
                                                                                   

                                                                                    

Številka: 035-1/2019 
Datum:   12.05.2022 

 
Z A P I S N I K 

21. redne seje Nadzornega odbora 
 

ki je bila v sredo, 11.05.2022, s pričetkom ob 17:30 v  zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
Prisotni: Boštjan Poklukar, Zvonko Špec, Aleš Finžgar in Matej Kumerdej (od  
17:56) 
Upravičeno odsotna: Ramiza Mitrovič, 
 
Ostali prisotni: Matjaž Završnik, Robert Klinar in Urška Zoya Vidmar  
 
Uvodno predstavitev in obrazložitev je podal predsednik Nadzornega odbora Boštjan Poklukar in 
preveril prisotnost na 21. redni seji (prisotni 3 člani od 5).  
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 20. seje Nadzornega odbora Občine 
Bled: 

1. Sprejem dnevnega reda 21. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 16.03.2022; 
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 05.04.2022; 
4. Nadzor Zavoda za kulturo Bled; 
5. Status preteklih nadzorov; 

6. Razno. 
 

AD 1. 
 

Sprejem dnevnega reda 20. seje Nadzornega odbora Občine Bled; 
 
Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  
 
Sprejem dnevnega reda 21. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled: 
 

1. Sprejem dnevnega reda 21. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled; 

2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 16.03.2022; 
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 05.04.2022; 
4. Nadzor Zavoda za kulturo Bled; 
5. Status preteklih nadzorov; 

6. Razno. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora sprejmejo predlog predlaganega dnevnega reda 21. redne seje 
Nadzornega odbora. 
 
3 prisotni:  3 ZA, 0 PROTI 
 
Dnevni red je bil sprejet. 

 
 



                                                                                   

                                                                                   

AD 2. 
 

Potrditev zapisnika 20. redne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 16.03.2022; 
 

Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 20. redne seje Nadzornega odbora Občine 
Bled z dne 16.03.2022. 
 
3  prisotni:  3 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3. 
 

Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Nadzornega odbora Občine Bled z dne 05.04.2022; 
 

Predsednik odbora Boštjan Poklukar je podal uvodno obrazložitev.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Člani Nadzornega odbora so sprejeli zapisnik 3. dopisne seje Nadzornega odbora Občine 
Bled z dne 05.04.2022. 
 
3  prisotni:  3 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 

AD 4. 
Nadzor Zavoda za kulturo Bled; 

Pričetek nadzora ravnanja z vodo ob 17:45 uri. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Robert Klinar, direktor občinske uprave Občine Bled. 
 
Podrobno obrazložitev poslovanja za leto 2021 in predstavitev smernic za vnaprej je podal 
direktor Zavoda za kulturo Bled, Matjaž Završnik.  
Obrazložil je prejeta sredstva, prejeta v zadnjih petih letih iz proračuna Občine Bled in način 
delitve prihodkov ter delitev sredstev za investiranje sredstev v: 

- Blejski grad; 
- Občinske kulturne objekte; 
- Lokalne kulturne projekte. 

 
Člane odbora je tudi seznanil o: 

- problematiki glede upada obiskovalcev v letu 2020 in v letu 2021; 
- prejemanju državne pomoči za čakanje na delu za zaposlene;  
- prejetju državne pomoči za kritje fiksnih stroškov; 
- pozitivnem rezultatu za leto 2021. 

 
Pohvalil je tudi dobro sodelovanje z občino Bled. 



                                                                                   

                                                                                   

Člane Nadzornega odbora Občine Bled je seznanil, da je občinski svet decembra 2021 na seji 
občinskega sveta potrdil sklep, da soglaša s Strategijo upravljanja Blejskega gradu za obdobje 
2021-2025 in jo predstavil. 
V okviru predstavitve je tudi povedal, da  Grajska Pristava predstavlja osrednji del širitve 
grajskega kompleksa. Na njej je poleg Muzeja sodobne umetnosti »Lah Contemporary«, 
predvidena tudi izgradnja Arheološkega muzeja, saj je prav to območje eno od najbolj bogatih po 
arheoloških najdbah.  
Muzej sodobne umetnosti »Lah Contemporary«, kateri predstavlja največjo in najpomembnejšo 
investicijo na grajski Pristavi v okviru razširjenega grajskega kompleksa. Celotna površina muzeja 
bo obsegala okoli 4.900m2 , od tega bo dobrih 2.500 m2 namenjenih razstavni dejavnosti. 
 
Nadaljnje je povedal, da je Mrakova domačija kulturni spomenik lokalnega pomena, ki 
pripoveduje o načinu kmečkega življenja na temu območju. Domačija je danes v lasti občine Bled, 
ki jo je odkupila leta 2014 in dala v upravljanje Zavodu za kulturo v letu 2017. Domačija sestoji iz 
stanovanjske hiše, gospodarskega poslopja, dvorišča in območja nekdanjega sadovnjaka. 
 
Glede vlaganj v občinski objekta Festivalna dvorana Bled je člane Nadzornega odbora Občine Bled 
seznanil, da so v letih 2008-2021 prenovili: 

- leta 2008 interier (stoli, oder, tehnika); 
- leta 2011 sanitarije; 
- leta 2017 južni del Festivalne dvorane. 

 
Zvonko Špec je izrekel je pohvalo direktorju Matjažu Završniku za dobro poslovanje Zavoda za 
kulturo in da se vidi velik napredek, ga pa skrbi, v katero smer se bo sedaj  razvijalo poslovanje. 
 
Zvonka Špeca je zanimalo glede turističnega muzeja, kateri je bil planiran v bivši Knjižnici Bled. 
Matjaž Završnik je odgovoril, da so to imeli v načrtu in da bi prostore odkupili od Občine Bled, 
vendar so morali zaradi COVID situacije to odpovedati. 
 
Aleš Finžgar se je zahvalil za podrobno obrazložitev.  Zanimala ga je doba odplačevanja kredita za 
nakup zemljišč. 
Matjaž Završnik je pojasnil, da za celotno zemljišče pridobili kredit pri Deželni banki Slovenije za 
dobo odplačevanja 30 let. 
 
Aleša Finžgarja je zanimalo tudi glede parkiranja na območju podjetja Infrastrukture Bled d.o.o. 
na Rečiški cesti.   
Matjaž Završnik je obrazložil sistem parkiranja na tem območju in prometno povezavo na Blejski 
grad. 
 
Matej Kumerdej se je tudi zahvalil za predstavitev in pohvalil dobro poslovanje Matjaža Završnika 
kljub COVID situaciji ter da so izkoristili PKP ukrepe in obdržali zaposlene na Zavodu za kulturo 
Bled. 
 
Boštjan Poklukar se je Matjažu Završniku zahvalil za njegovo delo na Zavodu za kulturo Bled in za 
prejeto občinsko priznanje.  
Zanimalo ga je naslednje: 

1. kako poteka prehod na nov management; 
2. Kakšne načrte so predvideni vnaprej glede pridobivanja EU sredstev; 
3. glede Muzeja sodobne umetnosti: ali gre za koncesijo ali za opcijsko pogodbo; 



                                                                                   

                                                                                   

4. poraba sredstev, nakazanih iz občinskega proračuna v letu 2021 v višini 2.000 € iz naslova 
sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in obnove in ali so to zadostna sredstva za ta 
namen; 

5. investicija v dvigalo na Blejskem gradu; 
6. Bled.TV 
7. izkaz prihodkov/odhodkov; meni, da je malo sredstev namenjenih za promocijo in 

oglaševanje (skupno 112.591 €) glede na visoke prihodke iz poslovanja napram 
namenjenih sredstev za promocijo na Turizmu Bled (samo za oglaševanje Biatlona na 
Pokljuki namenjeno 100.000 €); 

8. zakaj stroški reprezentance samo v višini 536 €. 
 
Matjaž Završnik je podal odgovore in sicer glede: 

1. prehoda na nov management je povedal, da je bila na razpisu izbrana Lea Ferjan, ki naj bi 
sledila potrjeni Strategiji upravljanja Blejskega gradu za obdobje 2021-2025 ter da je tudi 
odvisno od okrevanja po COVID situaciji. 

2. Pridobivanja EU sredstev: s strani Ministrstva za kulturo je bil objavljen Javni razpis za 
sofinanciranje trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, na 
katerega sta se prijavila Občina Bled z Zavod za kulturo Bled. Gre za 100 % nepovratna 
sredstva v višini 1.300.000 €. 

3. Zemljišče, na katerem bo Muzej sodobne umetnosti je last Zavoda za kulturo Bled, torej 
Občine Bled. Objavljen je bil javni razpis za interes sovlaganja v razvoj programov v obliki 
javno zasebnega partnerstva, na katerega se je prijavilo podjetje Artarhiv d.o.o. ter 
sklenjena pogodba o ustanovitvi stavbne pravice za 99 let. 

4. glede nakazila s strani Občine Bled je povedal, da glede na sklenjeno upravljaljsko 
pogodbo namenjajo del prihodkov Blejskega gradu za namen investicijska vzdrževanja in 
obnove, tako da trenutno ne potrebujejo več sredstev iz proračuna Občine Bled. 

5. Investicije v dvigalo na blejski grad je povedal, da so izvedene tesne vrtine za dvigalo in da 
je pripravljeno 80% dokumentacije za vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Čakajo še 
izvedbene projekte. 

6. Bled.TV je prisotna že od začetka delovanja in je njen namen kot promocijski element za 
predstavitev Bleda, promocija Blejskega gradu in prireditev. Meni, da danes konkurenčne 
turistične destinacije ne morejo funkcionirati brez te tehnike.   

7. stroškov, namenjenih za promocijo in oglaševanje je povedal, da so tudi ta sredstva 
namenjena za ta namen znižali zaradi COVID situacije, ni pa šlo za drastično znižanje, saj 
brez oglaševanja in promocije zaradi veliko konkurence ne gre ter morajo biti tudi ves čas 
v stiku z organizatorji potovanj iz tujine. 

8. stroškov reprezentance obrazložil, da so bila planirana sredstva za ta namen v višini 4.000 
€, vendar so v času COVID situacije zmanjševali stroške na minimum. 

 
Zaključek nadzorovane osebe ob 19:10 uri. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 

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

2. Člani nadzornega odbora dajejo pozitivno mnenje v nadzoru poslovanja Zavoda za 
kulturo Bled. 

 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 



                                                                                   

                                                                                   

 
AD 5. 

Status preteklih nadzorov; 
 

Robert Klinar je podal obrazložitev glede statusa vmesnih poročil:: 
1. Pristanišče na Mlinem: čaka se pravnomočnost gradbenega dovoljenja 
2. Pregled služnosti v zvezi s kreditiranjem Triglavske rože: dogovor o ureditvi 

medsebojnih razmerij in sklenjena Najemna pogodba za poslovne prostore Javnega 
zavoda Turizem Bled in Pogodba o najemu zemljišča; 

3. Inšpekcijska odločba za Stražo: Z OPN se je pripravila podlaga za legalizacijo in se 
pripravlja dokumentacija za legalizacijo objekta; 

4. Inšpekcijska odločba za Bodešče: Objekt v Bodeščah porušen in je zadeva zaključena. 
5. Inšpekcijska odločba za Jurček Hom: Z OPN se je pripravila podlaga za legalizacijo in se 

pripravlja dokumentacija za legalizacijo objekta; 
6. Realizacija projekta JRC: izdano gradbeno dovoljenje za 1.fazo, vložena ena pritožba v 

zakonitem roku;  
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: Občina Bled je 2008 pridobila od takratnih lastnikov zemljišč služnost za 

dostop na Stražo Bled pretežno preko parc. št. 808/7 k. o. Želeče, vendar se služnost po 
določeni parceli v naravi ni nikoli izvajala. Pot, ki so jo uporabljali obiskovalci, je potekala 
po zasebnem zemljišču brez pridobljene služnosti. Preko parc. št. 808/7 k. o. Želeče je bila 
namreč ob spodnji postaji žičnice vzpostavljena nizkovrvna otroška vlečnica, obenem 
prehod čez Cesto svobode iz nasprotne strani ceste tik ob Blejskem jezeru do poti na 
Stražo ni bil varen (brez prehoda za pešce, brez pločnika, ograja ob pešpoti ob jezeru). 
Trenutno sta za dostop na Stražo umeščeni dve peš poti, ki sta s prometnega vidika 
varnosti pešcev v prometu povsem varni.; 

9. Ceste: poročilo o tekočih investicijah. 
 
Zvonko Špec je predlagal, da Občina Bled sklene sporazum z lastnikom, kateri se je pritožil na 
izdano gradbeno dovoljenje in da umakne pritožbo. 
 
Boštjan Poklukar je člane Nadzornega odbora je predlagal, da občinska uprava predloži ustrezno 
dokumentacijo v zvezi z statusi preteklih nadzorov. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

1. Člani nadzornega odbora sprejeli sklep, da se do naslednje seje odbora predloži 
dokumentacijo v zvezi z preteklimi nadzori. 

 
4 prisotni:  4 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6. 
Razno 

 
 
Boštjan Poklukar je člane Nadzornega odbora občine Bled seznanil, da je svetnik Boštjan 
Ploštajner pred volitvami v državni zbor  izročil kuverto tajnici Nadzornega odbora, namenjeno 
za Nadzorni odbor, torej pred datumom 24.4.2022. Kuverta je bila dne 11.05.2022 izročena 
predsedniku Boštjanu Poklukarju na seji Nadzornega odbora dne 11.05.2022. Po odpiranju 



                                                                                   

                                                                                   

kuverte je bilo razvidno, da gre za anonimno pismo, v katerem je omenjeno Društvo HDD, podjetje 
Infrastruktura Bled d.o.o.  in zastopnik društva, ki je član stranke LMŠ.  
Predlagal je, da se člani Nadzornega odbora odločijo ali se bo Nadzorni odbor odzval na anonimno 
pismo. 
Glede na to, da je omenjena stranka LMŠ je Boštjan Poklukar menil, da se bo izločil pri razpravi in 
glasovanju. 
 
Zvonko Špec je izrazil mnenje, da se na anonimno pismo Nadzorni odbor ne bi odzival, ga pa čudi, 
da se na to ni odzval Boštjan Ploštajner kot svetnik občinskega sveta, ki ima kot svetnik tudi 
postaviti svetniško vprašanje na sami seji občinskega sveta.  
 
Aleš Finžgar se je pridružil predsedniku Boštjanu Poklukarju, saj je v anonimnem pismu omenjena 
tudi Infrastruktura Bled d.o.o. in kot zaposlen v tem podjetju, se izloča iz razprave in glasovanja. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

1. Člana nadzornega odbora so se seznanili z vsebimo anonimnega pisma. 
 

4 prisotni:  2 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Seja je bila  zaključena ob 20:00 uri. 
 
Zapisnik pisala: 
Tajnica odbora: Urška Z.Vidmar 
 
 

       PREDSEDNIK 
               NADZORNEGA ODBORA 
                      Boštjan Poklukar 

 


