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ZAPISNIK 

4.  seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 4. 4. 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 Mavrič, Martina Odar, 
Jure Sodja, Tanja Erlah, Mirko Jeršič, mag. Milena Cesar, Darko Loncnar, Monika 
Ravnik, Franc Kramar 
 
OPRAVIČENO ODSOTEN: / 
 
OSTALI NAVZOČI: 

- Jože Sodja, župan Občine Bohinj 
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Silvo Režek, višji svetovalec za javne finance 
- Darinka Maraž Kikelj, višja svetovalka za var. okolja in urejanje prostora 
- Blaž Repinc, svetovalec za pravne zadeve 
- Nataša Fujs, svetovalka za varstvo okolja in urejanje prostora 
- Jana Vilman Proje, Turizem Bohinj 
- Nataša Pavlin, Atelje Ostan Pavlin d.o.o. 
- Jerca Zupanc, OŠ dr. Janeza Mencingerja, enota Vrtec 
- mag. Tomaž Medja, predsednik Nadzornega odbora 
- Andraž Sodja, Gorenjski glas 
- Katarina Košnik, Bohinjske novice 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

- zapisnik 3. seje Komisije za negospodarske dejavnosti,  
- zapisnik 3. seje Statutarno-pravne komisije,  
- zapisnik 3. seje Komisije za turizem in kmetijstvo,  
- zapisnik 2. seje Nadzornega odbora 
- zapisnik 3. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- zapisnik 3. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 3. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo,  
- Odgovor na svetniško vprašanje glede faze priprave sprememb in 

dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Bohinj 
- Odgovori na vprašanja in pobude, podane na občinskem svetu ter 

komisijah 
- Pregled sklepov Občinskega sveta v prejšnjem mandatu 
- Amandmaja k 5. in 8. členu predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Bohinj 
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I. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje 

Sklepe je prebrala Nataša Fujs. Člani sveta na zapisnik niso imeli pripomb. 
Gradivo je priloga zapisnika.  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 3. redne seje v 
predloženem besedilu. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

II. Za sejo je bil predlagan naslednji 

D N E V N I   R E D: 

1. Zaključni račun Občine Bohinj za leto 2018  
2. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega 
dispanzerja na območju občine Bohinj, druga obravnava  
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na 
območju Občine Bohinj – skrajšani postopek  
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja EUP BJ – 4 – 
območje Pod Skalco, prva obravnava  
5. Odlok o spremembah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera – 
skrajšanji postopek  
6. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Bohinj  
7. Pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine - tradicionalno sušenje krme 
v kozolcih  
8. Predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj  
9. Predlog za spremembe cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj  
10. Predlog Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in letnih dovolilnic  
11. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2019  
12. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 
2018  
13. Imenovanja predstavnika Občine Bohinj v svet zavoda Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske  
14. Imenovanja predstavnika Občine Bohinj v svet zavoda TNP  
15. Seznanitev z akcijskim načrtom v projektu Slovenia Green  
16. Vprašanja, pobude in informacije  
 
 
 

V skladu z 86. členom poslovnika je pred glasovanjem o dnevnem redu Občinski 
svet glasoval o naslednjih dveh sklepih: 
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1. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln 
na območju Občine Bohinj sprejme po skrajšanem postopku. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 

2. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na 
območju Bohinjskega jezera sprejme po skrajšanem postopku. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
 

Župan je iz dnevnega reda umaknil 13. točko (Imenovanja predstavnika Občine 
Bohinj v svet zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske).  
 
 
Občinski svet je sprejel naslednji  
 

D N E V N I   R E D: 

1. Zaključni račun Občine Bohinj za leto 2018  
2. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega 
dispanzerja na območju občine Bohinj, druga obravnava  
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln 
na območju Občine Bohinj – skrajšani postopek  
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja EUP 
BJ – 4 – območje Pod Skalco, prva obravnava  
5. Odlok o spremembah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega 
jezera – skrajšanji postopek  
6. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Bohinj  
7. Pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine - tradicionalno 
sušenje krme v kozolcih  
8. Predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj  
9. Predlog za spremembe cen programov v zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj  
10. Predlog Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in letnih 
dovolilnic  
11. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2019  
12. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera 
za leto 2018  
13. Imenovanja predstavnika Občine Bohinj v svet zavoda TNP  
14. Seznanitev z akcijskim načrtom v projektu Slovenia Green  
15. Vprašanja, pobude in informacije  

 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
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K  točki 1:   

Zaključni račun Občine Bohinj za leto 2018  
 

Obrazložitev je podal Silvo Režek. Gradivo je priloga zapisnika. 

Predlog odloka so obravnavale Statutarno-pravne komisije, Komisije za 
negospodarske dejavnosti, Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, Komisije za 
turizem in kmetijstvo, Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 
dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, Nadzornega odbora.  

Predsednik Nadzornega odbora, mag. Tomaž Medja, je predstavil delovanje in 
naloge Nadzornega odbora ter prebral sklep Nadzornega odbora. Stališče 
posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 

V razpravi so sodelovali Olga Pikon Gorišek, Boštjan Mencinger, Jerneja Potočnik, 
Mirko Jeršič in Bojan Traven. 

Po razpravi je bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

1. Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 
2018 

2. Občinski svet sprejme sklep o prenosu namenskih sredstev v leto 2019: 

- sredstva rezervnega stanovanjskega sklada v višini 21.713,83 EUR in 

- sredstva rezervnega sklada obvezne rezerve v višini 76.538,67 EUR. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

 

K točki 2: 

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za 
izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občine 
Bohinj, druga obravnava 

 

Obrazložitev je podal Blaž Repinc. Gradivo je priloga zapisnika. 

Odlok so obravnavale Statutarno-pravna komisija, Komisija za gospodarstvo in 
podjetništvo, Komisija za  negospodarske dejavnosti. Stališče posamezne 
komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 

Razprave ni bilo. 
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Po razpravi so sprejeli naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o podelitvi koncesije za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju 
pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na 
območju občine Bohinj. 
 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
 
 
K točki 3: 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj 
prodajaln na območju Občine Bohinj – skrajšani postopek  

 

Obrazložitev je podala Nataša Fujs. Gradivo je priloga zapisnika. 

Odlok so obravnavale Statutarno-pravna komisije, Komisija za turizem in 
kmetijstvo, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo, Komisija za urejanje 
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. 
Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 

V razpravi so sodelovali mag. Milena Cesar, Bojan Traven, Janez Režek. 

Po razpravi je predsedujoči Jože Sodja prebral amandmaja, ki ga je posredoval 
župan Občine Bohinj, in sicer je vsebina amandmajev sledeča: 

- V predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga 
zunaj prodajaln na območju Občine Bohinj, skrajšan postopek, se 
besedilo drugega odstavka 5. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Za drugim odstavkom se doda nov 3. odstavek, ki se glasi: 
»(3) Izjema od prejšnjega odstavka je prodaja tekstilnih izdelkov 

domače in umetnostne obrti zunaj prodajaln, ki se lahko s soglasjem 
občinske uprave vrši na predvidenih prodajnih mestih iz 7., 10. in 11. 
člena.« 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 

- V predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga 
zunaj prodajaln na območju Občine Bohinj, skrajšan postopek, se 
besedilo sedmega odstavka 8. člena spremeni tako, da se glasi: 

» Dodajo se nove 13., 14. in 15. točka, ki se glasijo: 
   13. Koprivnik: nasproti gasilskega doma, zemlj. parc. 208/3, k.o.  
   Gorjuše 
   14. Gorjuše: pri bivši šoli, zemlj. parc. št. 931/2, 1154/2, obe k.o. 
    Gorjuše 
   15. Kamnje: na Rju, zemlj. parc. št. 259/16, k.o. Savica«  
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
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Sprejet je bil sprejet naslednji  

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine 
Bohinj, s sprejetimi amandmaji.  

Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 4: 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
urejanja EUP BJ – 4 – območje Pod Skalco, prva obravnava  

 

Obrazložitev je podala Nataša Pavlin, predstavnica podjetja Atelje Ostan Pavlin 
d.o.o. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Odlok so obravnavale Statutarno-pravna komisija; Komisija za turizem in 
kmetijstvo; Komisija za gospodarstvo in podjetništvo; Komisija za urejanje 
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. 
Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 

V razpravi so sodelovali Jure Sodja, Maja Fajdiga Komar, Melita Štros Mavrič, 
Franc Kramar, Jerneja Potočnik, Urška Preželj, Tanja Erlah, Janez Režek, Bojan 
Traven, Mirko Jeršič. 

 

Sprejeta sta bila naslednja 

SKLEPA:  

1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje urejanja EUP BJ-4 območje Pod Skalco, je primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN 
 

2. Predlagatelj naj v skladu s 4. odstavkom 79. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Bohinj pripravi predlog Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja 
EUP BJ-4 območje Pod Skalco za drugo obravnavo. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 
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K točki 5: 

Odlok o spremembah Odloka o prometnem režimu na območju 
Bohinjskega jezera – skrajšanji postopek  

 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

Odlok so obravnavale Statutarno-pravna komisija; Komisija za turizem in 
kmetijstvo; Komisija za gospodarstvo in podjetništvo;  Komisija za urejanje 
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. 
Stališče komisije je razvidno iz zapisnika komisije.  

V razpravi sta sodelovala Franc Kramar in Janez Režek. 

 

Sprejel se je naslednji sklep: 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 6: 

Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Bohinj  
 

Obrazložitev je podala Nataša Fujs. Gradivo je priloga zapisnika. 

Pravilnik so obravnavale Statutarno-pravna komisija; Komisija za turizem in 
kmetijstvo; Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost 
in gospodarsko infrastrukturo. Stališče komisije je razvidno iz zapisnika komisije. 

V razpravi so sodelovali Olga Pikon Gorišek, Bojan Traven, Mirko Jeršič, Urška 
Preželj in Maja Fajdiga Komar. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik o sofinanciranju obnove 
fasad na objektih v občini Bohinj. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 
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K točki 7: 

Pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine - 
tradicionalno sušenje krme v kozolcih  

Obrazložitev je podala Monika Ravnik. Gradivo je priloga zapisnika. 

Pravilnik so obravnavale Statutarno-pravna komisija; Komisija za turizem in 
kmetijstvo. Stališče komisije je razvidno iz zapisnika komisije. 

 

V razpravi so sodelovali Olga Pikon Gorišek, Janez Režek, Jure Sodja, Urška 
Preželj, Boštjan Mencinger. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine – 
tradicionalno sušenje krme v kozolcih. 

 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 

 

K točki 8: 

Predlog Pravilnika o spremembi in dopolnitvi pravilnika o 
sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Bohinj  

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

Pravilnik sta obravnavali Statutarno-pravna komisija; Komisija za negospodarske 
dejavnosti. Predsednik Komisije za negospodarske dejavnosti je prisotnim 
povedal, da je komisija predlagala redakcijski popravek Pravilnika. Stališče 
komisije je razvidno iz zapisnika komisije. 

V razpravi je sodeloval Jure Sodja. 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik o spremembi in dopolnitvi 
Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Bohinj, z redakcijskim popravkom Komisije za negospodarske 
dejavnosti. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
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K točki 9: 

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

 

Obrazložitev je podala Jerca Zupanc, predstavnica enote Vrtec, OŠ dr. Janeza 
Mencingerja. Gradivo je priloga zapisnika. 

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

V razpravi so sodelovali mag. Milena Cesar, Darko Loncnar, Franc Kramar, Maja 
Fajdiga Komar, Olga Pikon Gorišek, Melita Štros Mavrič. 

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. 4. 2019 dalje: 

za 1. starostno obdobje:           dnevni program 495,72 
5 - urni program 363,63 

 
za 2. starostno obdobje:         dnevni program 354,37 

5 - urni program 273,84 
 

Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN 
 

Ob 20.50 uri je sejo zapustil jure Sodja. 

 

K točki 10: 

Predlog Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in 
letnih dovolilnic  

 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo so obravnavale Komisija za turizem in kmetijstvo; Komisija za urejanje 
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. 
Stališče komisije je razvidno iz zapisnika komisije. 

V razpravi so sodelovali Olga Pikon Gorišek, mag. Milena Cesar, Bojan Traven. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, 
višin parkirnin in letnih dovolilnic. 

 
Rezultat glasovanja: 11 ZA, 2 PROTI, 1 VZDRŽAN 
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K točki 11: 

Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2019  
 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

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

Razprave ni bilo. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet sprejme Letni program športa v občini Bohinj za leto 2019. 
 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 

K točki 12: 

Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega 
jezera za leto 2018  

 

Obrazložitev je podal Silvo Režek. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo so obravnavale Komisija za turizem in kmetijstvo; Komisija za urejanje 
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. 
Stališče komisije je razvidno iz zapisnika komisije. 

Razprave ni bilo. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bohinj soglaša z letnim poročilom o izvajanju 
režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2018. 
 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 

 

K točki 13: 

Imenovanja predstavnika Občine Bohinj v svet zavoda TNP  
 

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

Zadevo je obravnavala Komisija mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter  
Komisija za turizem in kmetijstvo. 
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Stališče komisije je razvidno iz zapisnika komisije. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj kot člana v svetu javnega zavoda Triglavski 
narodni park imenuje Antona Urha. 
 

Rezultat glasovanja: 12 ZA, 3 PROTI 
 

 

 

K točki 14: 

Seznanitev z akcijskim načrtom v projektu Slovenia Green  
 

Obrazložitev je podala Jana Vilman Proje. Gradivo je priloga zapisnika. 

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

V razpravi sta sodelovali Tanja Erlah in Maja Fajdiga komar. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 
Občinski svet Občine Bohinj se seznanja z Akcijskim načrtom v projektu 
Slovenia green. 
 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
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K točki 15: 

Vprašanja, pobude in informacije  
15.1: 

Župan je navzoče svetnike seznanil z izobraževanjem o omejevanju korupcijskih 
tveganj, ki ga dne 11. aprila 2019 organizira Občina Radovljica. Za vse 
zainteresirane je svetnikom predložil seznam za prijavo s priloženim vabilom. 

 

15.2: 

Boštjan Mencinger je zaprosil, da se seznam sklepov, ki je bil predložen na seji, 
posreduje v elektronski obliki. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISALA: 

Nataša Fujs, mag.varst.nar. 
svetovalka za varstvo okolja       Jože Sodja 
in urejanje prostora        ŽUPAN 
 

 


