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ZAPISNIK 

2.  seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 17.1.2019 ob  
17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj. 

NAVZOČI:  

Urška Preželj, Jerneja Potočnik, Bojan Traven, Boštjan Mencinger, Olga Pikon 
Gorišek, Maja Fajdiga Komar, Janez Režek, Melita Štros, Martina Odar, Jure 
Sodja, Tanja Erlah, Mirko Jeršič, mag. Milena Cesar, Darko Loncnar, Monika 
Ravnik, Franc Kramar 
 
OSTALI NAVZOČI: 

- Jože Sodja, župan Občine Bohinj 
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Silvo Režek, višji svetovalec za javne finance 
- Andraž Sodja, novinar Gorenjski glas 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

- dopolnitev sklepa o določitvi cen za leto 2019 s cenikom za tržni prostor v 
Ribčevem Lazu, 

- zapisnik 1. seje Komisije za negospodarske dejavnosti,  
- zapisnik 1. seje Statutarno-pravne komisije,  
- zapisnik 1. seje Komisije za turizem in kmetijstvo,  
- zapisnik 1. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo,  
- zapisnik 1. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. 

 

I. Za sejo je bil predlagan naslednji 

D N E V N I   R E D: 

1. Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2019, prva obravnava 
2. Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških 

naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in Rudnem 
polju, skrajšani postopek 

3. Sklep o določitvi cen 
4. Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj 
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2019 
6. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj 
7. Mnenje občinskega sveta Občine Bohinj o utemeljenosti pokrivanja 

območja občine z radijskim programom Radio Ognjišče 
8. Vprašanja, pobude in informacije 

 
Župan Jože Sodja je predlagal, da se 7. točka dnevnega reda preimenuje, in sicer 
»7. Mnenje Občinskega sveta Občine Bohinj o utemeljenosti pokrivanja območja 
občine z radijskimi programi«. 
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V skladu z 86. členom poslovnika je pred glasovanjem o dnevnem redu Občinski 
svet glasoval o naslednjem sklepu: 
 

Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se predlog Odloka o 
spremembi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških 
naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in 
Rudnem polju sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 
Sprejet je bil naslednji 

D N E V N I    R E D   

1. Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2019, prva obravnava 
2. Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih 

žičniških naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljku 
in Rudnem polju, skrajšani postopek 

3. Sklep o določitvi cen 
4. Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj 
5. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2019 
6. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj 
7. Mnenje občinskega sveta Občine Bohinj o utemeljenosti pokrivanja 

območja občine z radijskim programom Radio Ognjišče 
8. Vprašanja, pobude in informacije 

 Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 1: 

Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2019, prva obravnava 
 

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, Komisija za urejanje 
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče posamezne komisije je razvidno 
iz zapisnikov komisij. 

Člani Občinskega sveta so imeli v zvezi s predlogom proračuna Občine Bohinj za 
leto 2019 sledeče predloge oziroma pripombe: 

Bojan Traven:  

- Opozoril je na določbo prvega in drugega ostavka 68. člena Statuta in 
predlagal, da se pred drugo obravnavo proračuna za leto 2019 pridobi 
mnenje Krajevnih skupnosti v zvezi z razpolaganjem z nepremičnina, ki je 
predvideno v predlogu proračuna. 
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- V načrt razvojnih programov naj se umesti: 
 Ureditev območja »Na Pvac« (letos idejne rešitve + PZI), 
 Vaško jedro Studor (letos idejne rešitve + PZI), 
 Ureditev Pretovke (cca 20.000 EUR za nujna vzdrževalna dela 

in projekt ureditve, 
 Ureditev pešpoti Češnjica – Srednja vas, 
 Ureditev pločnika od cerkve sv. Marjete do avtobusne postaje 

v Jereki. 
- Lastna sredstva Krajevne skupnosti Stara Fužina-Studor naj se 

prerazporedijo iz vzdrževanja cest na novo postavko investicijsko 
vzdrževanje v višini 10.000 EUR, hkrati pa naj se prihodki iz drugih virov 
povečajo na 5.000. 

- Tehnična napaka: Krajevna skupnost Stara Fužina – Studor je edina 
krajevna skupnost, ki ne dobi sredstev za asfaltiranje: nova postavka 
30.000, v enaki višini, kot so sredstva v tem predlogu namenjena 
Gorjušam in Koprivniku, drugi krajevni skupnosti, ki je ravno tako kot 
Krajevna skupnost Stara Fužina – Studor v območju Triglavskega 
narodnega parka. 

- Na podlagi 73. člena Statuta Občine Bohinj naj se sredstva za sejnine 
Krajevne skupnosti Stara Fužina – Studor povečajo za 12 sej. Člani sveta 
Krajevne skupnosti so se zaradi učinkovitosti, obsežnosti dela in odločili, 
da se dobivajo mesečno. 

- V skladu z akcijskim načrtom za trajnostno/vzdržno mobilnost, ki ga je 
občinski svet sprejel v prejšnjem mandatu, naj se zagotovijo sredstva za 
študijo proučitve zaprtja območja Ukanc/Savica za ves promet.  

- Letošnje leto je v Julijskih Alpah namenjeno vodi in njeni promociji: zato 
predlaga novo postavko: 10.000 EUR za ureditev in vzdrževanje vaških 
korit po Bohinju. 

- V višini 40.000 EUR naj se zagotovijo sredstva za odkup Ribogojnice Pod 
Pršivcem, z namenom ureditve intepretacijskega središča. Ta trenutek po 
dogovorih z BSC in Ragorjem je namenjenih še 200.000 EUR sredstev iz 
ribiškega sklada, razpis bo potekel konec marca. Del teh sredstev, ki so 
namenjena povezavi turizma in ribištva, bo, če jim bo to uspelo, koristila 
Ribiška družina Bohinj za svoj objekt v Bohinjski Bistrici, če jim bo uspelo 
dobiti dovoljenje, del pa za ureditev interpretacijskega centra iz nekdanje 
ribogojnice Pod Pršivcem.  

- Po zakonu o TNP-1 se prek ministrstva za infrastrukturo zagotovijo 
sredstva za celostno dokončanje rekonstrukcije ceste skozi Staro Fužino in 
ureditev trga pred kulturnim domom. Gre za ureditev degradiranega 
območja – parkirišče pod kulturnim domom in premikom dovozne/obvozne 
občinske ceste do tega območja. Projekt ima gradbeno dovoljenje, 
predvidena ocena je 250.000 EUR.  

- Predlagal je, da se znotraj postavke razpisov za kmetijstvo povečajo 
sredstva za ohranjanje sajenja koruze trdinke. 

- Predlagal je, da se povečana sredstva iz naslova turistične takse v višini 
100.000 EUR namenijo za analizo, kako prestrukturirati Bohinj iz zimsko 
športnega središča v zimsko doživetveni center.  
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- Opozoril je, da je za vzdrževanje Cecconijevega parka namenjenih preveč 
sredstev in predlagal, a se le-tega ponudi v najem novemu lastniku 
objekta »Črna prst«. 

- Postavil je vprašanje, koliko še znaša dolg Boštjana Čokla Občini Bohinj in 
pozval občinsko upravo, da pripravi podatke o tem do naslednje seje 
Občinskega sveta.  

Boštjan Mencinger: 

- Predlaga povečanje prihodkov iz naslova turistične takse, in sicer za 
100.000 EUR, sredstva pa naj se namenijo za analizo, kako povečati in 
izboljšati ponudbo v Bohinju, glede na dejstvo, da so zime večinoma 
zelene. 

- Opozoril je, da je v gradivu navedeno, da so sredstva za plačo župana 
predvidena v takem znesku, kot da bo funkcijo župan opravljal poklicno in 
glede na to, da so bili člani Občinskega sveta seznanjeni, da bo funkcijo 
župana le-ta opravljal nepoklicno, je predlagal, da se namenjena sredstva 
temu primerno zmanjšajo.  

- Predlagal je, da se za postavitev mostu na Rju nameni sredstva v višini 
300.000 EUR. 

- Predlagal je, da se intenzivno začne s projektom izgradnje  vodovoda v 
naselju Žlan. 

- Predlagal je, da se Krajevni skupnosti Bohinjska Bistrica, glede na njeno 
velikost, nameni več sredstev za delovanje. 

- Predlagal je povečanje postavke »4232 investicijsko vzdrževanje 
vodotokov«, in sicer je potrebno obnoviti vodovod na Lepencah. 

- Navzoče je seznanil, da je dežurni zdravnik ob koncu tedna prisoten dve 
uri manj kot pred novim letom. Razlika naj bi bila menda posledica 
povišanja plač, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe in naj bi za to zmanjkalo 
sredstev. V zvezi s tem je prosil za pojasnilo. 

Jerneja Potočnik: 

- Predlagala je, da se Krajevni skupnosti Bohinjska Bistrica nameni več 
sredstev in predlagala preplastitev ulic v Bohinjski Bistrici (konkretno je 
izpostavila Grajsko ulico). 

- Postavila je vprašanje, ali so sredstva jih bo potrebno plačati kot 
odškodnino v zadevi »Grajske ulice« predvidena v predlogu proračuna. 

- Predlagala je, da se sredstva, ki so predvidena, da jih bo država zagotovila 
za izgradnjo novega vrtca vključijo v prihodke, na drugi strani pa tudi v 
odhodke, kot sredstva, namenjena za izgradnjo vrtca.  

Janez Režek: 

- Postavil je vprašanje, kako je z izvajanje participativnega proračuna. 
- Opozoril je, da v letošnjem letu mineva 90 let od izgradnje Hansenove 

skakalnice in v zvezi s tem je predlagal, da se nameni 10.000-20.000 EUR 
sredstev za izgradnjo skakalnega centra glede na to, da bo čez 10 let 100-
ta obletnica – da bi do takrat bil smučarsko skakalni center že zgrajen.  

- Predlagal je, a se za izgradnjo mostu na Rju nameni sredstva v višini 
5.000 -10.000 EUR.  
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- Predlagal je, da se namenijo sredstva za izgradnjo industrijske cone.  
- Predlagal je, da se s prihodkov iz naslova turistične takse namenijo 

sredstva za odškodnine kmetom, ker poleti zaradi turizma ne morejo 
gospodariti tako, kot bi želeli.  

mag. Milena Cesar: 

- Predlagala je, da se namenijo sredstva za energetsko sanacijo občine 
(izpostavila je dotrajana okna). 

- Predlagala je, da se v občinski stavbi uredi dostop za invalide. 
- Predlagala je, da se nameni nekaj sredstev za pluženje ceste na 

Uskovnico.  
- Predlagala je, da se v vasi Bitnje na avtobusni postaji postavi avtobusno 

postajališče.  

Darko Loncnar: 

- Predlagal je, da se sredstva na postavki »druge socialne storitve« poveča 
na 40.000 EUR, in sicer za nabavo bivalnega kontejnerja za potreben 
morebitnih elementarnih nesreč, nudenja zavetišča brezdomcem… 

Monika Ravnik:  

- Predlagala je, da se ns postavki »4069 ukrepi za ohranitev razvoja 
kmetijstva in podeželja«  v letošnjem letu nameni sredstva v višini 80.000 
EUR – enako kot v preteklem letu. 

- Predlagala je, da se postavka »6848« kjer so namenjena sredstva za 
strategijo razvoja turizma, poveča na 10.000 EUR. 

- Predlagala je, da se uvede nova postavka v višini 10.000 EUR, in sicer za 
sanacijo škode, ki jo povzroča majski hrošč. 

Franc Kramar: 

- Predlagal je, da se za namenijo sredstva za izgradnjo nadstreška na 
avtobusni postaji v Bohinjski Bistrici. 

- Predlagal je, da se del sredstev prihodkov turistične takse nameni za 
zaseneževanje smučišča Senožeta, in sicer 100.000 EUR. 

- Predlagal je, da se v proračun vključi tudi drsališče v Bohinjski Bistrici.  
- Predlagal je, da se za namestitev »nove plastike« na skakalnici na Poljah 

nameni sredstva v višini 20.000 EUR. 
- V zvezi sredstvi, ki naj bi jih namenila država za izgradnjo vrtca je 

povedal, da je potrebno najprej počakati, da bo sprejet na ravni države 
rebalans proračuna, kjer bodo vključena sredstva v višini 3 mio EUR iz 
naslova 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku.  

- Predlagal je, da se predstavniki smučišča Vogel in župan dogovorijo, kdaj 
bi pričeli z realizacijo občinskega prostorskega načrta za Vogel, ki je 
podlaga za zasneževanje.  

Urška Preželj: 

- Glede na to, da je za novoletno okrasitev predvidenih manj sredstev kot v 
preteklem letu in glede na izjave župana, da se načrtuje izboljšave 
novoletne okrasitve, je postavila vprašanje, kakšni so načrti.  
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Maja Fajdiga Komar: 

- Predlagala je, da se uredi več parkirišč za avtodome. 
- Opozorila je, da je nujno potrebno popraviti most v vasi Log. 
- Predlagala je, da se za obnovo vodovodov nameni več sredstev, saj je 

potrebno obnoviti tudi vodovod v vasi Studor. 
- Predlagal je, da se v poletnem času bolj skrbi za čiščenje javnih površin. 
- Predlagala je, da se takoj začne z načrti, kako čim bolj izkoristiti poletno 

turistično sezono, v smislu kako bomo čim več lahko ponudili turistom. 

Jure Sodja: 

- Soglašal je s predlogom Boštjana Mencingerja, da se za analizo »kaj 
ponuditi turistom v primeru zelene zime« namenijo sredstva v višini 
100.000 EUR. 

- Predlagal je, da se za novo opremo (mize in klopi) v dvorani Danica 
nameni sredstva v višini 35.000 EUR. 

- Participativen proračun – naj se odpre razprava, OS naj določi višino 
sredstev in projekte, občani pa bodo izbrali projekt. 

Melita Štros Mavrič: 

- Predlagala je, da se za zagotavljanje dežurne zdravniške službe nameni 
več sredstev. 

- Predlagala je da se z OPN na območju Filba nameni zemljišča za male 
obrtnike. 

Po razpravi so bili sprejeti naslednji 

SKLEPI: 

1. Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 
2019 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 2019-
2022 v prvi obravnavi. 

3. Občinski svet sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Bohinj za leto 2019 v prvi obravnavi. 

4. Občinski svet sprejme Kadrovski načrt občine Bohinj za leti 2019 in 
2020 v prvi obravnavi. 

5. Občinski svet sprejme Stanovanjski program Občine Bohinj za leto 
2019 v prvi obravnavi. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 2: 

Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih žičniških 
naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in Rudnem 
polju, skrajšani postopek 

 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 
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Odlok so obravnavale Statutarno-pravna komisija, Komisija za gospodarstvo in 
podjetništvo, Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost 
in gospodarsko infrastruktur. Stališče posamezne komisije je razvidno iz 
zapisnikov komisij. 

Po razpravi v kateri je sodeloval Boštjan Mencinger je bil sprejet naslednji  

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Kobli, Voglu, 
Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in Rudnem polju. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

K točki 3: 

Sklep o določitvi cen 
 

Obrazložitev je podal Silvo Režek. 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. 

Po razpravi v kateri so sodelovali Urška Preželj, Bojan Traven, Maja Fajdiga 
Komar, Jure Sodja, mag. Milena Cesar, Ogla Pikon Gorišek, Janez Režek, Jerneja 
Potočnik in Miroslav Sodja, sta bila sprejeta naslednja  

SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bohinj sprejme Sklep o določitvi cen za leto 
2019. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 

2. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se cene za tržni prostor v 
Ribčevem Lazu skupaj s tržnim redom sprejmejo na eni izmed 
prihodnjih sej. 

 Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 4: 

Sklep o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja . Gradivo je priloga zapisnika. 

Predlog sklepa so obravnavali Statutarno-pravna komisija, Komisija za urejanje 
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
Komisija za gospodarstvo in podjetništvo, Komisija za turizem in kmetijstvo. 
Stališče komisij in je razvidno iz zapisnikov.  
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Po razpravi v kateri so sodelovali Olga Pikon Gorišek, Franc Kramar in Miroslav 
Sodja, je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o določitvi vrednosti 
točke občinske takse v občini Bohinj.  

Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 5: 

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2019 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

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

Po razpravi v kateri je sodeloval Janez Režek 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 2019. 

Rezultat glasovanja: 12 ZA 

 

K točki 6: 

Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj 

 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

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

Sprejet je bil naslednji 

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 21.732,57 € brez sedanje 
vrednosti, 
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- drobni inventar v nabavni vrednosti 1.099,41, brez sedanje 
vrednosti. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 7: 

Mnenje Občinskega sveta Občine Bohinj o utemeljenosti pokrivanja 
območja občine z radijskimi programi 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika.  

 

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

Sprejeta so bili naslednji 

SKLEPI:  

1. Občinski svet Občine Bohinj meni, da je  utemeljeno, da je območje 
občine Bohinj pokrito s signalom radijskega programa Radia 
Ognjišče. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA, 1 PROTI 

2. Občinski svet Občine Bohinj meni, da je  utemeljeno, da je območje 
občine Bohinj pokrito s signalom radijskega programa Radia 
Antena. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA, 1 PROTI 

3. Občinski svet Občine Bohinj meni, da je  utemeljeno, da je območje 
občine Bohinj pokrito s signalom radijskega programa Radia Kranj. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA, 1 PROTI 

4.  Občinski svet Občine Bohinj meni, da je  utemeljeno, da je 
območje občine Bohinj pokrito s signalom radijskega programa 
Radia Center. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN 

5. Občinski svet Občine Bohinj meni, da je  utemeljeno, da je območje 
občine Bohinj pokrito s signalom radijskega programa Radia Rock.  
Rezultat glasovanja: 14 ZA, 1 vzdržan 

6. Poslanec Državnega zbora RS Franc Kramar in župan Občine Bohinj 
Jože Sodja naj na Agenciji za telekomunikacijska omrežja in 
storitve RS preverita, kakšne so možnosti za dodelitev dodatne 
frekvence za lokalno radijsko postajo »Bohinj«. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
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K točki 8: 

Vprašanja, pobude in informacije  

 

8.1. 

Olga Pikon Gorišek je predlagala, da se v zvezi z »daljinskim ogrevanjem v 
Bohinjski Bistrici« opravi revizija postopka oziroma se do naslednje seje 
Občinskega sveta obrazloži, zakaj je prišlo do takšnega povečanja stroškov 
ogrevanja.  

8.2. 

Jerneja Potočnik je opozorila na problem parkiranja stanovalcev občinskih 
stanovanj na Vodnikovi 13 v Bohinjski Bistrici – parkirajo na cesti. V zvezi s tem 
je postavila tudi vprašanje, ali ima objekt uporabno dovoljenje in glede na 
odgovor, da uporabnega dovoljenja ni, prosila občinsko upravo, da do naslednje 
seje pripravi pisni odgovor, v kakšni fazi je pridobivanje uporabnega dovoljenja.  

8.3. 

Janez Režek je predlagal, da se članom Gorske reševalne službe, gasilcem in 
drugim prostovoljcem v občini omogoči brezplačno parkiranje ali nižji stroški 
komunalnih storitev, nižji stroški malice za njihove otroke…, da se jim za njihovo 
pripravljenost pomagati v vsakem trenutku, izkaže pozornost.  

8.4. 

Bojan Traven je predlagal, da občinska uprava pripravi poročilo v kakšni fazi je 
sprejemanje sprememb občinskega prostorskega načrta. 

8.5. 

Jure Sodja je predlagal, da se ob glavni cesti proti Ukancu namesti vsaj 4 
dodatne table, da je pakiranje prepovedano.  

8.6. 

Boštjan Mencinger je občinsko upravo opomnil, da je potrebno predložiti in 
sprejeti program dela Občinskega sveta. 

8.7. 

Urška Preželj je opozorila, da bi bilo smiselno na parkirišču Labora namestiti 
tablo, da je v času izven določenega parkirnega režima prepovedano parkiranje. 
Prav tako je predlagala, da se ob cerkvi sv. Janeza tabla dopolni z mednarodnimi 
oznakami, da je dovoljeno parkiranje eno uro. 

8.8. 

Janez Režek je predlagal, da se pristopi k oblikovanju programa novoletnih 
prireditev. 

Predlagal je, da se kemične sanitarije nadomesti s z lesenimi.  
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Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 

 

ZAPISALA: 

Jožica Hribar, mag.upr.ved 

višja svetovalka II za upravne zadeve 

 

Jože Sodja 

ŽUPAN 


