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ZAPISNIK 

26. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 21.12.2017 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, mag. 
Milena Cesar 

ODSOTNA: Marija Ogrin 

OSTALI NAVZOČI: 

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

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

- Amandmaji k drugi obravnavi proračuna Občine Bohinj za leto 2018 Ekipe 
za prihodnost, 

- Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna Občine Bohinj za 
leto 2018 za sanacijo škode po naravnih nesrečah, hitri postopek, 

- zapisnik 27. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 25. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 24. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 24. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 24. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- zapisnik 25. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

I. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje 
  

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 25. redne seje.  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 25. redne seje v 
predlaganem besedilu. 

Rezultat glasovanja: 14 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, druga obravnava 
2. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 
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3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj 
za leto 2018 

4. Predlog Sklepa o odločitvi cen za leto 2018 
5. Imenovanje nadomestnega člana sveta javnega zavoda Turizem 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 
 
Župan Franc Kramar je predlagal, da se dnevni red razširi, in sicer, da se kot 
druga točka dnevnega reda obravnava »Odlok o uporabi sredstev proračunske 
rezerve proračuna Občine Bohinj za leto 2018 za sanacijo škode po naravnih 
nesrečah, hitri postopek. 
Člani Občinskega sveta so o predlogu glasovali. Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
Župan Franc Kramar je v skladu s 85. členom Poslovnika občinskega sveta 
predlagal naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se Odlok o uporabi sredstev proračunske 
rezerve proračuna Občine Bohinj za leto 2018 za sanacijo škode po naravnih 
nesrečah sprejme po hitrem postopku. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
Sprejet je bil naslednji 

D N E V N I    R E D: 

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

2. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna Občine 
Bohinj za leto 2018 za sanacijo škode po naravnih nesrečah, hitri 
postopek 

3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 

4. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini 
Bohinj za leto 2018 

5. Predlog Sklepa o odločitvi cen za leto 2018 
6. Imenovanje nadomestnega člana sveta javnega zavoda Turizem 

Bohinj 
7. Imenovanje komisije za proučitev možnosti in pripravo izhodišč za 

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

8. Vprašanja, pobude in informacije 
 Rezultat glasovanja: 15 ZA 
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K točki 1: 

Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018, druga 
obravnava  

 

Obrazložitev je podal Silvo Režek. Gradivo je priloga zapisnika. 

Predlog proračuna Občine Bohinj za leto 2018 v drugi obravnavi so obravnavale 
Statutarno-pravna komisija, Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, 
komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, Komisija za negospodarske 
dejavnosti, Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za gospodarstvo in 
podjetništvo. Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisije.  

 

Robert Franjić, podpredsednik Komisije za negospodarske dejavnosti, je pri 
poročilu o obravnavi predloga proračuna izpostavil, da je komisija oblikovala dva 
amandmaja. Člani Občinskega sveta so glasovali o tem ali se o amandmajih 
Komisije za negospodarske dejavnosti lahko razpravlja in glasuje. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

Po razpravi v kateri so sodelovali Bojan Traven, mag. Milena Cesar, Jože Cvetek, 
Pavel Zalokar, Mirko Jeršič in Jerica Gašperin, so člani sveta najprej gladovali o 
amandmaju Komisije za negospodarske dejavnosti, in sicer: 

»Iz postavke 6826 se 15.000 EUR prerazporedi na postavko 3603 Programi 
društev.  

Rezultat glasovanja: 13 PROTI (amandma ni bil sprejet) 

Nadalje so člani Občinskega sveta glasovali o amandmaju, ki ga je v razpravi 
predlagal Bojan Traven, in sicer: 

Postavka 6826 naj se preimenuje v »investicija v vzdrževanje in zagon smučišča 
Senožeta v višini 10.000 EUR, sredstva v višini 5.000 EUR pa naj se prenesejo na 
postavko 3603 programi društev. 

Rezultat glasovanja. 14 ZA 

Robert Franjić je predstavil še drugi amandma Komisije za negospodarske 
dejavnosti, in sicer: 

Sredstva v višini 1.000 EUR naj se iz postavke za mrliško ogledno službo 
prerazporedi za potrebe popravila vrat v domu Joža Ažmana (zadnji vhod, vhod 
na oder). 

Člani Občinskega sveta so o predlogu amandmaja glasovali. 

Rezultat glasovanja: 11 ZA, 1 VZDRŽAL 

V nadaljevanju je amandmaje, ki jih je predložila Ekipa za prihodnost v zvezi s 
predlogom proračuna za leto 2018 predstavil Bojan Traven. 
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I. 

Konto 04039003 Razpolaganje z občinskim premoženjem, postavka 6824 
Poslovni prostori Triglavska 8, se zmanjša za 25.000. na ta račun se poveča 
konto 4102, postavka 4204 Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za 
spodbujanje in razvoj gospodarstva za 20.000 in postavka 4123 Turizem Bohinj 
– zavod za pospeševanje turizma – označevanje in vzdrževanje turističnih poti in 
ostala turistična signalizacija za 5.000 za obnovo trim steze Kerglc. 

Člani Občinskega sveta so o amandmaju glasovali. Rezultat glasovanja: 9 ZA, 3 
PROTI, 1 VZDRŽAN 

II. 

Postavka 6829, Asfaltiranje poti do Doma Sv. Martina v Srednji vasi v višini 
50.000 EUR se v celoti prenese na postavko 6808, obnova infrastrukture Srednja 
vas. 

Po razpravi v kateri so sodelovali Boštjan Mencinger, Mirko Jeršič, Jože Sodja, 
Pavel Zalokar, Jože Cvetek, župan Franc Kramar in Bojan Traven, je Občinski 
svet glasoval o predlogu, da se seja prekine za 10 minut in dokončno oblikuje 
amandma. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

V nadaljevanju seje so člani Občinskega sveta glasovali o predlogu amandmaja, 
ki ga je, kot drugega predlagala Ekipa za prihodnost in predstavil član 
Občinskega sveta Bojan Traven.  

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

Po končani obravnavi predloga proračuna Občine Bohinj za leto 2018, 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 drugi 
obravnavi, s sprejetimi amandmaji. 

2. Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 
2018-2021 v drugi obravnavi. 

3. Občinski svet sprejme Letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine leta 2018 v 
drugi obravnavi. 

4. Občinski svet sprejme Kadrovski načrt Občine Bohinj za leti 
2018 in 2019 v drugi obravnavi. 

5. Občinski svet sprejme Stanovanjski program Občine Bohinj 
za leto 2018 v drugi obravnavi.  

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
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K točki 2: 

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna Občine 
Bohinj za leto 2018 za sanacijo škode po naravnih nesrečah, hitri 
postopek 

 

Obrazložitev je podal direktor občinske uprave Miroslav Sodja. Gradivo je priloga 
zapisnika. 

 

Po razpravi v kateri sta sodelovala še Jože Sodja in mag. Milena Cesar, je bil 
sprejet naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o uporabi sredstev 
proračunske rezerve proračuna Občine Bohinj za leto 2018 za sanacijo 
škode po naravnih nesrečah. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

K točki 3: 

Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj 

 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

Predlog sklepa 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 posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisije.  

 

V razpravi je Boštjan Mencinger izpostavil, da je bil v časopisu Finance objavljen 
članek v zvezi z neustrezno pravno podlago odlokov, ki urejajo to področje v 
občinah v Sloveniji in med njimi je bila navedena tudi Občina Bohinj, da se ni 
odzvala pri posredovanju podatkov.  

Direktor občinske uprave Miroslav Sodja je povedal, da bo občinska uprava v 
zvezi s tem članom Občinskega sveta posredovala pisno pojasnilo. 

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o določitvi vrednosti točke za 
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za 
leto 2018. 
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Rezultat glasovanja: 15 ZA 

K točki 4: 

Predlog sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini 
Bohinj za leto 2018 

 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

 

Predlog sklepa so obravnavale tudi 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 posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij.  

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o določitvi vrednosti točke 
občinske takse v Občini Bohinj za leto 2018. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

K točki 5: 

Predlog sklepa o določitvi cen za leto 2018 

 

Obrazložitev je podal Silvo Režek. Gradivo je priloga zapisnika. 

Predlog sklepa 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 posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij.  

 

V razpravi je mag. Milena Cesar predlagala, da se na območju Občine Bohinj 
poenotijo cene pokopališko pogrebne dejavnosti. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o določitvi cen za leto 2018. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
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K točki 6: 

Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v svet javnega zavoda 
Turizem Bohinj 

 

Obrazložitev je podala Vesna Arh, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo je obravnavala tudi Komisija za turizem in kmetijstvo. Stališče komisije 
je razvidno iz zapisnika komisije.  

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj kot predstavnika Občine Bohinj v svet 
javnega zavoda Turizem Bohinj imenuje Urško Preželj, Savica 16, 4264 
Bohinjska Bistrica. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA (Urška Preželj ni glasovala za predlagani 
sklep) 

 

K točki 7:  

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. Gradivo je priloga zapisnika. 

Vesna Arh je predlagala, da se glasuje o vsakem kandidatu posebej, da ne bo 
prihajalo do konflikta interesov, glede na to, da so v komisijo predlagani člani 
Občinskega sveta in opozorila, da se morajo člani Občinskega sveta o katerih se 
glasuje pri glasovanju izločiti.  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj imenuje Komisijo za proučitev možnosti in 
pripravo izhodišč za prodajo deleža na nepremičninah katastrska občina 
2198 Studor parceli 944/4 in 944/8, v naslednji sestavi: 

- Bojan Traven, predsednik 
Rezultat glasovanja: 13 ZA (Bojan Traven ni glasoval za predlagani 
sklep.) 



8 
 

- Mag. Milena Cesar, podpredsednica 
Rezultat glasovanja: 14 ZA (Mag. Milena Cesar ni glasovala za predlagani 
sklep.) 

- Dušan Jović, član 
Rezultat glasovanja: 14 ZA (Dušan Jović ni glasoval za predlagani sklep.) 

- Jerneja Potočnik, članica 
Rezultat glasovanja: 14 ZA (Jerneja Potočnik ni glasovala za predlagani 
sklep.) 

- Mirko Jeršič, član. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA (Mirko Jeršič ni glasoval za predlagani sklep.) 
 

K točki 8: 

Vprašanja, pobude in informacije 

 

Bojan Traven: 

8.1.  

Postavil je vprašanje, zakaj občina še ni sprejela odloka, ki bi urejal pogrebno in 
pokopališko dejavnost. 

Miroslav Sodja je povedal, da še ni zaključena ustavna presoja zakonodaje, ki 
ureja to področje in da bo odlok dan v obravnavo takrat, ko bo zagotovljena 
ustrezna pravna podlaga za sprejem. 

8.2. 

Postavil je vprašanje, kdaj bo članom Občinskega sveta predložen program dela 
za leto 2018. 

Miroslav Sodja je povedal, da ga bodo člani Občinskega sveta prejeli do 
10.1.2018. 

8.3.  

Opozoril je, da se občanom občine zaračunava uporaba greznice, kljub dejstvu, 
da so koristijo javno kanalizacijo. Postavil je vprašanje, koliko je takšnih 
primerov in predlagal, da se preveri ali drži informacija, da uslužbenec občinske 
uprave Režijskemu obratu ni posredoval ustreznih podatkov in zato prihaja do 
takšnih razhajanj. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 

 

ZAPISALA: 

Jožica Hribar, mag. upr. ved 

višja svetovalka II za upravne zadeve 
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                                                                                  ŽUPAN 

                                                                 Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 


