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ZAPISNIK 

30. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 21.6.2018 ob  
17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj. 

NAVZOČI:  

Marija Ogrin, Bojan Traven, Boštjan Mencinger, Jože Sodja,  Pavel Zalokar, Mirko 
Jeršič, Robert Franjić, Jerica Gašperin, Darja Lazar, Dušan Jović,  Jože Cvetek, 
mag. Milena Cesar , Jerneja Potočnik, mag. Tomaž Medja, Vesna Arh 

OPRAVIČENO ODSOTNA: Urška Preželj 

OSTALI NAVZOČI: 

- Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- Silvo Režek, višji svetovalec za javne finance 
- Blaž Repinc, svetovalec za pravne zadeve 
- Adrijan Džudžar, občinska uprava 
- Anica Stare, pomočnica ravnateljice 
- Jože Veternik, direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske 
- Nataša Fujs, svetovalka za varstvo okolja in urejanje prostora 
- predstavnik podjetja Eurocon d.o.o. 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

- odgovor na svetniško vprašanje občinskega svetnika Bojana Travna glede 
neposredovanja gradiva Občinskemu svetu v zvezi z delom Komisije za 
šport 

- odgovor na svetniško vprašanje občinske svetnice Vesne Arh glede plazu 
pri Zdraju, 

- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve proračuna Občine Bohinj za 
leto 2018 za sanacijo škode po naravnih nesrečah, 

- primerjava glede črpanja sredstev po 23. členu ZFO med predlogom  
Rebalans I in predlogom Rebalans II, 

- informacije v zvezi z obnovo Ladje Zlatorog, 
- amandma člana Občinskega sveta Mirka Jeršiča na predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 
2018, na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Bohinj za leto 2018, 

- amandma župana Občine Bohinj na predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018, 

- zapisnik 30. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 28. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 27. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 27. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 25. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- zapisnik 22. seje Nadzornega odbora, 
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- zapisnik 26. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Pred pričetkom seje je Franc Kramar navzoče seznanil, da je bil na volitvah v 
Državni zbor izvoljen za poslanca v Državnem zboru in se navzočim seznanil za 
sodelovanje v preteklih letih.  
 
Sejo je vodil podžupan Jože Sodja.  
 

I. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje 
  

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 29. redne seje. 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 29. redne seje v 
predlaganem besedilu z dano pripombo. 

Rezultat glasovanja: 11 ZA  

 

II. Za sejo je bil predlagan naslednji 

D N E V N I   R E D: 

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Bohinj za leto 2018 – II – skrajšani postopek 

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

3. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj, skrajšani postopek  
4. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo 

namenske rabe prostora v Občini Bohinj, skrajšani postopek 
5. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Bohinj, 

skrajšani postopek 
6. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 

naslednje generacije v Občini Bohinj 
7. Seznanitev s poročilom o poslovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske za 

leto 2017 
8. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja 

Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2018/2019 
9. Predlog spremembe cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja 

Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj 
10.Vprašanja, pobude in informacije 

 
Bojan Traven je predlagal, da se z dnevnega reda umakne predlagana četrta 
točka dnevnega reda, in sicer »Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje 
pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Bohinj, skrajšani 
postopek«. 
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Predsedujoči Jože Sodja je predlog Bojana Travna dal na glasovanje.  
Rezultat glasovanja: 5 ZA, 7 PROTI, 2 VZDRŽANA (predlog sklepa ni bil 
izglasovanj) 
 
V skladu z 86. členom poslovnika je pred glasovanjem o dnevnem redu Občinski 
svet glasoval o naslednjih sklepih: 
 

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Bohinj za leto 2018 – II se sprejme po 
skrajšanem postopku. 

2. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve 
proračuna Občine Bohinj za leto 2018 za sanacijo škode po 
naravnih nesrečah I se sprejme po skrajšanem postopku. 

3. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj se sprejme 
po skrajšanem postopku. 

4. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v Občini Bohinj se 
sprejme po skrajšanem postopku. 

5. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 
Občini Bohinj se sprejme po skrajšanem postopku. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
Sprejet je bil naslednji 

D N E V N I    R E D   

 

1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Bohinj za leto 2018 – II – skrajšani postopek 

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

3. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj, skrajšani 
postopek  

4. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v Občini Bohinj, skrajšani 
postopek 

5. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini 
Bohinj, skrajšani postopek 

6. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij naslednje generacije v Občini Bohinj 

7. Seznanitev s poročilom o poslovanju Osnovnega zdravstva 
Gorenjske za leto 2017 
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8. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 
2018/2019 

9. Predlog spremembe cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec 
Bohinj 

10. Vprašanja, pobude in informacije 
 Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

K točki 1: 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Bohinj za leto 2018 – II – skrajšani postopek 

 

Obrazložitev je podal Silvo Režek. Gradivo je priloga zapisnika. 

Predlog odloka so obravnavale Komisija za turizem in kmetijstvo, Statutarno-
pravna komisija, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo (predsednik komisije 
je povedal, da le-ta ni bila sklepčna in ni razpravljala o točki), Komisija za 
urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko 
infrastrukturo, Komisija za negospodarske dejavnosti,. Stališče posamezne 
komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 

Pavel Zalokar je v razpravi predlagal, da se sredstva iz postavke 411 – urejanje 
brižin (popravilo  brižine vodotoka Pretovka) namenijo za izdelavo projekta in 
celostne ureditve vodotoka Pretovka. Projekt naj se pri pripravi proračuna Občine 
Bohinj za leto 2019 uvrsti v načrt razvojnih programov.  

Člani Občinskega sveta so o predlogu glasovali. Rezultat glasovanja: 13 ZA 

 

Bojan Traven je v razpravi predlagal, da se v naslednji številki Bohinjskih novic 
občanom Občine Bohinj posreduje informacijo o tem, kam se bodo razporedila 
sredstva, ki jih bo občina pridobila na podlagi 21. člena Zakona o financiranju 
občin.  

Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Cvetek, Jerneja Potočnik, Mirko Jeršič in 
Bojan Traven je predsedujoči Jože Sodja prebral amandma, ki ga je posredoval 
župan Občine Bohinj, in sicer je vsebina amandmaja sledeča: 

- »Predlagam, da se projekt »Obnova infrastrukture v Bohinjski Češnjici« v 
načrtu razvojnih programov pod številko OB004-17-0001, poveča na 
skupno vrednost 2.003.345,64 EUR.« 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

Nadalje je druga amandma predstavil predlagatelj Mirko Jeršič, in sicer:  
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- »Predlagam, da se obrazložitev postavke »6250 Nakup in montaža UV 
dezinfekcija« dopolni z besedilom »Del sredstev se nameni tudi za 
izgradnjo prostora za vgradnjo UV naprave.«« 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

Glede na predlog Marije Ogrin, da bi se za sanacijo zidu pri plavžu sv. Heme 
zagotovila sredstva v višini 5.000 EUR je Bojan Traven predlagal naslednji sklep:  

Občinski svet Občine Bohinj nalaga občinski upravi, da urgentno pristopi k 
sanaciji plavža sv. Heme in o aktivnostih obvesti Občinski svet v roku dveh 
mesecev. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2018 – II S 
splošnim in posebnim delom proračuna, ki vključuje tudi prihodke 
in odhodke režijskega obrata in krajevnih skupnosti, s podanimi 
obrazložitvami in vsemi ostalimi pripadajočimi dokumenti, s 
sprejetima amandmajema. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN 

 

K točki 2: 

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

 

Obrazložitev je podal Silvo Režek. Gradivo je priloga zapisnika. 

Odlok 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 infrastruktur. Stališče 
posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 

Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Cvetek, Dušan Jović, Pavel Zalokar, Vesna 
Arh in Miroslav Sodja 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 I. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
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K točki 3: 

Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Bohinj, skrajšani postopek  
 

Obrazložitev je podal Blaž Repinc. 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 posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 

V razpravi je mag. Tomaž Medja predlagal, da se načrtovanje porabe turistične 
takse v predlogu proračuna prikaže ločeno, prav tako v zaključnem računu njena 
poraba. V razmislek je podal predlog, da bi bilo mogoče smiselno, da je za 
porabo turistične takse pripravi posebno poročilo. 

Jože Cvetek je v razpravi predlagal spremembo 4. člena, in sicer, da se 
predlagana višina takse 1,60 evra zmanjša na 1,40 evra.  

Člani Občinskega sveta so o predlogu glasovali. Rezultat glasovanja: 1 ZA, 10 
PROTI. 

V razpravi je Blaž Repinc opozoril, da sta pri pripravi gradiva v 14. členu za 
besedo »…prenočevanje…« izpadli besedi »…v višini…«. 

Po razpravi v kateri so sodelovali Vesna Arh, Jože Cvetek, Boštjan Mencinger, 
Robert Franjić, Dušan Jović, mag. Tomaž Medja, Jerica Gašperin, Pavel Zalokar, 
Bojan Traven in Jože Sodja, je bil sprejet naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o turistični taksi v 
Občini Bohinj s pripombo. 

 Rezultat glasovanja: 13 ZA 

Ker je bil predstavnik Osnovnega zdravstva Gorenjske že prisoten na seji, je 
predsedujoči Jože Sodja predlagal, da se v nadaljevanju obravnava sedma točka 
dnevnega reda. Člani Občinskega sveta so se s predlogom strinjali. 

K točki 7: 

Seznanitev s poročilom o poslovanju Osnovnega zdravstva 
Gorenjske za leto 2017 

 

Obrazložitev je podal Jože Veternik. 

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

 

V razpravi je Bojan Traven predlagal naslednji sklep:  
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Občinski svet Občine Bohinj predlaga Osnovnemu zdravstvu Gorenjske, da 
v roku 14 dni seznani Občinski svet s konkretnimi rešitvami za možnost 
zagotovitve dodatnega zdravnika v času turistične sezone.  

 Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

Po razpravi v kateri so sodelovali Darja Lazar, Bojan Traven, Jerneja Potočnik, 
Jože Cvetek, Jerica Gašperin in Jože Veternik, je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj se seznanja s poročilom o poslovanju 
Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2017. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

K točki 4: 

Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v Občini Bohinj, skrajšani 
postopek 

Obrazložitev sta podala Jože Sodja in Blaž Repinc . Gradivo je priloga zapisnika. 

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

V razpravi je Jože Cvetek predlagal, da se v drugem členu znesek »250 evrov« 
nadomesti z zneskom »80 evrov«, znesek »150 evrov« pa na »50 evrov«. 

Člani sveta so o predlogu glasovali. Rezultat glasovanja: 10 ZA 

Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Sodja, Bojan Traven, mag. Milena Cesar, 
Dušan Jovć, Jože Cvetek in Pavel Zalokar, je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o določitvi takse za 
obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v 
Občini Bohinj, s sprejetim amandmajem.  

Rezultat glasovanja: 10 ZA 

 

K točki 5: 

Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini 
Bohinj, skrajšani postopek 

Obrazložitev je podal Blaž Repinc. Gradivo je priloga zapisnika. 
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Predlog odloka so obravnavali Statutarno-pravna komisija, Komisija za urejanje 
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. 
Stališče komisij in je razvidno iz zapisnikov.  

Po razpravi v kateri je sodeloval Jože Cvetek je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o določitvi stroškov 
lokacijske preveritve v Občini Bohinj.  

Rezultat glasovanja: 12 ZA 

 

K točki 6: 

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij naslednje generacije v Občini Bohinj 

 

Obrazložitev je podal predstavnik podjetja Eurocon. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo sta obravnavali Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 
dejavnost in gospodarsko infrastrukturo in Komisija za turizem in kmetijstvo. 
Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij.  

Sprejet je bil naslenji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Načrt razvoja odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje 
generacije v Občini Bohinj.  

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

K točki 8: 

Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 
2018/2019 

Obrazložitev je podala Anica Stare. Gradivo je priloga zapisnika.  

 

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

Sprejeta sta bila naslednja 

SKLEPA:  
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1. Občinski svet Občine Bohinj daje soglasje k  sistemizaciji delovnih 
mest, za šolsko leto 2018/2019 v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto  Vrtec. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 

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

          organizacijsko enoto  Vrtec za 2 uri specialne in rehabilitacijske 

 pedagoginje na teden ter za stalnega spremljevalca, ki bo izvajal           
fizično pomoč. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA 

 

K točki 9: 

Predlog spremembe cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec 
Bohinj 

 

Obrazložitev je podala Jerica Zupanc. Gradivo je priloga zapisnika. 

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

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  

Cene za  programe v zavodu Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj znašajo od 1. 9. 
2018 dalje: 

 

za 1. starostno obdobje:                               dnevni program 474,10 

                      5 - urni program 347,68 

 

za 2. starostno obdobje:                               dnevni program 338,54
                      5 - urni program 261,58 

Rezultat glasovanja: 12 ZA 
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K točki 10: 

Vprašanja, pobude in informacije  

 

10.1. 

Predsedujoči Jože Sodja je navzoče seznanil, da bo zaradi ponovitve razpisa za 
podelitev priznanj Občine Bohinj v prihodnjih dneh sklicana korespondenčna seja.  

10.2. 

Predsedujoči Jože Sodja je navzoče seznanil da je bil za podžupana Občine 
Bohinj imenovan Mirko Jeršič. Ker je bil trenutni župan Franc Kramar izvoljen za 
poslanca Državnega zbora mu preneha funkcija župana z dnem 22.6.2018. 
Začasno, do lokalnih volitev,  bo funkcijo župana opravljal podžupan Jože Sodja.  

9.3. 

Bojan Traven je navzoče seznanil o pripravah na praznovanje 240 letnice vzpona 
na Triglav. 

10.3. 

 Robert Franjić je opozoril, da na spletni strani ni objavljena pravilna razpisna 
dokumentacija razpisa za šport. 

10.4. 

Pavel Zalokar je predlagal, da se glasuje o naslednjem sklepu:  

sredstva iz postavke 411 – urejanje brižin (popravilo  brižine vodotoka Pretovka) 
namenijo za izdelavo projekta in celostne ureditve vodotoka Pretovka. Projekt 
naj se pri pripravi proračuna Občine Bohinj za leto 2019 uvrsti v načrt razvojnih 
programov. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 

ZAPISALA: 

Jožica Hribar, mag.upr.ved 

višja svetovalka II za upravne zadeve 

 

Jože Sodja 

Podžupan Občine Bohinj 


