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ZAPISNIK 

25. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 23.11.2017 ob  

17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj. 

NAVZOČI: Marija Ogrin, Bojan Traven, Jerneja Potočnik, Boštjan Mencinger, Jože 

Sodja,  Pavel Zalokar, Mirko Jeršič, Robert Franjić, Jerica Gašperin, Darja Lazar, 

Urška Preželj, Dušan Jović, Vesna Arh, mag. Tomaž Medja, Jože Cvetek 

ODSOTNA: mag. Milena Cesar 

OSTALI NAVZOČI: 

- Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Silvo Režek, višji svetovalec za javne finance 

- Drago Vončina, član Nadzornega odbora 
 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

- dopis članice Občinskega sveta Vesne Arh - problematika podlubnikov v 

Bohinju, 

- pobuda člana Občinskega sveta Bojana Travna – koordinacija in 

organizacija dogodkov ob 240. obletnici osvojitve vrha Triglava, 

- zapisnik 26. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 

- zapisnik 24. seje Statutarno-pravne komisije, 

- zapisnik 23. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 

- zapisnik 23. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 

- zapisnik 22. seje Komisije za negospodarske dejavnosti. 

 

I. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje 

  

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 24. redne seje.  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 24. redne seje v 

predlaganem besedilu. 

Rezultat glasovanja: 12 ZA  

II. Za sejo je bil predlagan naslednji 

D N E V N I   R E D: 

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018, prva obravnava – 

splošna razprava 

2. Statut Občine Bohinj – uradno prečiščeno besedilo 

3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Bohinj – uradno prečiščeno besedilo 
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4. Obvezna razlaga točk 1, 4 in 24 preglednice 4 Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16, 
11/16 in 7/17) 

5. Poročilo o opravljenem nadzoru z vsebino »Pregled poslovanja v enoti 

Vrtec Bohinj« 

6. Imenovanje komisije za proučitev možnosti in pripravo izhodišč za prodajo 

deleža na nepremičninah katastrska občina 2198 Studor parceli 944/4 in 

944/8 

7. Vprašanja, pobude in informacije 

 

Sprejet je bil naslednji 

D N E V N I    R E D: 

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018, prva 

obravnava – splošna razprava 

2. Statut Občine Bohinj – uradno prečiščeno besedilo 

3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Bohinj – uradno prečiščeno 

besedilo 

4. Obvezna razlaga točk 1, 4 in 24 preglednice 4 Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, 
št. 4/16, 11/16 in 7/17) 

5. Poročilo o opravljenem nadzoru z vsebino »Pregled poslovanja v 

enoti Vrtec Bohinj« 

6. Imenovanje komisije za proučitev možnosti in pripravo izhodišč za 

prodajo deleža na nepremičninah katastrska občina 2198 Studor 

parceli 944/4 in 944/8 

7. Vprašanja, pobude in informacije 

 Rezultat glasovanja: 14 ZA 

K točki 1: 

Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018, prva 

obravnava – splošna razprava 

 

Obrazložitev sta podala župan Franc Kramar in Silvo Režek. Gradivo je priloga 

zapisnika. 

Člani Občinskega sveta so v zvezi z obravnavo predloga Odloka o proračunu 

Občine Bohinj za leto 2018 podali sledeče predloge: 

JOŽE CVETEK: 

- Predlagal je povečanje prihodkov iz naslova turistične takse, in sicer za 

20-30.000 EUR. 

- Predlagal je da se poveča postavka, kjer so namenjena sredstva za 

tradicionalno sušenje sena v branah za znesek, kot ga bo prispevalo 

Turistično društvo Bohinj (končni znesek naj bo v proračunu za leto 2018 v 

višini 15.500 EUR). 



3 
 

- V kolikor prihodki režijskega obrata omogočajo znižanje cene za 

komunalne storitve, predlaga, da občina pristopi k znižanju navedene 

cene. 

- Predlagal je, da se za arheološke raziskave na Voglu nameni sredstva v 

višini 10.000 EUR. 

- Opozoril je, da v cerkvi sv. Janeza ob Bohinjskem jezeru še vedno ni 

oltarja (ga še vedno restavrirajo) in predlagal, da se v proračunu za ta 

namen nameni sredstva v višini 50.000 EUR. 

- Opozoril je, da je potrebno začeti aktivnosti za povečanje rojstev v občini. 

- Predlagal je, da se nameni nekaj sredstev za obnovo mostu na Logu. 

BOŠTJAN MENCINGER: 

- Predlagal je, da se pripravi poročilo za 10 let (ali vsaj za 5 let), koliko je 

bilo prihodkov z naslova turistične takse.  

- Predlagal je, da se v prihodnjem letu za vodovod Žlan pridobi gradbeno 

dovoljenje. 

- Postavil je vprašanje, ali so za pločnik med naseljema Kamnje in Polje 

namenjena sredstva v predlogu proračuna. 

- Predlagal je da se za potrebe zasneževanja tekaških prog v okviru 

nordijskega centra Polje namene sredstva v višini 10.000 EUR (za plačilo 

električne energije). 

- Predlagal je, da se za ureditev trim steze »Kerglc« nameni sredstva v 

višini 5.000 EUR. 

MARIJA OGRIN: 

- Predlagala je, da se zvišajo prihodki iz naslova turistične takse. 

- Opozorila je da bo leto 2018 »leto evropske kulturne dediščine«  in 

predlagala, da se ob tem izda monografija Franceta Steleta ter za ta 

namen nameni 5.000 EUR. 

- Za vodenje brezplačnih delavnic na področju kulture je predlagala, da se 

nameni 5.000 EUR. 

VESNA ARH: 

- Predlagala je, da se za pluženje ceste na Uskovnico namenijo sredstva v 

višini 1.500 EUR. 

- Predlagala je, da se poveča postavka za nakup defibrialtorjev na 10.000 

EUR. 

- Predlagala je, da se v letnem programu športa nameni nekaj sredstev za 

plačilo strokovnega kadra v športnih društvih. 

ROBERT FRANJIĆ: 

- Predlagal je, da se za štipendije nameni 15.000 EUR in navzoče seznanil, 

da je Komisija za negospodarske dejavnosti predlagala spremembo 

pravilnika, ki bi omogočal podelitev štipendije športnikom. 

BOJAN TRAVEN: 
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- Navzoče je seznanil, da v letošnjem letu mineva 240 let od prvega vzpona 

na Triglav in predlagal, da se območje v okolici štirih srčnih mož uredi, 

prenovi in za ta namen nameni 10.000 EUR. 

- Predlagal je, da se začne za stavbo bivšega gradbenega podjetja in 

celotnega tega območja, pripravljati ureditveni načrt. 

- Za ureditve trga pred domom Joža Ažmana je predlagal, da se nameni 30-

40.000 EUR. 

- Za ponovno ureditev kopališča v potoku Ribnica je predlagal, da se nameni 

10.000 EUR. 

- Opozoril je na problematiko pitne vode v Stari Fužini. 

- Predlagal je da se za ureditev vodnjaka na cesti proti Vojam nameni 5.000 

EUR. 

- Predlagal je, da se nameni sredstva za obnovo »kapele na Plesmu«. 

- Predlagal je, da se nameni sredstva za obnovo »mostu Lev«. 

- Predlagal je, da se pri urejanju in novi gradnji kolesarskih stez omogoči  

»dodaten pas« za konje. 

mag. MEDJA TOMAŽ: 

- Za povezavo čistilne naprave z Nemškim Rovtom in Bohinjsko Bistrico je 

predlagal povečanje konta 6799 na 70.000 EUR. 

- Za izdelavo projektne dokumentacije za vodovod Ravne je predlagal 

povečanje postavke 6252 na 50.000 EUR. 

- Predlagal je da se za potrebe urejanja gozdnih vlak konto 4031 poveča na 

20.000 EUR. 

JOŽE SODJA: 

- Predlagal je, da se uvede nova postavka, kjer bodo namenjena sredstva za 

ureditev avtobusnih postajališč. 

MIRKO JERŠIČ: 

- Predlagal je da se Športnemu društvu Srednja vas nameni 10.000 EUR za 

uspešen začetek zimske sezone. 

DUŠAN JOVIĆ 

- Opozoril je, da so se na področju kmetijstva močno znižala sredstva v 

predlogu proračuna in predlagal, da se ohrani vsaj enak znesek kot pa je 

bil namenjen v letošnjem letu. 

- Predlagal je da se »urejanje poljskih poti« združi z ostalimi potmi in se 

uredi skupno, ker gre v večini primerov za iste poti. 

- Predlagal je, da se za ureditev šole na Gorjušah (izdelava načrtov za 

ureditev sirarne, trgovine in gostinskega obrata) nameni sredstva v višini 

15.000 EUR. 

- Predlagal je, da se namenijo sredstva za ureditev vodotoka pri campu v 

Zlatorogu (navzoče je seznanil, da ob vsakem večjem deževju pride do 

škode na kmetijskih zemljiščih). 

- Predlagal je, da se za nadzor nad izvedbo del na občinskih cestah določi 

nekoga, ki bo nadziral izvedbo teh del. 
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PAVEL ZALOKAR: 

- Predlagal je, da se skakalnemu klubu nameni sredstva v višini 5.000 EUR 

za rešitev finančnih težav. 

- Za urejanje nogometnega igrišča v Stari Fužini je predlagal, da se za 

nakup »mulčarja« nameni sredstva v višini 30.000 EUR. 

- Predlagal je, da se pripravi obrazložitev, kaj se dogaja v zvezi z izgradnjo 

avtobusnega postajališča v vasi Studor. 

- Navzoče je obvestil, da bo KS Stara Fužina-Studor sredstva od pobrane 

parkirnine porabila za investicije, ki v lanskem letu niso bile realizirane. 

- Predlagal je, da se uredi stopnišče pri Mostnici, sredstva pa se namenijo iz 

postavke, ki je predvidena za ureditev mostov. 

- Predlagal je zaključitev del na javni razsvetljavi v Stari Fužini. 

- Predlagal je, da se za ureditev usmerjevalnih tabel v Studoru nameni 

nekaj sredstev.  

URŠKA PREŽELJ: 

- Opozorila je, da je stranski vhod, pri domu Joža Ažmana brez luči in 

predlagala, da se osvetli. 

- Predlagal je, da se del sredstev v proračunu nameni za ureditev mostu na 

Savici.  

Pred glasovanjem o predlogu proračuna Občine Bohinj za leto 2018 so bila 

predstavljena še stališča komisij Občinskega sveta, in sicer: Statutarno-pravne 

komisije, Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, Komisije za urejanje 

prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 

Komisije za negospodarske dejavnosti ter Komisije za turizem in kmetijstvo. 

Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnika komisij. 

Po razpravi so bili sprejeti naslednji 

SKLEPI: 

1. Občinski svet sprejme odlok o proračunu Občine Bohinj za 

leto 2018 s splošnim in posebnim delom proračuna, ki 
vključuje tudi prihodke in odhodke režijskega obrata in 
krajevnih skupnosti, s podanimi obrazložitvami v prvi 

obravnavi. 
2. Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 

2018-2021 v prvi obravnavi. 
3. Občinski svet sprejme Letni načrt pridobivanja in 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine leta 2018 v 

prvi obravnavi. 
4. Občinski svet sprejme Kadrovski načrt Občine Bohinj za leti 

2018 in 2019 v prvi obravnavi. 
5. Občinski svet sprejme Stanovanjski program Občine Bohinj 

za leto 2018 v prvi obravnavi.  

 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

K točki 2: 
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Statut Občine Bohinj – uradno prečiščeno besedilo  

Gradivo je priloga zapisnika. 
 

Gradivo je obravnavala Statutarno-pravna komisija in Komisija za gospodarstvo 
in podjetništvo. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij.  
 

Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme uradno prečiščeno besedilo Statuta 

Občine Bohinj 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

K točki 3:  

Poslovnik Občinskega sveta Občine Bohinj – uradno prečiščeno 

besedilo 

 
Gradivo je priloga zapisnika. 
 

Gradivo je obravnavala Statutarno-pravna komisija in Komisija za gospodarstvo 
in podjetništvo. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij.  

 
Sprejet je bil naslednji 
 

SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme uradno prečiščeno besedilo 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA 

 
K točki 4: 

Obvezna razlaga točk 1, 4 in 24 preglednice 4 Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 

4/16, 11/16 in 7/17) 

 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

Besedilo obvezne razlage so obravnavale Statutarno-pravna komisija, Komisija 

za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko 

infrastrukturo ter Komisija za turizem in kmetijstvo. Stališče posamezne komisije 

je razvidno iz zapisnikov komisije. 

Po razpravi v kateri so sodelovali Miroslav Sodja, Jože Cvetek in Boštjan 

Mencinger, je bil sprejet naslednji 

SKLEP:  
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Občinski svet Občine Bohinj sprejme obvezno razlago 1., 4. in 24. točke 

preglednice 4 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA 

K točki 5: 

Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled poslovanja v enoti Vrtec 

Bohinj« 

 

Obrazložitev je podal Drago Vončina. Gradivo je priloga zapisnika. 

 

Sprejet je bil naslednji 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme poročilo o opravljenem nadzoru 

»Pregled poslovanja v enoti Vrtec Bohinj« in nadzorovani osebi 

predlaga, da upošteva priporočila in predloge Nadzornega odbora. 

Rezultat glasovanja: 10 ZA 

V tem delu je sejo Občinskega sveta vodil podžupan Občine Bohinj Jože Sodja.  

K točki 6:  

Imenovanje komisije za proučitev možnosti in pripravo izhodišč za 

prodajo deleža na nepremičninah katastrska občina 2198 Studor, 

parceli 944/4 in 944/8 

 

Obrazložitev je podala Vesna Arh, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja. 

Pred glasovanjem o sklepu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja je Marija Ogrin opozorila na določbo 66. člena Poslovnika Občinskega 

sveta, in sicer, da občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s 

katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.  

V skladu s 114. členom Poslovnika Občinskega sveta je predsednik Statutarno-

pravne komisije Bojan Traven predlagal, da se seja Občinskega sveta prekine za 

10 minut in da navedena komisija odloči, kako bo postopek imenovanja potekal 

naprej.  

Po prekinitvi seje je predsednica glede na potek razprave predlagala Občinskemu 

svetu, da sprejme naslednja  

SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se imenuje 5 (pet) članska 

komisija za proučitev možnosti in pripravo izhodišč za prodajo 
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deleža na nepremičninah katastrska občina 2198 – Studor parceli 

944/4 in 944/8. 
2. Navedena komisija bo proučila možnosti in pripravila izhodišča za 

prodajo deleža na nepremičninah katastrska občina 2198 Studor 
parceli 944/4 in 944/8. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

Po obravnavi te točke je vodenje seje prevzel župan Franc Kramar. 

K točki 7:  

Vprašanja, pobude in informacije 

 

7.1. Pobuda za koordinacijo in organizacijo dogodkov ob 240. obletnici 

osvojitve vrha Triglava 

Obrazložitev je podal Bojan Traven. 

Sprejeta sta bila naslednja 

SKLEPA: 

1. Občina Bohinj s  častnim in organizacijskim odborom 

sprejema koordinacijo, organizacijo in soorganizacijo 

dogodkov ob 240. obletnici osvojitve Triglava, ki bodo 

potekali na občinski, regionalni in državni ravni. V proračunu 

Občine Bohinj za leto 2018 se zato namenijo finančna 

sredstva. 

2. Župan in Občinski svet Občine Bohinj zaprosita Predsednika 

Republike Slovenije, da prevzame častno pokroviteljstvo nad 

dogodki ob 240. obletnici osvojitve Triglava. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

7.2. Problematika izgradnje »blejske obvoznice« 

Obrazložitev je podala Vesna Arh. 

 

Sprejet je bil naslednji 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj poziva Direkcijo Republike Slovenije za 

ceste, da Občinskemu svetu Občine Bohinj predstavi oziroma napiše 

kako potekajo odkupi zemljišč in ali gre vse v skladu z načrti, oziroma 

naj Občinskemu svetu Občine Bohinj da zagotovilo, da se bo z gradnjo 

»blejske obvoznice« res pričelo v predvidenem roku. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
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7.3. Problematika podlubnikov v Bohinju 

Obrazložitev je podala Vesna Arh. 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se na Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano posreduje dopis v zvezi s problematiko 

podlubnikov v Bohinju, kot je bil predstavljen na seji.  

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

 

ZAPISALA: 

Jožica Hribar, mag. upr. ved 

višja svetovalka II za upravne zadeve 

 

                                                                                  ŽUPAN 

                                                                 Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 

 

 

 

 

 


