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ZAPISNIK 

21. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 1.6.2017 ob  
17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj. 

NAVZOČI: Marija Ogrin, Jožef Cvetek, Bojan Traven, Boštjan Mencinger, Jože 
Sodja,  Pavel Zalokar, Mirko Jeršič, Robert Franjić, Jerica Gašperin, Darja Lazar, 
Urška Preželj, mag. Milena Cesar, Vesna Arh, mag. Tomaž Medja 

ODSOTNI: Jerneja Potočnik, Dušan Jovič  

OSTALI NAVZOČI: 

- Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Mojca Rozman, ravnateljica OŠ dr. Janeza Mencingerja 
- Anica Stare, Vrtec Bohinj 
- Darinka Maraž Kikelj, višja svetovalka za varstvo okolja in urejanje 

prostora 
- mag. Slavka Zupan, K&Z, Svetovanja za razvoj d.o.o. 
- Andrej Avsenek, Zavod za gozdove Slovenije, vodja OE Bled 
- Marko Gašperin, Zavod za gozdove Slovenije, vodja KE v OE Bled 
- Irena Strupeh Papež, Maja Friedl, Kaliopa d.o.o. 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

- zapisnik 22. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 20. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 21. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 20. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 19. seje Komisije za negospodarske dejavnosti. 
- Zapisnik 17. seje Nadzornega odbora 

 

I. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje 
  

Nataša Fujs je prebrala sprejete sklepe 20. redne seje.  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 20. redne seje v 
predlaganem besedilu. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA  

 

Za sejo je bil predlagan naslednji 

D N E V N I    R E D: 

1. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, druga 
obravnava 
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2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bohinj, druga obravnava 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Bohinj, druga obravnava  

4. Sprememba tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Bohinj 

5. Strategija trajnostnega razvoja Občine Bohinj 2025+ 
6. Seznanitev s poročilom o poslovanju OŠ dr. Janeza Mencingerja 

Bohinjska Bistrica za leto 2016 
7. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza 

Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec 
Bohinj v šolskem letu 2017/2018 

8. Predlog za oblikovanje oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih 
zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 
organizacijsko enoto vrtec 

9. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 
2017/2018 

10. Poročilo o stanju v gozdovih zaradi lubadarja in predstavitev 
ukrepov za odpravo posledic  

11. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Bohinj za leto 2017 

12. Sklep o pristopu Občine Bohinj h konvenciji županov za 
podnebne spremembe in energijo 

13. Vprašanja, pobude in informacije 
 

Župan je umaknil točko 1 in 2 (Predlog sprememb in dopolnitev Statuta 
Občine Bohinj, druga obravnava; Predlog sprememb in dopolnitev 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj, druga obravnava) iz 
dnevnega reda.  
 

Bojan Traven (v imenu Ekipe za prihodnost) je predlagal umik 11. točke 
(Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj za leto 
2017). 
O predlogu umika je bil rezultat glasovanja: 8 ZA 

 
 
Za sejo je predlagan naslednji dnevni red: 

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Bohinj, druga obravnava  

2. Sprememba tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Bohinj 
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3. Strategija trajnostnega razvoja Občine Bohinj 2025+ 
4. Seznanitev s poročilom o poslovanju OŠ dr. Janeza Mencingerja 

Bohinjska Bistrica za leto 2016 
5. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza 

Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec 
Bohinj v šolskem letu 2017/2018 

6. Predlog za oblikovanje oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih 
zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 
organizacijsko enoto vrtec 

7. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 
2017/2018 

8. Poročilo o stanju v gozdovih zaradi lubadarja in predstavitev 
ukrepov za odpravo posledic  

9. Sklep o pristopu Občine Bohinj h konvenciji županov za podnebne 
spremembe in energijo 

10. Vprašanja, pobude in informacije 
 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

 

K točki 1: 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Bohinj, druga obravnava 

Obrazložitev je podala Irena Strupeh Papež. Gradivo je priloga zapisnika. 

Predlog odloka so obravnavale Statutarno-pravna komisija, Komisija za 
gospodarstvo in podjetništvo, Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za 
urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko 
infrastrukturo. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij. 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA 
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K točki 2: 

Spremembe tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Bohinj 

 

Obrazložitev je podal Bojan Traven. Gradivo je priloga zapisnika. 

 

Predlog pravilnika so obravnavale Statutarno-pravna komisija, Komisija za 
urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko 
infrastrukturo, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Stališče posamezne 
komisije je razvidno iz zapisnikov komisije. 

Po razpravi v kateri so sodelovali Mirko Jeršič, Jožef Cvetek, Jože Sodja, mag. 
Tomaž Medja, Robert Franjič sta bila sprejeta naslednja 

SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bohinj sprejme spremembe tehničnega 
pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju 
Občine Bohinj. 

Rezultat glasovanja: 10 ZA 

 
2. Občinski svet Občine Bohinj predlaga revizijo gospodarnosti 

porabe sredstev, oddaje gradbenih del in javnih naročil v 
Režijskem obratu Občine Bohinj z namenom povečanja 
učinkovitosti in racionalizacije delovanja Režijskega obrata 
Občine Bohinj. 

Rezultat glasovanja: 10 ZA 

 

K točki 3: 

Strategija trajnostnega razvoja Občine Bohinj 2025+ 

Obrazložitev je podala mag. Slavka Zupan. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo so obravnavale tudi Komisija za negospodarske dejavnosti, Komisija za 
gospodarstvo in podjetništvo, Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za 
urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko 
infrastrukturo. Stališče komisije je razvidno iz zapisnika komisija.  

Po razpravi v kateri so sodelovali Vesna Arh, Robert Franjič, mag. Tomaž Medja, 
Marija Ogrin, Jožef Cvetek, Mirko Jeršič je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Strategijo trajnostnega razvoja 
Občine Bohinj 2025+. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
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K točki 4:  

Seznanitev s poročilom o poslovanju OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za leto 2016 

Obrazložitev je podala Mojca Rozman. Gradivo je priloga zapisnika. 

Poročilo je obravnavala tudi Komisija za negospodarske dejavnosti in Nadzorni 
odbor. Stališče komisije in odbora je razvidno iz zapisnikov komisije in odbora.  

Po razpravi v kateri so sodelovali Vesna Arh, Marija Ogrin, Bojan Traven, Robert 
Franjič, Jožef Cvetek, Jerca Gašperin, mag. Tomaž Medja je bila sprejeta 
naslednja 

SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bohinj se seznanja s poročilom OŠ dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2016. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
2. Občinski svet Občine Bohinj predlaga občinski upravi in županu, da 

v proračunu za leto 2018 zagotovi sredstva za ureditev prostorov v 
Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

K točki 5: 

Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj v 
šolskem letu 2017/2018 
 

Obrazložitev je podala Anica Stare. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo je obravnavala Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije 
je razvidno iz zapisnika komisije.  

Razprave ni bilo. Sprejeta sta bila naslednja: 

SKLEPA:  

1. Občinski svet  daje soglasje za oblikovanje dnevnega programa v 
obsegu od 6 do 9 ur in za oblikovanje poldnevnega programa v 
obsegu 5 ur v OŠ dr. Janeza Mencingerja za OE Vrtec v šolskem 
letu 2017/2018. 

2. Občinski svet  daje soglasje k odpiralnemu času v OŠ dr. Janeza 
Mencingerja za OE Vrtec v šolskem letu 2017/2018, ki velja za 
Bohinjsko Bistrico od 5.30 do 16.15. ure in za Srednjo vas od 6.00 
do 15.15 ure. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA 
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K točki 6: 

Predlog za oblikovanje oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih 
zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 
organizacijsko enoto vrtec 

 

Obrazložitev je podala Anica Stare. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo je obravnavala Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije 
je razvidno iz zapisnika komisije.  

Razprave ni bilo. Sprejeta sta bila naslednja: 

 

SKLEPA: 

1. Občinski svet daje soglasje k oblikovanju enajstih oddelkov v OŠ 
dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko enoto Vrtec v šolskem 
letu 2017/2018.  

2. Občinski svet  daje soglasje k zvišanju  normativa, za dva otroka, v 
vseh oddelkih zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko 
enoto Vrtec v šolskem letu 2017/2018. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA 

 

K točki 7: 

Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 
2017/2018 

Obrazložitev je podala Anica Stare. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo je obravnavala Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije 
je razvidno iz zapisnika komisije.  

Razprave ni bilo. Sprejeta sta bila naslednja: 

SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Bohinj daje soglasje k  sistemizaciji delovnih 
mest, za šolsko leto 2017/2018 v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto  Vrtec. 

2. Občinski svet Občine Bohinj daje soglasje k dodatni sistemizaciji 
delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za   
pedagoginje. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
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K točki 8:  

Poročilo o stanju v gozdovih zaradi lubadarja in predstavitev ukrepov za 
odpravo posledic 

 

Obrazložitev sta podala Andrej Avsenek in Marko Gašperin. Gradivo je priloga 
zapisnika. 

Zadevo je obravnavala tudi Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, 
komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo tre Komisija za kmetijstvo in 
turizem. Stališče komisij je razvidno iz zapisnika komisije. 

 

Po razprav v kateri so sodelovali Pavel Zalokar, mg. Tomaž Medja, Jože Sodja, 
Vesna Arh, Jožef Cvetek, Bojan Traven je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP:  

Na podlagi strokovne  predstavitve pristojnih služb o vprašanju sanacije 
gozdov po napadu podlubnikov, občinski svet Občine Bohinj ugotavlja, 
da gre v primeru napada podlubnikov in sanacije na območju Občine 
Bohinj za naravno nesrečo, ki ni enkratna, kot je to npr. toča ali pozeba, 
temveč bo trajala še desetletja.  

Zato pozivamo predsednika vlade in pristojno ministrstvo, da se 
učinkoviteje odzove na nastalo situacijo z akcijskim planom reševanja 
problematike. Vladi in pristojnemu ministrstvu pa predlaga naslednje 
rešitve: 

1. Sistem subvencij naj se  poenostavi in s tem postane učinkovit -  in 
naj ne prenaša prakse iz kmetijskega področja na gozdarstvo. 

2. Uredi naj se subvencija za tiste lastnike gozdov, ki so v rokih 
sanirali situacijo v gozdu.  

3. Davčno naj se razbremeni lastnike gozdov, ki v rokih urejajo 
situacijo v gozdovih. 

4. Zagotovijo naj se subvencije za sajenje in obnovo gozda. 
5. Povečanje finančnih sredstev za  Zavod za gozdove, Območna 

enota Bled, Krajevna enota Bohinj. 
 

Občinski svet Občine Bohinj od predsednika vlade in pristojnega 
ministrstva pričakuje, da ga bo čim prej seznanil s konkretnimi rešitvami 
oz. akcijskim planom.  

 



8 
 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

 

K točki 9: 

Sklep o pristopu Občine Bohinj h konvenciji županov za podnebne 
spremembe in energijo 

 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo je obravnavala Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 
dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Stališče komisije je razvidno iz 
zapisnika komisije. 

 

Razprave ni bilo. Sprejet je bi naslednji: 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o pristopu Občine Bohinj h 
Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo in pooblašča 
župana za podpis pristopnega obrazca. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA 

 

K točki 10: 

Vprašanja, pobude in informacije 

Marija Ogrin: pohvala ideje o knjigobežnici ter uspešnosti šolskega parlamenta. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 

 

ZAPISALA: Nataša Fujs 

 

                                                                                  ŽUPAN 

                                                                 Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
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