
                                                                                   

                                                                                    

Številka: 035-1/2019-213 
Datum:   17.03.2022 

 
Z A P I S N I K 

20. redne seje Nadzornega odbora 
 

ki je bila v sredo, 16.03.2022, s pričetkom ob 17:30 v  zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni: Boštjan Poklukar, Zvonko Špec, Ramiza Mitrovič, Aleš Finžgar in Matej Kumerdej (od 
17:56) 
 
Ostali prisotni: Franci Pavlič, Robert Klinar in Urška Zoya Vidmar  
 
Uvodno predstavitev in obrazložitev je podal predsednik Nadzornega odbora Boštjan Poklukar in 
preveril prisotnost na 20. redni seji (prisotni 4 člani od 5).  
Člane Nadzornega odbora je seznanil, da je glede na to da sta dva nadzora zaključena potrebno, 
da člani Nadzornega odbora po opravljenem nadzoru pripravijo osnutek poročila in da se ga pošlje 
nadzorovani osebi.  
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 20. seje Nadzornega odbora Občine 
Bled: 

1. Sprejem dnevnega reda 20. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 02.02.2022; 

3. Nadzor ravnanja z vodo; 
4. Razno. 

 
AD 1. 

 
Sprejem dnevnega reda 20. 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.  Osnutek Poročila o 
opravljenem nadzoru financiranja obratovalnih stroškov ter vzdrževanja in obnove športnih 
objektov-Športna dvorana Bled in  Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Tržnice Bled,  točka 
Razno pa prestavi pod zaporedno številko 5. 
Člane Nadzornega odbora je seznanil,  da je glede na to da sta zgoraj navedena nadzora zaključena, 
je potrebno, da člani Nadzornega odbora po opravljenem nadzoru pripravijo osnutek poročila in 
da se ga pošlje nadzorovani osebi na podlagi Statuta Občine Bled in Poslovnika Nadzornega 
odbora Občine Bled.  
 
Sprejem dnevnega reda 13. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 20. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 02.02.2022; 

3. Nadzor ravnanja z vodo; 
4. Osnutek Poročila o opravljenem nadzoru financiranja obratovalnih stroškov ter 

vzdrževanja in obnove športnih objektov-Športna dvorana Bled in  Osnutek poročila o 
opravljenem nadzoru Tržnice Bled, 

5. Razno. 
 



                                                                                   

                                                                                   

PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora sprejmejo predlog predlaganega dnevnega reda 20. redne seje 
Nadzornega odbora. 
 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Dnevni red je bil sprejet. 

AD 2. 
 

Potrditev zapisnika 19. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 02.02.2022; 
 

Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 19. redne seje Nadzornega odbora Občine 
Bled z dne 02.02.2022. 
 
4  prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 

AD 3. 
Nadzor ravnanja z vodo; 

Pričetek nadzora ravnanja z vodo ob 17:47 uri. 
 
Podrobno obrazložitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Bled je pripravil 
Franci Pavlič, višji svetovalec za javno infrastrukturo. 
 
Predstavil je izvedene ukrepe, ki jih je Občina Bled do sedaj izvedla na območju občine Bled v zvezi 
z izgradnjo kanalizacijskega sistema in kanalizacijski sistem v občini Bled. 
 
Seji odbora se je pridružil član Nadzornega odbora Občine Bled, Matej Kumerdej (17:56). 
 
Izpostavil je bistveno problematiko, povezano z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih 
voda v Občini Bled: 

- mešani sistem ( zaledne in izvirske vode, meteorne vode), ki so speljane v 
kanalizacijskem sistemu in s tem preobremenitev Centralne čistilne naprave s čistimi 
vodami; 

- nekontrolirano razbremenjevanje mešanih voda v vodotoke; 
- dotrajanost kanalizacije; 
- izvedba investicije ( npr. zapora ceste, turistična sezona, finančna sredstva,…). 

 
Seji odbora se je pridružil direktor občinske uprave Občine Bled, Robert Klinar (18:02). 
 
V nadaljevanju je podal obrazložitev sklenjene koncesijske pogodbe, sklenjene med Občino Bled 
in koncesionarjem  WTE Wassertechnik GmbH podružnica WTE Projektna družba Bled d.o.o. (v 
nadaljevanju: WTE) ter delitev pravic in obveznosti med Občino Bled in Občino Gorje. 
 
Vezano na Centralno čistilno napravo Bled je povedal, da: 

- je velikost čistilne naprave 14.650 PE; 
- čisti komunalne odpadne vode  občine Bled in občine Gorje; 



                                                                                   

                                                                                   

- je dotok komunalnih voda do čistilne naprave izveden ločeno preko M in VS kanala; 
- glede obdelavo blata; 
- predstavil problematiko z Čistilno napravo Lisice. 

 
 
Članom Nadzornega odbora Občine Bled je tudi predlagal ogled Centralne čistilne naprave Bled 
(v nadaljevanju CČN Bled).  
 
V nadaljevanju je predstavil obnovo kanalizacije na območju ožjega središča Bleda,  projekte v 
komunalno infrastrukturo. In projekte v teku in sicer: 

- izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema na območju Mala Zaka – Za gradom z 
izgradnjo fekalnega črpališča - zaključna faza; 

- izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema na območju Pod Kozarco;  
- izgradnja fekalnega kanalizacijskega sistema na območju Razgledne ceste- veja Lebar; 
- sanacija kanalizacijskih jaškov Sebenje ( KS Zasip) 
- v pripravi je projektne dokumentacije za izgradnjo ločenega sistema na območju 

Kolodvorske ceste v sklopu rekonstrukcije ceste I. faza. 
 
Nadaljnje je s slikovnim materialom predstavil primere dotrajane kanalizacije na blejski 
promenadi, preglede kanalizacijskega sistema M kanal s kamero in primere gradnje kanalizaciji. 
 
Predstavil je tudi prihodkovni del na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda 
za leto 2022 in leto 2023. Pri tem je poudaril, da je cena čiščenja in odvajanja odpadnih voda 
vezana na porabo pitne vode in da znaša 1,32 €/m3. Izpostavil je, da so prihodki odvisni od porabe 
pitne vode in da na to vpliva tako turistična sezona, kot korona virus in tudi politične razmerje v 
svetu. 
 
V nadaljevanju je podrobno predstavil porabo sredstev po letih (2012-2021) ter planirane odhodke za 
leto 2022 in 2023 za proačunsko postavko: 
20170201  - Odvajanje odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 
20170303  - Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 
20170206  - Gradnja in obnova meteorne kanalizacije 
 

 
 



                                                                                   

                                                                                   

 
 
 
 
  

 
 
 
Dodal je še, da je Občina Bled prejela inšpekcijsko odločbo, vezano na izgradnjo fekalnega 
kanalizacijskega sistema na območju Betin, Razgledna cesta in Pod Kozarco, na podlagi katere 
mora Občina Bled do konca leta 2023 zgraditi fekalni kanalizacijski sistem in priključiti objekte 
na kanal. 
 
Robert Klinar je dopolnil finančno predstavitev in povedal, da se v letu 2027 zaključi omenjena 
koncesijska pogodba z WTE. Izrazil je zaskrbljenost glede stanja opreme, ki jih bo Občina Bled 
prevzela po zaključku omenjene pogodbe.  
 
Boštjan Poklukar se je zahvalil Franciju Pavliču za predstavitev. 
 
Mateja Kumerdeja je zanimalo glede čistilne naprave na Lisicah.  
Franci Pavlič je odgovoril, da je prevideno novo fekalno črpališče na Betinu v sklopu izgradnje 
južne razbremenilne ceste (v nadaljevanju: JRC). Predvideno je, da se čistilna naprava na Lisicah 
dolgoročno ukine, industrijska cona Betin pa se bo preko tlačnega fekalnega voda povezala na CČN 
Bled. 
 
Zvonko Špec je podal mnenje glede  M kanala, saj predvideva da obnova ne bo možna pred 
zaključkom izgradnje JRC. Poleg tega ga skrbi tudi vdor jezerske vode v M kanal. 
Robert Klinar je odgovoril, da je pogoj obnove zaključek JRC, saj se planira da bo cesta zaprta pol 
leta.  
Člane Nadzornega odbora Občine Bled je tudi seznanil, da je Občina Bled prejela tudi inšpekcijsko 
odločbo, v kateri je določeno, da je potrebno do konca leta 2023 izločiti čiste vode iz M kanala 
oziroma prepoved odvajanja mešanih voda v okolico. 
 
Aleš Finžgar je postavil vprašanje glede potoka Ušivca v tem, zakaj ga ne ponudimo hotelom za 
čisto vodo po nižji ceni. 
Franci Pavlič je odgovoril, da  ga Občina Bled ne more uporabljati, saj bi v tem primeru morala 
imeti vodno pravico od države. 



                                                                                   

                                                                                   

Prav tako se kakovost te vode ne nadzoruje in bi bil problem, v kolikor bi prišlo do kakršnekoli 
infekcije v hotelih. 
 
Aleša Finžgarja je tudi zanimalo, glede na vodne vire in na predstavljeno ali se kaj razmišlja o tem, 
da bi namestili male elektrarne zaradi pridobivanja električne energije. 
Franci Pavlič je odgovoril, da so seznanjeni, da imajo osebe, ki to imajo tudi probleme, povezane z 
elektrarnami in da to tem ne razmišljamo. 
 
Boštjan Poklukar se je ponovno zahvalil Franciju Pavliču za predstavitev in pohvalil za delo, ki ga 
upravlja. 
Prosil je za obrazložitev odhodka na proračunski postavki 20170201 Stroški odvajanja odpadnih 
in padavinskih voda ter čiščenje in sicer planirana sredstva v višini 745.000 € na kontu 40250310 
-Upravljanje s kanalizacijo (WTE). 
Franci Pavlič je podal na pregled račun od podjetja WTE in predstavil postavke na računu za mesec 
december 2021. 
 
Boštjana Poklukarja so še zanimala planirana proračunska sredstva za leto 2022 v višini 80.000 € 
na kontu 40299919 WTE – stroški obdelave blata. 
Franci Pavlič je obrazložil, da je to na novo ločen konto v Proračunu občine Bled za leto 2022 z 
namenom, da se vidi strošek obdelave blata v letu 2022.  
 
Boštjana Poklukarja je tudi zanimalo, kaj namerava Občina Bled narediti po preteku koncesijske 
pogodbe.  
Robert Klinar je odgovoril, da koncesije pogodbe ne moremo podaljšati z WTE, ima pa Občina Bled 
namen to dejavnost ter zaposlene osebe prenesti v upravljanje na podjetje Infrastrukturo Bled 
d.o.o.. 
 
Boštjan Poklukar je postavil še vprašanje glede meteornih voda in trajnostnega razvoja. 
Franci Pavlič je odgovoril, da je voda v Sloveniji sorazmerno še poceni in dokler bo cena taka, 
ljudje o tem ne bodo razmišljali.  
 
Zaključek nadzorovane osebe ob 19:06 uri. 
 
Zvonko Špec je izrazil mnenje, da je bogastvo občine, da ima zaposlen tako strokoven kader z 
najmanj 20 letnimi izkušnjami na tem področju.  
Povedal je, da so se tudi v preteklih mandatih Nadzornega odbora Občine Bled ukvarjali z 
problematiko glede sklenjene koncesijske pogodbe med WTE in Občino Bled.  
Podpira predlog Francija Pavliča glede ogleda CČN Bled. 
 
Aleš Finžgar tudi podpira predlog za ogled CČN Bled ter predlaga, da se je potrebno pozanimati v 
kakšnem stanju je oprema, katero bo prenesena na Občino Bled po koncu Koncesijske pogodbe. 
Termin ogleda bodo člani sporočili naknadno. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

1. Člani nadzornega odbora so se v postopku nadzora seznanili področjem ravnanja z 
vodo v Občini Bled; 

2. Člani nadzornega odbora so sprejeli sklep, da bodo v postopku nadzora opravili 
ogled objekta Centralne čistilne naprave Bled.  

 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 



                                                                                   

                                                                                   

 
Sklep je bil sprejet. 

 
AD 4. 

Osnutek Poročila o opravljenem nadzoru financiranja obratovalnih stroškov ter 
vzdrževanja in obnove športnih objektov-Športna dvorana Bled in  Osnutek poročila o 

opravljenem nadzoru Tržnice Bled 
 

Boštjan Poklukar je člane Nadzornega odbora seznanil, da je glede na to, da sta dva nadzora 
zaključena, potrebno na podlagi 43. in 44. člena Statuta Občine Bled ter 9. člena Poslovnika 
Nadzornega odbora Občine Bled pripraviti tudi Osnutek Poročila o opravljenem nadzoru za: 

- Financiranje obratovalnih stroškov ter vzdrževanja in obnove športnih objektov  - 
Športna dvorana Bled; 

- Tržnico Bled. 
Osnutka obeh poročil se pošljeta nadzorovani osebi na podlagi Statuta Občine Bled in Poslovnika 
Nadzornega odbora Občine Bled.  
 
PREDLOG SKLEPA: 

1. Člani nadzornega odbora so potrdili Osnutek Poročila o opravljenem nadzoru 
financiranja obratovalnih stroškov ter vzdrževanja in obnove športnih objektov-
Športna dvorana Bled; 

2. Člani nadzornega odbora so potrdili Osnutek Poročila o opravljenem nadzoru 
Tržnice Bled. 

 
5 prisotni:  5 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 5. 
Razno 

 
 
Boštjan Poklukar je predlagal, da se je zaradi ostalih še odprtih nadzorov potrebno dogovoriti 
glede določitve terminov ogledov in sicer za: 

- ogled prostorov Turizma Bled 
- ogled prostorov MIR-a Bled 
- ogled Centralne čistilne naprave Bled 

 
Boštjan Poklukar je predlagal tudi dodatno izobraževanje tajnice Nadzornega odbora Občine  Bled 
zaradi del, povezanih z opravljanjem nalog nadzornega odbora. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

1. Člani nadzornega odbora so sprejeli sklep, da se zagotovijo sredstva za dodatno 
izobraževanje tajnice Nadzornega odbora Občine Bled. 

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



                                                                                   

                                                                                   

       PREDSEDNIK 
               NADZORNEGA ODBORA 
                      Boštjan Poklukar 

 


