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ZAPISNIK 

27. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 15.2.2018 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, mag. Tomaž Medja, Jože Cvetek, mag. Milena Cesar  

ODSOTNA: Vesna Arh 

OSTALI NAVZOČI: 

- Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Silvo Režek, višji svetovalec za javne finance 
- Darinka Maraž Kikelj, višja svetovalka za okolje in prostor 
- Aleksander Ostan, Atelje Ostan Pavlin 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

- Amandma k predlogu pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v 
občini Bohinj, skrajšani postopek (Statutarno – pravna komisija) 

- Odgovor na vprašanje člana Občinskega sveta Občine Bohinj 
- Pripomba na Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prometnem režimu na območju bohinjskega jezera – Društvo gorske 
reševalne služne Bohinj 

- zapisnik 28. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 26. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 25. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 25. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 25. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- zapisnik 20. seje Nadzornega odbora 

 

I. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje 
  

Nataša Fujs je prebrala sprejete sklepe 26. redne seje.  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 26. redne seje v 
predlaganem besedilu. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA  
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II. Za sejo je bil predlagan naslednji 

D N E V N I   R E D: 

1. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Bohinj, prva obravnava 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odlok Odloka o prometnem 
režimu na območju Bohinjskega jezera, skrajšani postopek 

3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj, 
skrajšani postopek 

4. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 s finančnim 
načrtom 

5. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera 
za leto 2017 

6. Ureditev zunanjega prostora ob Kulturne domu Joža Ažmana 
7. Akcijski načrt urejanja prometa v Bohinju 
8. Poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor porabe javnih sredstev v Režijskem 

obratu Občine Bohinj – pregled vodooskrbe in investicijsko vzdrževanje« 
9. Poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor porabe javnih sredstev v Krajevni 

skupnosti Srednja vas« 
10. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj 
11. Vprašanja, pobude in informacije 

 
 
V skladu z 31. členom poslovnika je župan Franc Kramar kot predlagatelj umaknil 
2. točko dnevnega redu, in sicer Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera, skrajšani postopek.  
 
Vendar pa je glede na to, da za nadaljevanje projekta umirjanja prometa 
potrebujemo soglasje občinskega sveta v zvezi z ureditvijo parkirišča v Srednji 
vasi predlagal sklep, o katerem se glasuje pred  glasovanjem o dnevnem redu: 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bohinj soglaša z ureditvijo navedenega parkirišča 
in nalaga občinski upravi, da nadaljuje aktivnosti v zvezi z ureditvijo 
tega parkirišča. 

 
Člani Občinskega sveta so o predlogu glasovali. Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
V skladu z 86. členom poslovnika je pred glasovanjem o dnevnem redu Občinski 
svet glasoval o naslednjem sklepu: 
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SKLEP: 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj se 
sprejme po skrajšanem postopku. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
 
Sprejet je bil naslednji 

D N E V N I    R E D   

1. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Bohinj, prva obravnava 

2. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj, 
skrajšani postopek 

3. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 s 
finančnim načrtom 

4. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega 
jezera za leto 2017 

5. Ureditev zunanjega prostora ob Kulturne domu Joža Ažmana 
6. Akcijski načrt urejanja prometa v Bohinju 
7. Poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor porabe javnih sredstev v 

Režijskem obratu Občine Bohinj – pregled vodooskrbe in investicijsko 
vzdrževanje« 

8. Poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor porabe javnih sredstev v Krajevni 
skupnosti Srednja vas« 

9. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj 
10.Vprašanja, pobude in informacije 

 Rezultat glasovanja: 12 ZA 

 

 

K točki 1: 

Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Bohinj, prva obravnava 

 

Pri razpravi so sodelovali: Jože Sodja, Bojan Traven, Robert Franjić, Mirko Jeršič, 
Dušan Jović. 

Jože Sodja je podal pripombo, da naj se v zadnji tabeli (nagrajevanje) enakovredno 
vrednoti olimpijske ter paraolimpijske igre ter svetovna prvenstva. 

Bojan Traven je podal dva predloga: v Pravilnik naj se umesti dve novi vrsti točkovanj – 
skupne prijave tekmovanj več društev, katere se nagradi z več točkami ter druga 



4 
 

pobuda, in sicer društva, ki ravnajo bolj družbeno odgovorno (npr. udeležba na čistilnih 
akcijah, prostovoljstvo ipd.) bi bila prednostno obravnavana. 

Robert Franjić je predlagal, da se nedodeljena sredstva iz prvega razpisnega roka 
ponovno razdelijo med prijavitelje. 

Po končani obravnavi predloga Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Bohinj, prva obravnava, je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP:  

Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v občini Bohinj, predlagan na 27. redni seji Občinskega sveta 15. 
februarja 2018, je primeren za nadaljnjo obravnavo, zato naj predlagatelj v 
skladu s 4. odstavkom 79. člena Poslovnika Občinskega sveta pripravi 
predlog odloka za drugo obravnavo. 

 Rezultat glasovanja: 13 ZA 

 

 

K točki 2: 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja 
gospodarstva v Občini Bohinj, skrajšani postopek 

 

Pri razpravi so sodelovali: Jože Sodja, Dušan Jović. 

Predsednik statutarno – pravne komisije je obrazložil podani amandma 
Statutarno – pravne komisije: 

V predlogu pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za dodeljevanje 
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj, skrajšani 
postopek, se besedilo 4. alineje  četrtega odstavka 17. člena spremeni tako, da 
se glasi: 

»za novo odprto delovno mesto se šteje zaposlitev registrirane brezposelne 
osebe, prijavljene na zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec pred zaposlitvijo 
na delovno mesto, ki je predmet prijave na razpis. V kolikor je bila registrirana 
brezposelna oseba vključena v program javnih del, je lahko prijavljena v 
evidenci brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje manj kot mesec dni pred 
zaposlitvijo, ki je predmet prijave na razpis po tem pravilniku. Prednost pri 
prijavi imajo podjetja, ki prijavljajo osebe s stalnim prebivališčem na območju 
občine Bohinj,« 

Po obrazložitvi je Občinski svet glasoval o podanem amandmaju. Rezultat 
glasovanja: 12 ZA 
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Po končani obravnavi predloga Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Bohinj, prva obravnava, je bil sprejet naslednji 
sklep: 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja 
gospodarstva v občini Bohinj (s sprejetim amandmajem).  

Rezultat glasovanja: 13 ZA 

K točki 4: 

Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju 
Bohinjskega jezera za leto 2017 
 

Pri razpravi so sodelovali: Robert Franjić, Milena Cesar. 

Po končani obravnavi predloga Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Bohinj, prva obravnava, je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj soglaša z letnim poročilom o izvajanju režima 
parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2017. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

 

K DNEVNEMU REDU: 

Župan Franc Kramar je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer 
zaporedje točk obravnave zaradi odsotnosti poročevalcev pri posameznih 
točkah. Občinski svet je glasoval k spremembi zaporedja obravnave točk 
dnevnega reda, kot sledi, glede na prisotne poročevalce. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

 

K točki 9: 

Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj 
 
Razprave ni bilo. Občinski svet je glasoval o naslednjem sklepu: 
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SKLEP: 
Občinski svet občine Bohinj soglaša z odpisom osnovnih sredstev in 
drobnega inventarja v Zdravstvenem domu Bohinj v naslednji višini: 

- osnovna sredstva v nabavni vrednosti 20.607,15 €, brez sedanje 
vrednosti  

- drobni inventar v nabavni vrednosti 1.683,42 €, brez sedanje 
vrednosti. 

 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 

 

 

K točki 10: 

Vprašanja, pobude in informacije 
 

Podana je bila ena pripomba oz. pobuda. 

Bojan Traven:  

V povezavi s podanim odgovorom na vprašanje iz 8. točke dnevnega reda 26. 
Seje Občinskega sveta podaja komentar, in sicer da na dano vprašanje o 
zaračunavanju kanalizacije oz. greznice ni bil podan ustrezen odgovor in zato 
zaproša za podajo ustreznega odgovora.  

 

 

K točki 3: 

Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 s 
finančnim načrtom 

 

Pri razpravi so sodelovali: Bojan Traven, Marija Ogrin, Dušan Jović. 

 

Dušan Jović je Občinskemu svetu predlagal naslednji  

SKLEP: 

V primeru pozne izdaje odločbe pristojnega organa v razpisu CLLD za 
projekt Hranilnica semen naj Občina Bohinj zagotovi del sredstev za 
pravočasen začetek projekta. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
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Po končani obravnavi programa dela RAGOR je bil sprejet naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Program dela Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske za leto 2018 s finančnim načrtom. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

 

K DNEVNEMU REDU: 

Župan Franc Kramar je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer 
zaporedje točk obravnave zaradi odsotnosti poročevalcev pri posameznih 
točkah. Občinski svet je glasoval k spremembi zaporedja obravnave točk 
dnevnega reda, in sicer tako, da se točka 6 obravnava pred točko 5. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA 

 

K točki 6: 

Akcijski načrt urejanja prometa v Bohinju 
  

Pri razpravi so sodelovali Jerneja Potočnik, Pavel Zalokar, Marij Ogrin, Robert 
Franjić, Boštjan Mencinger, Dušan Jović, mag. Tomaž Medja, Bojan Traven, 
Jerica Gašperin, Jože Sodja, Jože Cvetek, Mirko Jeršič, mag. Milena Cesar, Urška 
Preželj. 

V razpravi so bile podane sledeče pobude, informacije in predlogi:  

- Potrebno je zagotoviti ustrezno promocijo akcijskega načrta (Jerneja Potočnik) 
- Akcijski načrt bo moral podati večji poudarek na urejanje prometa na Pokljuki 

(Pavel Zalokar) 
- Potrebno bi bilo pripraviti ureditveni načrt za Bohinjsko Bistrico z jasno 

razdelanimi ureditvami za spodnjo in zgornjo vas (Marija Ogrin) 
- Načrt naj se dopolni s pešpotjo na Ajdovski gradec ter razmisli o izhodiščni točki 

za Ajdovski gradec (z eventuelno info točko) (Marija Ogrin) 
- Petrolu naj se posreduje pobuda za uvedbo storitev prodaje avtoplina (LPG) na 

bencinskem servisu v Bohinjski Bistrici (Robert Franjič) 
- Razmisli naj se o uvedbi shuttle prevozov tudi iz parkirišča pri kampu Danica in 

pristopi k ureditvi (vsaj začasnega) parkirišča ob kampu Danica (Boštjan 
Mencinger) 

- Potrebno je čim prej zagotoviti upravljavca parkirnega režima (Boštjan Mencinger) 
- Poda naj se pobudo Nadškofiji Ljubljana za ureditev parkirišča pod Voglom (med 

enosmernima potema) (Boštjan Mencinger) 
- V akcijskem načrtu naj se poleg vključitve Pokljuke upošteva še širšo 

problematiko dostopnih poti/cest: problematika gozdnih poti na Pokljuko in 
omejenih dostopov, zato naj se prometni načrt Pokljuke razširi še do Uskovnice 
(Dušan Jović) 
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- Podana je bila pobuda za spodbuditev javnega potniškega prevoza za vasi, ki 
nimajo rednih linij (zgornja dolina, Koprivnik, Gorjuše ipd.) (Tomaž Medja) 

- Še v letošnjem letu naj se (vsaj začasno) uredi parkirišče pri kampu Danica 
(Bojan Traven) 

- Preučiti možnosti zaposlitve dodatnih redarjev za poletno sezono (Bojan Traven) 
- Preučiti možnost podaje pobude na pristojno ministrstvo za okrepitev sestave 

policistov v poletni sezoni za pomoč pri usmerjanju in urejanju prometa (Bojan 
Traven) 

- Pobuda za prenos upravljanja ceste Ribčev Laz – Ukanc – Savica na občino (Bojan 
Traven) 

- Potrebno je čim prej zagotoviti upravljavca parkirnega režima (Bojan Traven) 
- Pobuda za ureditev nadstrešnice na postajališču v Srednji vasi (Jerica Gašperin) 
- Potrebno je narediti načrt za ureditev situacije večjega števila peščev v ob cesti 

skozi korita (Bitnje – Jereka) (Mirko Jeršič) 
- Ob ureditvi pešpoti in pešcon je potrebno umestiti večje število klopic in košev za 

smeti (Milena Cesar) 
- Preuči naj se možnost umestitve piknik prostora (Milena Cesar) 
- Umesti naj se ustrezna signalizacija za prepoved kampiranja in parkiranja 

avtodomov na lokacije, kjer se zaznava kršitve ter razmisli o uvedbi večjih kazni 
za te prekrške (Urška Preželj) 

 

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj se je seznanil z Akcijskim načrtom urejanja 
prometa v Bohinju in predlagane ukrepe podpira. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA  

 

 

K točki 5: 

Ureditev zunanjega prostora ob Kulturne domu Joža Ažmana 
 

Pri razpravi so sodelovali: Bojan Traven, Marija Ogrin. 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj se je seznanil z variantnimi rešitvami ureditve 
zunanjega prostora ob Kulturnem domu Joža Ažmana. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
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K točki 7:  

Poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor porabe javnih sredstev v 
Režijskem obratu Občine Bohinj – pregled vodooskrbe in 
investicijsko vzdrževanje« 

 

Pri razpravi so sodelovali: Jerneja Potočnik, mag. Tomaž Medja. 

 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme poročilo o opravljenem nadzoru 
»nadzor porabe javnih sredstev v Režijskem obratu Občine Bohinj – pregled 
vodo oskrbe in investicijsko vzdrževanje« in nadzorovani osebi predlaga, da 
upošteva priporočila in predloge Nadzornega odbora. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA  
 

 

K točki 8: 

Poročilo o opravljenem nadzoru »Nadzor porabe javnih sredstev v 
Krajevni skupnosti Srednja vas« 

 

Razprave ni bilo. Občinski svet je glasoval o naslednjem sklepu: 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme poročilo o opravljenem nadzoru 
»nadzor porabe javnih sredstev v Krajevni skupnosti Srednja vas« in 
nadzorovani osebi predlaga, da upošteva priporočila in predloge 
Nadzornega odbora. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 

 

 

Zapisala:        ŽUPAN 

Nataša Fujs      Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
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