, da so se zaposleni na Turizmu Bled o svojih pravicah tudi pozanimali na sindikatu, 
kamor so se sedaj tudi vključili. Prav tako so zaposlene na Turizmu Bled aktivno iskale rešitve in 
jih še iščejo. Povzela je mnenje zaposlenih na Turizmu Bled, da bi moral sveta zavoda Turizem 
Bled, zavod za pospeševanje turizma Bled, izpeljati zadeve do imenovanja sveta zavoda Turizma 
Bled.  
Izrazila je presenečenje o odstopu 6 članov iz sveta zavoda Turizem Bled, zavod za pospeševanje 
turizma Bled z dnem 15.12.2021, to je dan kasneje, ko je bilo jasno, da občinski svet ni potrdil 
novih članov sveta zavoda in da bo s tem Turizem Bled ostal brez vodstva.  
 
Ramizo Mitović je zanimalo, glede na to, da je Občina Bled ustanoviteljica Turizma Bled, ali nima 
nič pristojnosti v zvezi z nastalo problematiko.  
Robert Klinar je odgovoril, da je Občina Bled res ustanoviteljica Turizma Bled in da jim zagotavlja 
finančna sredstva, nima na pooblastil, saj je občinski svet vsa pooblastila prenesel na direktorja 
Turizma Bled, svet zavod in strokovni svet. Občina Bled dejansko le podpiše letno pogodbo o 
financiranju z zavodom glede na predhodno potrjen načrt sveta zavoda. 
 
Zvonko Špec je izrazil zadovoljstvo, da so se svetniki na sestanku v temu tednu zmenili o reševanju 
problematike. 
 
 
Zvonko Špec je povedal, da ima on drugačne informacije in da je sveta zavoda Turizem Bled, zavod 
za pospeševanje turizma Bled, odstopil zaradi tega ker niso imeli več pooblastil za izvajanje nalog 



                                                                                   

                                                                                   

po sprejetem Odloku o preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje Turizma Bled, v 
Javni zavod za Turizem Bled. 
 
Robert Klinar je povedal, da so glede opravljanja nalog sveta zavoda Turizem Bled, zavod za 
pospeševanje turizma Bled in sveta zavoda javnega zavoda Turizem Bled prejeli 2 mnenji (s strani 
podjetja Idealis d.o.o. in s strani odvetniške pisarne Marko Drinovec- odvetnik), vendar sta mnenji 
nasprotujoči. 
Obrazložil je tudi problem, povezan z zapisnikom zadnjega sestanka sveta zavoda Turizem Bled, 
zavod za pospeševanje turizma Bled v 2021, na katerem je bil prisoten, saj je bila pri potrjevanju 
zapisa seje njegova izjava drugače zapisano kot je sam izjavil na seji. Povedal je tudi, da obstaja 
tonski zapis seje, ki vsebuje tudi njegovo izjavo. Članom Nadzornega odbora je prebral zapis 
izjave. 
 
Zvonko Špec je podal mnenje glede sveta zavoda Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma 
Bled, saj meni, da njihovi predstavniki niso imeli več zaupanja od ustanovitelja in zaradi tega niso 
želeli nadaljevati kot predstavniki sveta zavoda. 
Robert Klinar je odgovoril, da je sveta zavoda Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma Bled 
imel vso podporo zaposlenih na Turizmu Bled in občinske uprave Občine Bled. Nenazadnje je 
občinska uprava pomagala pripraviti razpis za direktorja zavoda. 
 
Zvonka Špeca je zanimalo, kako to, da je direktor Turizma Bled sklical prvo konstitutivno sejo  svet 
zavoda javnega zavoda Turizem Bled, kljub temu, da ni bilo še imenovanih vseh članov zavoda 
oziroma brez večine v zavodu. 
Romana Purkart je odgovorila, da je bil sklic seje opravljen po navodilih pravne službe občine 
Bled. Konstitutivne seje sta se udeležila 2 predstavnika od 3 in sta na seji ugotovila da nista 
sklepčna ter zaključila sejo. 
 
Matej Kumerdej je izrazil mnenje, da si želi da se zadeve razrešijo in da politika najde ustrezen 
pristop. 
 
Romana Purkart je povedala, da so zaposleni na Turizmu Bled iskreno hvaležni občinski upravi 
Občine Bled, da jim je bilo omogočeno izplačilo plač za mesec december 2021, žalosti pa jo, da si 
politika upa biti politični boj na hrbtu blejskega turizma. 
 
Boštjan Poklukar je postavil vprašanje Robertu Klinarju, na kakšen način boste vzpostavili 
zakonito stanje ter zakaj je ustanovitelj čakal z sklicem svetnikov vezano na problematiko z 
Turizmom Bled do drugega tedna v letu 2022.  
Robert Klinar je odgovoril, da občinska uprava vseskozi poizkuša rešiti nastali problem, vendar ta 
problem trenutno lahko reši samo občinski svet. Ena od opcij je tudi postopek izbrisa JZ Turizma 
Bled iz registra. Postopek izbrisa lahko sprožijo tudi zaposleni na Turizmu Bled v primeru, da ne 
bi prejemali plač. Glede na pomembnost JZ za Bled pa močno upa, da se takšni radikalni ukrepi ne 
bodo nikoli izvedli in da bo z vzpostavitvijo novega sveta zavoda JZ začel normalno delovati.  
Povedal je tudi, da je bila ena od opcij pri preoblikovanju tudi ta, da se znotraj občinske uprave 
formira služba za pospeševanje turizma, kar pa je bilo preko politične razprave zavrnjeno.  
Povedal je tudi, da je bila po odstopu šestih (6) predstavnikov sveta zavoda Turizem Bled, zavod 
za pospeševanje turizma Bled sklicana seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja (v nadaljevanju: KMVII) zaradi imenovanja štirih (4) predstavnikov ustanoviteljice v 
svet zavoda javnega zavoda Turizem Bled in da je občinska uprava vseskozi iskala rešitve za 
nastalo situacijo. 
 
Boštjan Poklukar je izrazil mnenje, da je stanje nezakonito ter da v tem trenutku ni nobenih 
zagotovil, ali bodo svetniki imenovali štiri (4) člane sveta zavoda.  
Boštjan Poklukar je podal izjavo, da Nadzorni odbor Občine Bled ugotavlja zakonitost in pravilnost 
delovanja ter da bodo predlagali instrukcijski rok za rešitev stanja. V kolikor v tem roku ne bo 
rešitve, bo moral Nadzorni odbor Občine Bled ukrepati. 



                                                                                   

                                                                                   

Robert Klinar je pozval Nadzorni odbor Občine Bled naj v danem trenutku predloži predloge 
rešitev oziroma naj člani povedo, kaj po njegovem mnenju bi bila občinska uprava še dolžna 
narediti z nastalo situacijo. 
Boštjan Poklukar je na poziv podal odgovor, da se je dokaj pozno spomnil, kaj bi bilo potrebno 
narediti ter da bi se na Občini Bled morali s tem ukvarjati že prej. 
Robert Klinar je na odgovor Boštjana Poklukarja odgovoril, da je Občina Bled vseskozi aktivno 
sodelovala pri reševanju zapleta, skladno s svojimi pristojnostmi in da se ne strinja, da so se v 
reševanje vključili prepozno. Dodal je, da se je sam sestal z zaposlenimi, česar ni storil noben 
predstavnik politike.  
Ramiza Mitrović je izrazila mnenje, da ne more verjeti, da Občina Bled kot ustanoviteljica javnega 
zavoda Turizem Bled nima pristojnosti za reševanje nastale problematike. 
Robert Klinar je odgovoril, da je vse pooblastila občinski svet preko odloka o preoblikovanju 
prenesel na direktorja in na svet zavoda. Povedal je še, da je bila Občina Bled dolžna zaradi 
spremembe zakonodaje ZSRT preoblikovati Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma Bled v 
javni zavod Turizem Bled. Dodal je še, da občinska uprava skladno s svojimi pristojnosti aktivno 
poizkuša pomagati pri izvrševanju nastale situacije. 
 
Ramizo Mitrovič je še zanimalo, ali ima svet zavoda Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma 
Bled kakšne obveznosti (npr. odškodninske) do javnega zavoda Turizem Bled. 
 
Boštjan Poklukar se je poročevalcema zahvalil za udeležbo na seji Nadzornega odbora in za 
obrazložitev trenutne problematike, vezane na javni zavod, Turizem Bled. 
 
Prav tako si želi, da bi našli politično rešitev pri imenovanju predstavnikov s strani ustanoviteljice 
ter predlaga pomoč s strani Nadzornega odbora Občine Bled, predvsem zaradi zaposlenih na 
Turizmu Bled. 
Izrazil je mnenje, da je Občina Bled ustanoviteljica Turizma Bled in v primeru da na Turizmu Bled 
ni trenutno zaposlenega direktorja in niti vršilca dolžnosti, bi moral te funkcije prevzeti župan 
občine Bled in občinski svet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Nadzorni odbor Občine Bled nalaga županu Občine Bled kot zakonitemu zastopniku 
ustanoviteljice javnega zavoda Turizem Bled, da v 15 dneh vzpostavi zakonito stanje na 
način, da bo omogočeno izvajanje dejavnosti javnega zavoda Turizem Bled za izvajanje 
dejavnosti, za katere je bil ustanovljen. 
 
4  prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 

AD 5. 
 

Predlog programa dela Nadzornega odbora Občine Bled za leto 2022; 
 
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  
Predlagal je, da glede na dejstvo, da bodo potekale občinske volitve v mesecu oktobru 2022 
oziroma novembru 2022, da bi bila zadnja seja Nadzornega odbora občine Bled v septembru 2022. 
Za vključitev v program dela Nadzornega odbora Občine Bled za leto 2022 je poleg zaključka še 
nezaključenih nadzorov predlagal še 3 dodatne nadzore in sicer: 

1. Nadzor Zavoda za kulturo Bled; 
2. Nadzor ravnanja z odpadno vodo; 
3. Nadzor delovanja režijskega obrata s strani učinkovitosti in pravilnosti poslovanja. 

 
Zvonko Špec ni podal novih predlogov za nadzor v letu 2022, predlagal pa je, da bi se najprej 
zaključili še odprti nadzori in odprta vmesna poročila. 
Matej Kumerdej se strinja z predlogom Zvonkota Špec. 
 



                                                                                   

                                                                                   

PREDVIDEN PROGRAM DELA NADZORNEGA 
ODBORA OBČINE BLED V LETU 2022 

Nadzor Medgeneracijskega centra Vezenine Bled 

Poročilo o poteku turistične sezone za leto 2021 

Nadzor Tržnica Bled 

Nadzor Programa športa 

Nadzor Zavoda za kulturo Bled; 

Nadzor ravnanja z odpadno vodo; 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Člani Nadzornega odbora so sprejeli programa dela Nadzornega odbora Občine Bled za 

leto 2022.  

4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
 

 
AD 6. 
Razno 

 
Ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila  zaključena ob 19:40 uri. 
 
Zapisnik pisala: 
Tajnica odbora: Urška Z.Vidmar 
 
 

       PREDSEDNIK 
               NADZORNEGA ODBORA 
                      Boštjan Poklukar 


