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13. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE BOHINJ
14. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE BOHINJ

8. člen
Peti odstavek 15. člena se črta.

9. člen
5. alineja drugega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- v sodelovanju z  občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupna interesna 

združenja, združenja občin, skupne organe občinske uprave ter skupne organe za iz-
vrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,«

12. alineja drugega odstavka 17. člena se črta.

10. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 18. člena se črtajo.

11. člen
Besedilo prvega odstavka 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. 

Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov razen, 
če zakon določa drugačno večino.«

12. člen
23. člen ter peti odstavek 27. člena se črtata.

13. člen
Četrti odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4)V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal 

poklicno.«

14. člen
38. člen se črta.

15. člen
Besedilo četrtega odstavka 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4)Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na 

kate ri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov.«

16. člen
Besedilo prvega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)Nadzorni odbor sprejme letni program dela, s katerim seznani župana in Občin-

ski svet. Letni program dela mora vsebovati nadzor zaključnega računa občine, javnih 
zavodov katerih edina ustanoviteljica je občina in nadzor razpolaganja z občinskim ne-
premičnim in premičnim premoženjem.«

17. člen
43. člen se črta.

18. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 44. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Vsak član nadzornega odbora ima dolžnost preverjanja okoliščin, ki bi ga lahko 

pripeljale do pristranskosti. Če pride do takih okoliščin, obvesti o tem nadzorni odbor ali 
predsednika in se izloči sam.

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
 - je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane 

osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski 
vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski skup-
nosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali zunaj-
zakonska skupnost prenehala,

 - je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne 
osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,

 - če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet 
nadzora.
(3)Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi drug 

član nadzornega odbora ali nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri 
nad zornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo 
zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.«

VSEBINA

13.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – urad-
no prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 
– odl. US) in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestni Občine Bohinj, št. 8/07) je 
Občinski svet Občine Bohinj na 23. redni seji, 18. oktobra 2017 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 
OBČINE BOHINJ

1. člen
V četrtemu členu Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) (v 

nadaljevanju Statut) se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Občina Bohinj varuje koristi in interese svojih prebivalcev – občanov na svojem 

območju.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti postanejo tretji, četrti in peti odstavek.

2. člen
V Statutu se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2)Občina odloča o povezovanju v širše lokalne samoupravne skupnosti, na način 

in po postopku, predpisanem v zakonu.«

3. člen
Sedmi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7)Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polo-

vici napis: Občina Bohinj, v notranjem krogu pa naziv organa občine - Občinski svet; 
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija. V sredini žiga je grb občine. 
Velikost, uporabo, in hrambo žiga občine določi župan s svojim aktom.«

Črta se osmi odstavek 6. člena.

4. člen
Statutu se doda nov, 6.a člen:
»Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizaci-

jam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.«

5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe v 

skladu z zakonom.«

6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo 

na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Od-
ločitev je sprejeta, če zanjo glasuje  večina opredeljenih navzočih članov.«

7. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, z 

objavo gradiv za seje občinskega sveta in drugih dokumentov splošnega pomena, ki so 
določeni z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, s posredovanjem 
posebnih pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločit-
vah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah 
organov občine ter na druge načine.«
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(3) Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje 

sveti krajevnih skupnosti, zagotovi občina.«

30. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi: »Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.«

31. člen
76. člen ter 5. alineja prvega odstavka 78. člena se črtata.

32. člen
Tretji odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3)Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino, ali za njen ožji del na zahtevo 

najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem ožjem delu.«

33. člen
Besedilo drugega odstavka 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2)Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in 

mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 5% odstotkov volivcev, če je zbor sklican za vso 
občino oziroma najmanj 20% odstotkov volivcev, če je zbor sklican za območje krajev-
ne skupnosti ali posameznega naselja. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo 
glasuje najmanj polovica volivcev, ki so glasovali.«

34. člen
6. alineja 97. člena se črta.

35. člen
Besedilo prvega odstavka 101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki so ustanovljene za 

območje dveh ali več občin občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki 
ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.«

36. člen
Četrti odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4)Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega premoženja mora župan 

preveriti ali so v proračunu zagotovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava 
nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa 
zakon.«

37. člen
Tretji odstavek 119. člena se črta.

38. člen
126. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino opredeljenih 

navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje 
pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.«

39. člen
Besedilo prvega odstavka 131. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu 

občine - Uradnem vestniku Občine Bohinj in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če 
ni v njih drugače določeno.«

40. člen
V petem odstavku 1. člena ter v 3. členu se beseda »spremeni« zamenja s »spre-

menijo«.
V prvem odstavku 2. člena se beseda »občina« napiše z veliko začetnico.
V drugem odstavku 2. člena se besede »krajevne« napišejo z malo začetnico.
V četrtem odstavku 5. člena se beseda »na« zamenja s »po«.
V drugem odstavku 6. člena se za besedo modra črta beseda »barve«.
V 4. alineji prve točke 8. člena se beseda »svoje« nadomesti s »svojih«, v 2. alineji 

8. točke pa se besedi »splošno izobraževalno« napiše skupaj.
V zadnji alineji 9. člena se »ureja druge lokalne zadeve« nadomesti z »urejanje 

drugih lokalnih zadev«.
V 3. odstavku 14. člena se beseda »določa« zamenja z »določajo«.
V 15. členu se črta številka v oklepaju: »(16).
V 12. alineji drugega odstavka 17. člena se beseda »kolikor« zamenja s »če«, v 

zadnji alineji pa »določa« z »določata«.
Prvi stavek prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi: »Župan pred-

stavlja, občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.« V četrtem odstavku tega člena se 
beseda »potem« napiše s presledkom. V petem odstavku se beseda »dnevi« zamenja 
z »dnevni«.

V tretjem odstavku 21. člena se beseda »predlaga« prestavi pred besedo »od-
loke«. V osmem odstavku pa se besedna zveza »na vprašanja članov občinskega sve-
ta« zamenja z »na vprašanja njegovih članov«.

V četrtem odstavku 26. člena se beseda »določi« zamenja z »določita«.
Prvi stavek prvega odstavka 27. člena se spremeni tako, da se glasi: »Člane komisij 

in odborov imenuje občinski svet izmed svojih članov in drugih občanov. Drugi občani 
lahko predstavljajo največ polovico članov komisije in odbora.« V drugem odstavku se 
beseda »pripradajo« zamenja s »pripadajo«.

19. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan 

varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opre-
deljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij upo-
rabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto 
posameznikov.

(2) Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja z objavo končnih poročil o oprav-
ljenih nadzorih na spletni strani občine.

(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega 
odbora določa poslovnik.«

20. člen
Besedilo prvega odstavka 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih oprav-

lja samostojno, v skladu s tem statutom in odlokom. Krajevna skupnost ne more biti 
delodajalec.«

21. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z odlokom se opredeli območje, naloge, organe, financiranje in druge zadeve s 

področja delovanja krajevne skupnosti.«

22. člen
V 63. členu se v zadnji alineji pika nadomesti z vejico in doda nova alineja:
»- lahko dajejo predloge k imenovanju predstavnikov v organe občine, katerih us-

tanoviteljica je Občina Bohinj.«

23. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naloge krajevnih skupnosti z območja prebivalstva krajevne skupnosti, se 

nanašajo na:
 - urejanje prostora,
 - zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
 - gradnjo in vzdrževanje cest in drugih javnih površin,
 - upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva ter
 - pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti.

(2) Z odlokom se podrobneje določijo naloge in način izvajanja nalog iz prejšnjega 
odstavka, ki se prenesejo v izvajanje svetu ožjega dela občine.«

24. člen
Peti in sedmi odstavek 65. člena se črtata, dosedanji šesti postane peti odstavek. 

Nov peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5)Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo potrditev in prenehanje mandata čla-

na občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za mandat člana sveta ožjega dela 
občine.«

25. člen
Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje trideset dni po iz-

volitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več 
kot polovici njegovih članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se smiselno 
uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.«

26. člen
Besedilo drugega odstavka 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2)Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je 

navzočih večina članov,  z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«

27. člen
3. alineja prvega odstavka 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- sprejema odločitve o razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti 

v okviru predpisa občine za izvršitev občinskega proračuna ter drugih občinskih pred-
pisov.«

28. člen
Tretji odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3)Število in struktura strokovnih delavcev se opredeli z odlokom iz 62. člena tega 

statuta.
Doda se nov, četrti odstavek:
(4) Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe krajevnih skup-

nosti in njihovih svetov lahko zagotavlja občinska uprava.«

29. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje in opravljanje nalog kra-

jevnih skupnosti v skladu z zakonom.
(2) Sredstva od premoženja, plačil za storitve javnih služb, ki jih zagotavljajo krajev-

ne skupnosti in druga sredstva, kot so prispevki krajanov in donacije, se s proračunom 
občine namenijo za financiranje njihovih nalog, razen za tekoče odhodke.
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14.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – urad-
no prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 
– odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) je 
Občinski svet Občine Bohinj, na 23. redni seji, 18. oktobra 2017 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ

1. člen
Besedilo 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik 

Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) se spremeni tako, da se glasi:
»(1)Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine, v katerega notranjem 

krogu je ime občinskega organa “ OBČINSKI SVET”.
(2)Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in  aktih o drugih odločit-

vah ter na dopisih.
(3)Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta.
(4)Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave (v nadalj-

njem besedilu: direktor uprave) ali delavec, ki ga za to pooblasti.«

2. člen
Prvi odstavek 9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prvo sejo do potrditve mandata novoizvoljenega župana vodi najstarejši član 

občinskega sveta.«

3. člen
Tretji odstavek 11. člena se črta.

4. člen
Šesti odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo zadeve, če članom ni 

bilo predloženo gradivo oziroma h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča 
župan, kadar ta ni bil predlagatelj ali če gradiva ni obravnavalo pristojno delovno telo, 
razen v primerih, ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava nujna, ali če 
svet odloči drugače.«

5. člen
Besedilo tretjega odstavka 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasova-

nja o dnevnem redu. O predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. 
Kadar predlaga umik točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem 
razpravlja in glasuje.«

6. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, 

razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je veči-
na opredeljenih članov izrekla »ZA« njen sprejem.«

7. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se seja zvočno snema, je dobesedni zapisnik prepis zvočnega zapisa po-

teka seje (magnetogram).
(2) Magnetogram seje se trajno hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in 

gradi vom s seje.
(3) Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje pred-

sedujočega, ima pravico poslušati zvočni zapis seje. Poslušanje se opravi v prostorih 
občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.

(4) Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa seje, ki vsebuje informacijo 
javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v 
kateri poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, 
vloži ustno ali pisno pri pooblaščenem javnem uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu 
z zakonom.«

8. člen
Četrti odstavek 58. člena se črta.

9. člen
Besedilo četrtega odstavka 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje od-

ločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje od-
ločitve - mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«

10. člen
Besedilo tretjega odstavka 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina opredeljenih navzočih članov 

občinskega sveta.«

V prvem odstavku 30. člena se za besedo »prebivališče naredi pika, ter se za njo 
doda besedo »Volijo«.

V prvem odstavku 32. člena se za besedi »da je« doda »le-ta«.
Prva alineja 33. člena se spremeni tako, da se glasi: »skrbi za izvajanje priprav za 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za 
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;«. V peti alineji se besedi »in organizaci-
je« zamenja z »ter organizacije«.

V 36. členu se za besedi »če ga« doda »le-ta«.
V prvem odstavku 40. člena se črta: »(4)«. V tretjem odstavku se beseda »članom« 

zamenja s »članov«.
V prvem odstavku 41. člena se beseda »konstituira« zamenja z »ustanovi«, 

»navzočih« pa z »navzoča«. V drugem stavku se črta besedi »izmed sebe« in se doda 
nov stavek: »Podpredsednik mora biti član nadzornega odbora.« V četrtem odstavku se 
beseda »navzočih« zamenja z »navzoča«.

V drugem odstavku 42. člena se beseda »Občinski« zapiše z malo začetnico. Be-
sedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Nadzorni odbor je dolžan vsaj 
dvakrat letno občinskemu svetu podati poročilo o svojih ugotovitvah.

V 46. členu se beseda »zagotavlja« zamenja z »zagotavljata« pred »na podlagi« 
pa se vstavi »in sicer«.

V 54. členu se besedilo »določen z zakonom« prenese pred »državni organ«.
V četrten odstavku 59. člena se »V kolikor« zamenja z »Če« in se črta »le-ta«.
V deveti alineji 63. člena se pred »predvidenih« vstavi besedo »glede«.
V petem odstavku 67. člena se besedilo »v primeru da« zamenja s », če«.
V prvi alineji 71. člena se za besedi »če se« doda »svet krajevne skupnosti«.
Drugi stavek prvega odstavka 74. člena se spremeni tako, da se glasi: »Finančne 

načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna (njegova priloga), sprejme občinski 
svet na predlog župana.« V drugem odstavku se beseda »zajeti« zamenja z »zajete«.

V drugem odstavku 78. člena se pred besedi »pri izvajanju« doda »jih«.
Tretji stavek četrtega odstavka 79. člena se spremeni tako, da se glasi: »Seznam 

mora vsebovati imena in priimke volivcev, datume rojstev in naslove stalnih prebivališč 
ter njihove podpise.«

V  tretjem odstavku 81. člena se črta besedi »ter ga«, namesto njiju se postavi pika 
in za njo doda beseda »Direktor«.

V 82. členu se beseda »odločajo« prenese za besedo »referendumu«.
Tretji odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi: »Če je splošni akt občine 

(ali njegove posamezne določbe) zavrnjen, se splošnega akta ne objavi, dokler se ob 
upoštevanju volje volivcev ne spremeni.«

V drugem odstavku 86. člena se pred besedi »odloči župan« doda »podpore zahte-
vi za razpis«. V tretjem odstavku se beseda »pristojnimi zamenja z »ki je pristojen«, za 
»državni organ,«, pa se doda »ki je«. V četrtem odstavku se »Šteje se, da« zamenja z 
»Da«, pred »če jo je« se doda »se šteje«, besedo »podprlo« pa se zrenese za besedo 
»podpisom«.

V drugem odstavku 87. člena se za besedo »razpisa,« doda »in sicer«, pred »drug« 
pa se doda »na«.

V drugem odstavku 89. člena se pred besedo »drugih« doda »o«.
V 95. členu se »zagotavljajo javne potrebe« zamenja z »zadosti javnim potrebam«.
V 108. členu se beseda »Posredni« zamenja z »Posreden«.
Prvi odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi: »Proračun občine sprejme 

občinski svet z odlokom, in sicer na predlog župana.«
V 110. členu se beseda »razvojni« zamenja z »razvojnih«.
V drugem odstavku 114. člena se beseda »ali« zamenja z »in«.
V prvem odstavku 115. člena se pred »najame« doda besedo »se«.
V 116. členu se pred »v višini« doda besedi »in sicer«.
Prvi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi: »Med odhodki proračuna se 

predvidi splošna proračunska rezervacija (42) kot nerazporejeni del prihodkov. Uporabi 
se za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih 
dovolj sredstev.«

V 119. členu se beseda »katero« zamenja z »katerega«, »moram« pa z »mora«.
V 133. členu se odstavki preštevilčijo tako, da se začnejo z 1.
V 134. členu se beseda »vloži« zamenja z »vložita«.
V 135. členu se besedilo »spor o pristojnosti« prenese pred » pred ustavnim 

sodiščem«.
V 136. členu se beseda »spodbija« zamenja z »izpodbija«.
V 137. členu se pred »določene z ustavo« doda besedi »ki so«.
V 140. členu se beseda »šest« zamenja s »šestih«.
V 141. členu se beseda »preketu« zamenja s »preteku«.

41. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

vestniku Občine Bohinj.
V kolikor imajo posamezni ožji deli občine sprejete svoje statute, ti veljajo do uve-

ljavitve odloka iz 21. in 23. člena tega Statuta.

Številka: 007-4/2017/7
Datum: 18. oktober 2017

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. l.r.



20. člen
Besedilo 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)Če bi bil kak občinski splošni akt po uveljavitvi zaradi številnih vsebinskih 

sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občin-
skemu svetu predloži spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu  
kot nov splošni akt.

(2)Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki ga ta poslovnik določa za 
sprejem odloka po hitrem postopku, brez razprave.«

21. člen
Besedilo tretjega odstavka 102. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3)Kandidat je imenovan, če je glasovala večina opredeljenih članov občinskega 

sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki so glasovali.«

22. člen
Besedilo 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta 

poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.
(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal 

za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog najmanj ¼ članov sveta. Če predlagatelj raz-
rešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve 
vloži pri komisiji.

(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev.

(4) Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne vsebuje obrazložitve 
po določilih drugega odstavka prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju v dopol-
nitev.

(5) Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj 
osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev 
nanaša, ima pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.

(6) Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče 
upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega člena.

(7) Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme odločitev o predlogu 
z večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen 
predlog za razrešitev.

(8) O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom.«

23. člen
Drugi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javnosti je na spletni strani občine na voljo informativno in dokumentacijsko 

gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge 
informacije o delu občinskih organov.«

24. člen
Drugi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino opre-

deljenih glasov navzočih članov.«

25. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj začnejo ve-

ljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 007-5/2017/5
Datum: 18. oktober 2017

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. l.r.

Bohinj, 3. november 2017URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJŠtevilka 7
11. člen

Pravi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in do-

polnitve člani občinskega sveta, komisije in predlagatelj z amandmaji.«

12. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če zanje na seji občinskega 

sveta glasuje večina opredeljenih navzočih članov.«

13. člen
Prvi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)S proračunom občine se razporedijo vsi prejemki in izdatki za posamezne na-

mene financiranja javne porabe občini.«

14. člen
Prvi odstavek 89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predlog proračuna občine mora župan predložiti svetu najkasneje v tridesetih 

dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev 
predloži župan predlog proračuna najkasneje v šestdesetih dneh po izvolitvi sveta.«

15. člen
Določi se nov, 89.a člen, ki se glasi:
»(1) Predlog proračuna se da v javno obravnavo hkrati s predložitvijo predloga 

občinskemu svetu in mora biti v javni razpravi najmanj 14 dni.
(2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, 

da sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine v kata-
logu informacij javnega značaja in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v pros-
torih občine.

(3) Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu 
občinskega proračuna na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.«

16. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Župan se opredeli do vloženih pripomb in predlogov svetnikov in iz javne razprave 

ter pripravi dopolnjen predlog proračuna občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, 
na kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.«

17. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih de-

lih predloga proračuna občine, župan ali predstavnik občinske uprave pojasni, katere 
pripombe in predloge svetnikov in iz javne razprave je upošteval in katerih ni ter obra-
zloži, zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je ses-
tavni del gradiva predloga proračuna. Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih 
je vložil župan in šele nato o drugih amandmajih.«

18. člen
Določi se nov, 98.a člen, ki se glasi:
»Za brezplačno pridobitev nepremičnega premoženja mora v primerih, ko bi taka 

pridobitev povzročila nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne 
pridobitve, občinski svet podati soglasje.«

19. člen
99. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Sprejeta obvezna razlaga je sestavni del predpisa in se objavi v uradnem glasi-

lu.«

OBČINA BOHINJ objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbiro ponudnika gostinskih storitev in rediteljstva

v okviru javnih prireditev, ki jih organizira v času novoletnih praznikov
od 29. 12. 2017 do 31. 12. 2017

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je; 
 - priprava, organizacija in izvedba gostinske ponudbe ter rediteljstva na parkirišču ob 

prireditvah, ki jih organizira Občina Bohinj v obdobju od 29. 12. 2017 do 31. 12. 2017 
v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici

 - ureditev in čiščenje dvorane po končani prireditvi, da je le-ta pripravljena za nasled-
njo prireditev

 - zagotovitev očiščene dvorane po zadnji prireditvi in vzpostavitev dvorane za športne 
namene (pomoč pri podiranju odra po zadnji prireditvi).

2. SPLOŠNA DOLOČILA 

Na razpis se lahko prijavijo kulturna, športna in druga društva, ki; 
 - imajo sedež v občini Bohinj in delujejo na območju občine Bohinj,
 - v skladu z internimi pravili društva lahko opravljajo gostinsko dejavnost in lahko pri-

dobijo ustrezno dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti v okviru javne prire-
ditve,

 - imajo vsaj 10 članov. 
Prednost pri izbiri bodo imela društva, ki imajo organizirano sistematično delo z 

otroci na področju športne, kulturne vzgoje ali izobraževanja in ki s svojim delovanjem 
spodbujajo razvoj kulture, zdravega načina življenja in odgovornost do okolja.

Naročnik bo izbranim ponudnikom gostinskih storitev omogočil najem vseh točilnih 
pultov za posamičen večer prireditve.

3. DOKAZILA

Prijavitelji morajo vlogi priložiti naslednja dokazila: 
 - potrdilo, da je društvo registrirano v občini Bohinj,
 - kopijo statuta društva (prva stran in stran, kjer je zapisano, da društvo lahko opravlja 
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