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ZAPISNIK 

31. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 11.10.2018 ob  
17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj. 

NAVZOČI:  

Robert Franjić, Marija Ogrin, Jožef Cvetek, Bojan Traven, Jerneja Potočnik, 
Boštjan Mencinger, Urška Preželj, mag. Tomaž Medja, Darko Loncnar, mag. 
Milena Cesar, Jerica Gašperin, Mirko Jeršič, Dušan Jović, Darja Lazar 

OSTALI NAVZOČI: 

- Silvo Režek, višji svetovalec za javne finance 
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

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

- zapisnik 32. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 30. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 29. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 29. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 27. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- zapisnik 26. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

 
I. Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje 

  

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 30. redne seje. 

Urška Preželj je povedala, da je na 5. strani zapisnika navedeno, da je 15 članov 
Občinskega sveta glasovalo ZA, eden pa proti in opozorila, da ona ni bila prisotna 
na seji ter da je očitno napaka ter predlagala, da se popravi.  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 30. redne seje v 
predlaganem besedilu z dano pripombo. 

Rezultat glasovanja: 9 ZA  

 

II. Pregled in potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje 

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 6. korespondenčne seje. 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 6. 
korespondenčne seje v predlaganem besedilu z dano pripombo. 
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Rezultat glasovanja: 11 ZA  

 

III. Pregled in potrditev zapisnika 7. korespondenčne seje 

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 7. korespondenčne seje. 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 7. 
korespondenčne seje v predlaganem besedilu z dano pripombo. 

Rezultat glasovanja: 11 ZA  

 

IV. Pregled in potrditev zapisnika 8. korespondenčne seje 

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 8. korespondenčne seje. 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 8. 
korespondenčne seje v predlaganem besedilu z dano pripombo. 

Rezultat glasovanja: 12 ZA  

 

V. Za sejo je bil predlagan naslednji 

D N E V N I   R E D: 

1. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Bohinj 
2. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o 

ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega zavoda Gorenjske lekarne, prva 
obravnava 

3. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Bohinj 

4. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj za leto 
2018 

5. Informacija glede proračuna za leto 2019 
6. Informacija o delovanju občinske uprave ter podžupanov na projektu 

»Most na RJU« 
7. Imenovanje predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 
8. Vprašanja, pobude in informacije 

 
Sprejet je bil naslednji 
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D N E V N I    R E D  : 

1. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine 
Bohinj 

2. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek 
Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega zavoda 
Gorenjske lekarne, prva obravnava 

3. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Bohinj 

4. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj 
za leto 2018 

5. Informacija glede proračuna za leto 2019 
6. Informacija o delovanju občinske uprave ter podžupanov na 

projektu »Most na RJU« 
7. Imenovanje predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja 
8. Vprašanja, pobude in informacije 

 Rezultat glasovanja: 12 ZA 

 

K točki 1: 

Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine 
Bohinj 

 

Obrazložitev je podal Jože Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o potrditvi mandata Darku 
Loncnarju kot nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Bohinj. 

Rezultat glasovanja: 11 ZA 

 

K točki 2: 

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek 
Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega zavoda 
Gorenjske lekarne, prva obravnava 

 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. 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. 
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Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Cvetek, Marija Ogrin, Bojan Traven in 
Miroslav Sodja so bili sprejeti naslednji  

SKLEPI:  

1. Občinski svet Občine Bohinj poziva Gorenjske lekarne, da pričnejo 
čim prej izvajati aktivnosti za izvajanje mobilne lekarne na 
območju občine Bohinj.  

Rezultat glasovanja: 13 ZA 

2. Občinski svet Občine Bohinj sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi 
sveta ustanoviteljic Javnega zavoda Gorenjske lekarne v prvi 
obravnavi. 

3. Predlagatelj odloka naj v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta 
pripravi osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske 
lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic 
Javnega zavoda Gorenjske lekarne za drugo obravnavo.  

 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 

K točki 3: 

Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Bohinj 

 

Obrazložitev je podala Jožica Hribar. Gradivo je priloga zapisnika. 

Predlog Sklepa je obravnavala Statutarno-pravna komisija. Stališče komisije je 
razvidno iz zapisnika komisije. 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Sklep o delni povrnitvi 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bohinj. 

 Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

K točki 4: 

Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj 
za leto 2018 

 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika.  

Načrt ravnanja so obravnavale tudi Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, 
komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, Komisija za turizem in 
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kmetijstvo, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Stališče komisij je razvidno 
iz zapisnika posamezne komisije.  

Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Cvetek, Urška Preželj, mag. Milena Cesar, 
Miroslav Sodja in Silvo Režek, je bil sprejet naslednji  

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme dopolnitev načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Bohinj za leto 2018. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA 

 

K točki 5: 

Informacija glede proračuna za leto 2019 

Obrazložitev je podal Silvo Režek. Gradivo je priloga zapisnika.  

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

Po razpravi v kateri so sodelovali Bojan Traven, Boštjan Mencinger, mag. Tomaž 
Medja, Jerneja Potočnik, Dušan Jović, Robert Franjić, Miroslav Sodja, Silvo Režek 
in Jože Sodja, je bil sprejet naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj poziva podžupana v začasnem 
opravljanju funkcije župana, naj pristopi k pripravi proračuna za 
leto 2019 in ga predloži Občinskemu svetu v prvo obravnavo še 
pred lokalnimi volitvami. 

Rezultat glasovanja: 9 ZA, 2 VZDRŽANA, 1 PROTI 

 

K točki 6: 

Informacija o delovanju občinske uprave ter podžupanov na 
projektu Most na Rju 

 

Obrazložitev je podal Jože Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo sta obravnavali Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 
dejavnost in gospodarsko infrastrukturo ter Komisija za turizem in kmetijstvo. 
Stališče komisij in je razvidno iz zapisnikov.  
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Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Sodja, Miroslav Sodja, Boštjan Mencinger, 
Bojan Traven, Marija Ogrin, Dušan Jović, mag. Milena Cesar in Robert Franjić je 
bil sprejet naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj nalaga občinski upravi in 
podžupanoma, da v najkrajšem možnem času pripravita rebalans 
proračuna za leto 2018, ki bo vključeval: 

- sredstva za nadaljevanje del na projektu »brv na Rju«, 
- ki bo upošteval nove okoliščine pri porabi sredstev po 23. členu 

Zakona o financiranju občin in jih poizkušal obdržati, 
- ki bo upošteval nove prihodke – med drugim tudi prihodke iz 

naslova turistične takse 

Rezultat glasovanja: 7 ZA, 6 PROTI 

 

K točki 7: 

Imenovanje predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja 

 

Obrazložitev je podala Jožica Hribar. Gradivo je priloga zapisnika. 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Bohinj za predsednika Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Darka Loncnarja.   

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

K točki 8: 

Vprašanja, pobude in informacije 

 

8.1. 

Jerca Gašerin je izpostavila problematiko ukinitve bankomata v Stari Fužini.  

Jože Sodja je odgovor posredoval na sami seji.  

8.2. 

Marija Ogrin je postavila vprašanje, kako napreduje ureditev prostorov v osnovni 
šoli. 

Odgovor je Jože Sodja posredoval na sami seji. 
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8.3. 

Jože Sodja je navzoče seznanil o podeljeni nagradi znamki »bohinjsko« v 
Portorožu. 

 

8.4. 

Boštjan Mencinger je navzoče seznanil, da je camp Danica prejel zlato priznanje.  

 

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 

ZAPISALA: 

Jožica Hribar, mag.upr.ved 

višja svetovalka II za upravne zadeve 

 

Jože Sodja 

Podžupan v začasnem       
opravljanju funkcije župana 


