
                                                                                   

                                                                                    

Številka: 035-1/2019 
Datum:   03.02.2022 

 
Z A P I S N I K 

19. redne seje Nadzornega odbora 
 

ki je bila v sredo, 02. 02.2022, s pričetkom ob 17:30 v  zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni: Boštjan Poklukar, Ramiza Mitrovič in Aleš Finžar 
Odsotni: Zvonko Špec in Matej Kumerdej 
Ostali prisotni: Janez Fajfar (AD 3.), Robert Klinar (AD 3. in AD 4.), Romana Purkart (AD 3.), 
Barbara Jančič (AD 4.)in Urška Zoya Vidmar 
Prisotni preko ZOOM povezave: Uroš Ambrožič (AD 3.) 
 
Uvodno predstavitev in obrazložitev je podal predsednik Nadzornega odbora Boštjan Poklukar in 
preveril prisotnost na 19. redni seji (prisotni 3 člani od 5) in tajnica odbora Urška Zoya Vidmar. 
Povedal je, da sta dva člana opravičila svojo odsotnost. 
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 19. redne seje Nadzornega odbora 
občine Bled:  

1. Sprejem dnevnega reda 19. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 13.01.2022; 

3. Ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja javnega zavoda Turizem Bled – 
realizacija sklepa Nadzornega odbora Občine Bled z dne 12.01.2022; 

4. Nadzor sklenjene pogodbe v zvezi z pridobitvijo zemljišča Tržnice Bled v skladu z 31. 
členom Poslovnika Nadzornega odbor; 

5. Predlog razširitve 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 19. seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

 
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  
 

1. Sprejem dnevnega reda 19. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 13.01.2022; 

3. Ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja javnega zavoda Turizem Bled – 
realizacija sklepa Nadzornega odbora Občine Bled z dne 12.01.2022; 

4. Nadzor sklenjene pogodbe v zvezi z pridobitvijo zemljišča Tržnice Bled v skladu z 31. 
členom Poslovnika Nadzornega odbor; 

5. Predlog razširitve programa dela Nadzornega obora Občine Bled za leto 2022; 
6. Razno. 

 
Razprave ni bilo, zato predsednik da na glasovanje. 
 
 

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


                                                                                   

                                                                                   

PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora sprejmejo predlog predlaganega dnevnega reda 19. redne seje 
Nadzornega odbora. 
 
3 prisotni:  3 ZA, 0 PROTI     
 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 2. 
 

Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 13.01.2022; 
 

Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  
 
Razprave ni bilo, zato predsednik da Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Nadzornega odbora 
Občine Bled z dne 13.01.2022 na glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 2. dopisne seje Nadzornega odbora Občine 
Bled z dne 13.01.2022. 
 
3  prisotni:  3 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

Ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja javnega zavoda Turizem Bled; 
 
 
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev in se zahvalil Županu občine 
Bled, Janezu Fajfarju za realizacijo sklepa z 18. seje Nadzornega odbora občine Bled z dne 
12.01.2022 za vzpostavitev zakonitega stanja, tako da je omogočeno izvajanje dejavnosti javnega 
zavoda Turizem Bled za izvajanje dejavnosti.  Izrazil je čestitke ob formuliranju sveta zavoda 
Javnega zavoda Turizem Bled in imenovanju vršilke dolžnosti direktorice Javnega zavoda Turizem 
Bled. 
 
Župan občine Bled, Janez Fajfar se je odzval na sprejet sklep, ki je bil zapisan v zapisniku 18. seje 
Nadzornega odbora občine Bled z dne 12.01.2022, kjer nadzorni odbor nalaga županu, kot 
zakonitemu zastopniku ustanoviteljice javnega zavoda Turizem Bled (v nadaljevanju: JZTB), da v 
15 dneh vzpostavi  zakonito stanja za izvajanje dejavnosti JZTB. Povedal, je, da sta občina in 
občinski svet uredili vse potrebno, da JZTB sedaj deluje normalno. Omenil je tudi telefonski klic s 
strani predsednika Nadzornega odbora Občine Bled, Boštjana Poklukarja, katerega je smatral kot 
neprimernega na temo JZTB. 
Člane Nadzornega odbora občine Bled je seznanil z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi in 
opozoril na dejanske pristojnosti Nadzornega odbora občine Bled. Izrazil je mnenje, da sklep, 
katerega je Nadzorni odbora občine Bled sprejel na 18. seji dne 12.01.2022, ni bil skladen z 
normativnimi akti. 
Menil je, da Nadzorni odbor občine Bled ne more odločati o postopkih, ki jih vodi občinski svet in 
župan, glede imenovanja članov sveta zavoda in  poslovanju JZTB.  
 
Robert Klinar je povedal, da so bili v zvezi z reševanjem problematike izvedeni naslednji postopki: 



                                                                                   

                                                                                   

- izvedeni so bili vsi postopki preko občinskega sveta za imenovanje članov sveta zavoda 
JZTB; 

- tako so bili imenovani  štirje predstavniki ustanovitelja v svet zavoda JZTB; 
- imenovana je bila vršilka dolžnosti direktorica JZTB; 
- s strani sveta zavoda je bil sprejet poslovni in finančni načrt za leto 2022;  
- pospešeno se pripravlja statut JZTB: 
- ponovno bo objavljen razpis za direktorja JZTB skladno s sprejetim Odlokom o 

preoblikovanju Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma Bled, v Javni zavod za 
turizem Bled; 

- kot povzame, veliko dela je bilo opravljeno vendar je pred nami čas, ko bo potrebno še 
veliko storiti, da bo JZTB izvajal naloge skladno s poslanstvom. 

 
Uroš Ambrožič je podal pripombo na Zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora občine Bled z 
dne 12.01.2022 v delu, v katerem Romana Purkart podala izjavo glede telefonskega pogovora z 
odstopljenim predsednikom, Urošem Ambrožičem in sicer: 
»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«. 
Uroš Ambrožič je člane Nadzornega odbora občine Bled seznanil, da ni bilo tako, kot je bilo to 
izrečeno. Povedal je, da je tako Romano Purkart kot tudi Tomaža Roglja obvestil o nameri in 
pojasnil situacijo in razloge glede odstopa članov sveta zavoda Turizma Bled, zavoda za 
pospeševanje turizma Bled (v nadaljevanju: sveta zavod Turizma Bled).  Prav tako so odstopljeni 
člani razloge odstopa navedli v odstopni izjavi. Kot razlog odstopa je navedel, da je svet zavoda 
Turizma Bled pričakoval, da bodo prejeli s strani ustanovitelja usmeritve za nadaljnje delo, prav 
tako so pa dobili občutek nezaupanja s strani ustanovitelja. Povedal je, da so odstopili tudi z 
namenom, da se formulirajo pogoji za imenovanje novih članov sveta JZTB. 
Uroš Ambrožič je pojasnil, da je svet zavoda Turizma Bled na 81.seji dne 17.09.2021 imel namen 
sprejeti sklep o objavi razpisa za zaposlitev novega direktorja, vendar so svojo odločitev 
spremenili, saj so menili, da je najboljše, da se naprej sprejme Odlok o preoblikovanju Turizma 
Bled, zavoda za pospeševanje turizma Bled, v Javni zavod za turizem Bled (v nadaljevanju: Odlok). 
Povedal je, da so na 83. seji sveta zavoda Turizma Bled razpravljali o tem, ali je njihovo delovanje 
(svet zavoda Turizem Bled) sploh legitimno ali ne.  
Dne 10.11.2021 so prejeli pravno mnenje s strani Edite Horvat (Idelalis d.o.o.) v zvezi z zaprosilom 
o legitimnosti sveta zavoda, v katere je bilo napisano, da svet zavoda lahko opravlja le tekoče 
poslovanje, ni pa pristojno za postopke v zvezi razpisom za zaposlitev novega direktorja JZTB. 
Povedal je tudi, da so prav tako dobili pravno mnenje s strani s strani odvetniške pisarne Marko 
Drinovec- odvetnik), in da sta si mnenji nasprotujoči. 
Dne 11.11.2021 je zaprosil za mnenje tudi pravno službo Občine Bled, vendar so mu pojasnili, da 
niso dobili odgovora s strani odgovornih oseb Občine Bled, tako, da mu mnenja ne morejo dati.   
Povedal je tudi, da je skušal dobiti termin za sestanek z  Županom občine Bled, Janezom  Fajfarjem, 
vendar je prejeli telefonski klic z njegove strani šele dne 18.12.2021, v katerem se mu opraviči za 
pozen klic zaradi odsotnosti Roberta Klinarja. 
Povedal je še, da sta bila na 83. sejo vabljena tudi direktor občinske uprave, Robert Klinar in Župan 
občine Bled, Janez Fajfar in da je bila razprava na seji konstruktivna  ter pojasnil razloge zakaj 
predlaganega zapisnika ni želel podpisati Robert Klinar. 
Robert Klinar je članom Nadzornega odbora ponovno pojasnil razloge glede podpisa 
predlaganega zapisnika 83. seje sveta zavoda Turizem Bled ter povedal, da obstaja tonski zapis 
seje, ki vsebuje njegovo izjavo, saj je bila njegova izjava v omenjenem zapisniku drugače zapisana 
kot je sam izjavil na sami seji. 
 
Romana Purkart je podala mnenje, da ni problem s samim odstopom sveta zavoda Turizma Bled, 
problem je bil v tem, kaj so povzročili s svojim odstopom.  Izpostavila je, da je vso pomoč pri nastali 
situaciji nudila le ustanoviteljica, Občina Bled.  
Glede izrečenega s strani Uroša Ambrožič v delu, da jo je obvestil o nameri odstopa članov sveta 
zavoda Turizem Bled, češ da ne bi izvedela od drugod, je izjavila, da jo je bil kot predsednik sveta 
članov zavoda Turizem Bled dolžan obvestiti o odstopu in da je bila to njegova dolžnost. Izrazila 



                                                                                   

                                                                                   

je tudi mnenje, da so s tem dejanjem, ko so odstopili iz sveta zavoda Turizma Bled povzročili 
nezakonito delovanje JZTB ter poudarila, da morajo prevzeti svojo odgovornost. 
 
Ramiza Mitrović se je poročevalcem zahvalila za poročanja. Zanimalo jo je, kdo je sklical sejo sveta 
zavoda JZTB in ali so imeli pravno podlago za sklic seje. 
Romana Purkart je pojasnila, da so prejeli pravno mnenje s strani sindikata, v katerega so se 
vključili zaposleni JZTB. V mnenju je bilo izraženo, da v kolikor se strinjajo vsi člani sveta zavoda 
JZTB za sklic prve-konstitutivne sej, jo lahko skličejo. 
 
Ramiza Mitrović je podala pripombo na sprejet Odlok v tem, da ni niti enega določila, da Občina 
Bled nima pristojnosti glede poslovanja JZTB.  
Zanimalo je tudi, kdaj je bil sprejet Finančni načrt za leto 2022.  
Robert Klinar je glede nadzora nad poslovanjem JZTB odgovoril, da so bili s strani občinskega 
sveta Občine Bled imenovani štirje predstavniki v svet zavoda JZTB, prav tako pa so dne 
01.02.2022 že potrdili Finančni načrt za leto 2022 in meni, da na podlagi navedenega ima Občina 
Bled vpliv oziroma nadzor nad poslovanjem JZTB. 
 
Aleš Finžgar je pohvalil Občino Bled glede reševanja nastane situacije po odstopu članov sveta 
zavoda Turizem Bled. Postavil je vprašanje Romani Purkart, kaj meni, kaj bi bilo, če svet zavoda 
Turizem Bled ne bi odstopil, kako bi se stvari odvile.  
Romana Purkart je odgovorila, da na to vprašanje nima odgovora, saj je bilo vse v rokah Komisije 
za mandatna vprašanja in občinskega sveta. Izrazila je mnenje, da bi svet zavoda Turizem Bled 
lahko imenoval vsaj vršilca dolžnosti direktorja po prenehanju mandata direktorja Tomaža Roglja. 
 
Boštjan Poklukar se je zahvalil Županu občine Bled, Janezu Fajfarju za poduk o pristojnosti 
Nadzornega odbora. Izrazil je mnenje, da v kolikor bi Župan Janez Fajfar menil, da je Nadzorni 
odbor občine Bled sprejel nezakoniti sklep, bi ga moral izpodbijati in bi bil ničen, vendar tega ni 
storil. 
Župan Janezu Fajfarju je še podal izjavo, da kakor mora on kot Župan občine Bled skrbeti za 
zakonito delovanje Občine Bled, mora tudi kot predsednik Nadzornega odbora občine Bled skrbeti 
za zakonito delovanje Nadzornega odbora. 
 
Boštjan Poklukar je prisotne seznanil, da Nadzorni odbor občine Bled še ni zaključil nadzora nad 
JZTB in da bo podrobno spremljal poslovanje do konca mandata Nadzornega odbora občine Bled 
v letu 2022. 
 
Boštjan Poklukar je predlagal Županu občine Bled, Janezu Fajfarju, da se Odlok popravi v delu, da 
ne bi prišlo do podobne situacije, torej da JZTB ostane brez sveta zavoda in brez direktorja. 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Nadzorni odbor Občine Bled poziva zakonitega zastopnika ustanovitelja Javnega 
zavoda Turizem Bled, svet zavoda Javnega zavoda Turizem Bled in vršilko dolžnosti 
direktorice Javnega zavoda Turizem Bled, da dopolnijo Odlok o preoblikovanju 
Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma Bled, v Javni zavod za turizem Bled,  
da se natančno določi način postopka razrešitve in imenovanja članov sveta zavoda 
ter direktorja (-ce) Javnega zavoda Turizem Bled. 

2. Nadzorni odbor Občine Bled nadaljuje z Nadzorom Javnega zavoda Turizem Bled. 
 
3  prisotni:  3 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 

AD 4. 
 

Nadzor sklenjene pogodbe v zvezi z pridobitvijo zemljišča Tržnice Bled v skladu z 31. 

členom Poslovnika Nadzornega odbor; 



                                                                                   

                                                                                   

 
Boštjan Poklukar je najavil, da se bo izvedel nadzor sklenjene pogodbe v zvezi z pridobitvijo 

zemljišča Tržnice Bled (v nadaljevanju: Nadzor) v skladu z 31. členom Poslovnika Nadzornega 

odbor na podlagi Sklepa o izvedbi rednega nadzora, številka 035-1/2019-197 z dne 25.01.2022. 

Za pregled so bili pooblaščeni predsednika in člani nadzornega odbora: 
- Boštjan Poklukar 
- Zvonko Špec   (odsoten) 
- Ramiza Mitrovič 
- Matej Kumerdej (odsoten) 
- Aleš Finžgar 

 
Nadzorovana oseba je Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, matična številka: 5883539000, 
za katero je odgovorna oseba Župan občine Bled,  Janez Fajfar. 
 
Pričetek Nadzora dne 02.02.2022 na sedežu Občine Bled ob 18:46 uri. 
 
Člani Nadzornega odbora občine Bled so na vpogled prejeli Prodajno pogodbo, sklenjeno med 
Občino Bled in Sberbank banko d.d. z dne 10.01.2018 zaradi izvedbe Nadzora. 
 
Barbara Jančič je podrobno obrazložila postopke v zvezi z nakupom in menjavo zemljišč med 
Občino Bled, Petrolom d.d. in Sberbank banko d.d. Člane Nadzornega odbora občine Bled je 
seznanila z višino kupnine v neto višini 145.000 € za 1.202 m2, kar znese 120,63 €/m2 ter da je bil 
nakup zemljišč vključen v Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018, 
katerega je Občinski svet Občine Bled  sprejel na 15. redni seji dne 19.12.2017. 
Povedala je, da je bil po nakupu zemljišč od Sberbank banke d.d. sklenjen Aneks k Najemni 
pogodbi Sberbank – Petrol z podjetjem Petrol d.d. za bencinski servis Bled-sever za mesečno 
najemnino 2.033,33 € z DDV oziroma 1.666,66 € brez DDV in sicer od 1.1.2018 do 31.3.2020. 
 
Boštjana Poklukarja je zanimalo: 

- ali ni bilo na lokaciji, kjer se sedaj nahaja objekt Tržnice Bled, predvidena glavna 
avtobusna postaja; 

- ali je Občina Bled uveljavljala predkupno pravico pred nakupom zemljišč; 
- ali v vseh pogodbah Občina Bled vključujete protikorupcijsko klavzulo; 
- glede 12. člena »Poslovna skrivnost« oziroma ali jo Občina Bled običajno vključi med 

sestavine pogodbe 
Barbara Jančič je odgovorila: 

- da je za to lokacijo izdelani idejni načrti za avtobusno postajo, vendar je bilo po nakupu 
zemljišč ugotovljeno, da je zemljišče premajhno in so začeli iskati drugo varianto za 
avtobusno postajo; 

- da predkupne pravice ni bilo potrebno uveljavljati zaradi predhodnih pogovorov o nakupu 
oziroma menjavi zemljišč; 

- protikorupcijsko klavzulo se večinoma vključuje v nepremičninske pogodbe 
- da je bil podan predlog s strani Sberbank banke d.d. glede vključitve sestavine poslovne 

skrivnosti v Prodajno pogodbo. 
 
Aleša Finžgarja je zanimalo ali je bila opravljena cenitev zemljišča. 
Barbara Jančič je odgovorila, da cenitev v primeru nakupov zemljišč ni potrebna in da je potrebna 
le pri prodaji zemljišč. V tem primeru je bilo izkustveno ocenjeno, da je cena primerna. 
 
Zaključek Nadzora dne 02.02.2022 ob 19:09 uri. 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Nadzorni odbor Občine Bled se je seznanil s Prodajno pogodbo v zvezi s pridobitvijo 
zemljišča za Tržnico Bled.  



                                                                                   

                                                                                   

2. Člani Nadzornega odbora Občine Bled ugotavljajo, da je bila Prodajna pogodba v 
zvezi z pridobitvijo zemljišča za Tržnico Bled sklenjena na zakonit, gospodaren in 
transparenten način.  
 

 
ALI 
PREDLOG SKLEPA (oblikovan na seji):  
Nadzorni odbor Občine Bled se je seznanil s Prodajno pogodbo v zvezi s pridobitvijo 
zemljišča za Tržnico Bled. Ugotavljamo, da je Prodajna pogodba v zvezi z pridobitvijo 
zemljišča za Tržnico Bled sklenjena na zakonit , gospodaren in transparenten način.  
 
3 prisotni:  3 ZA, 0 PROTI   
 

 

 
 

AD 5. 
 

Predlog razširitve programa dela Nadzornega obora Občine Bled za leto 2022; 

 
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  
Predlagal je, da se glede na 32. člen Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št.30/2017) dopolni program dela Nadzornega odbora Občine 
Bled za leto 2022 z dvema nadzoroma: 

1. Seznanitev z zaključnim računom Proračuna Občine Bled za leto 2021; 
2. Seznanitev s Premoženjsko bilanco  in razpolaganjem s premoženjem občine Bled za leto 

2021: 
 

Previden 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; 

Seznanitev z zaključnim računom Proračuna Občine 
Bled za leto 2021 

Seznanitev s Premoženjsko bilanco  in razpolaganjem s 
premoženjem občine Bled za leto 2021 

 

PREDLOG SKLEPA: 
1. Člani Nadzornega odbora so sprejeli dopolnitev programa dela Nadzornega 

odbora Občine Bled za leto 2022 z dvema nadzoroma: 
- Seznanitev z Zaključnim računom Občine Bled za leto 2021 
- Seznanitev z Premoženjsko bilanco Občine Bled  za leto 2021 

 

3 prisotni:  3 ZA, 0 PROTI   
 
 



                                                                                   

                                                                                   

 
AD 6. 
Razno 

 
Ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila  zaključena ob 19:20 uri. 
 
Zapisnik pisala: 
Tajnica odbora: Urška Z.Vidmar 
 
 

       PREDSEDNIK 
               NADZORNEGA ODBORA 
                      Boštjan Poklukar 


