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ZAPISNIK 

17. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 22.12.2016 ob  
17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj. 

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

ODSOTEN: Dušan Jović 

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 varstvo okolja in urejanje 

prostora 
- Simona Kelc Hafnar, predsednica Nadzornega odbora  

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

- zapisnik 18. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 16. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 16. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 16. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 13. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 14. redne seje Nadzornega odbora, 
- zapisnik 17. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
- zapisnik 15. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- amandmaja članice Občinskega sveta Vesne Arh na predlog Odloka o 

proračunu Občine Bohinj za leto 2017, 
- amandma člana Občinskega sveta Tomaža Medja na predlog Odloka o 

proračunu Občine Bohinj za leto 2017, 
- amandma člana Občinskega sveta Bojana Travna na predlog Odloka o 

proračunu Občine Bohinj za leto 2017, 
- amandma člana Občinskega sveta Jožeta Cvetka na predlog Odloka o 

proračunu Občine Bohinj za leto 2017. 
 

I. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje 
  

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 16. redne seje.  

 

Urška Preželj je opozorila, da je v gradivu kopirana samo vsaka druga stran 
zapisnika.  
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Članom Občinskega sveta se besedilo celotnega zapisnika posredujem v 
elektronski obliki.  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 16. redne seje v 
predlaganem besedilu. 

Rezultat glasovanja: 12 ZA  

 

II. Pregled in potrditev zapisnika 5 izredne seje 

 

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 5. izredne seje. 

 

Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 5. izredne seje v 
predlaganem besedilu. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA  

 

Za sejo je bil predlagan naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2017, druga obravnava 
2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Bohinj, skrajšani postopek 
3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 
4. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini Bohinj 

za leto 2017 
5. Predlog Sklepa o določitvi cen za leto 2017 
6. Poročilo o opravljenem nadzoru »upravljanje z občinskim premoženjem in 

spodbujanje stanovanjske gradnje – pretekli nadzori in dejanske izboljšave 
glede na predloge nadzornega odbora« 

7. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2016 
8. Program dela Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2017 
9. Vprašanja, pobude in informacije 

 

Župan Franc Kramar je predlagal, da se v skladu s 86. členom Poslovnika 
Občinskega sveta glasuje o naslednjem sklepu: 
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Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se predlog Odloka o spremembi Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj sprejme po skrajšanem postopku. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

DNEVNI RED: 

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2017, druga 
obravnava 

2. Predlog Odloka o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Bohinj, skrajšani postopek 

3. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 

4. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v 
Občini Bohinj za leto 2017 

5. Predlog Sklepa o določitvi cen za leto 2017 
6. Poročilo o opravljenem nadzoru »upravljanje z občinskim 

premoženjem in spodbujanje stanovanjske gradnje – pretekli 
nadzori in dejanske izboljšave glede na predloge nadzornega 
odbora« 

7. Poročilo Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2016 
8. Program dela Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2017 
9. Vprašanja, pobude in informacije 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 

K točki 1: 

Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2017, druga 
obravnava 

 

Obrazložitev je podal Silvo Režek. Gradivo je priloga zapisnika.  

Točko dnevnega reda so obravnavale tudi Komisija za gospodarstvo in 
podjetništvo, Statutarno-pravna komisija, Komisija za turizem in kmetijstvo, 
Komisija za negospodarske dejavnosti, Komisija za urejanje prostora, varstvo 
okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, Nadzorni odbor. 
Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 

Člani Občinskega sveta, ki so predložili amandmaje k obravnavani točki 
dnevnega reda so podali obrazložitve amandmajev, in sicer: 

 

VESNA ARH: 

1. Na postavki 402500 – Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov – 
predlaga povečanje za 4.000 EUR, ki bi jih potrebovali za 
»preselitev« Deželne banke in preureditev novega prostora. Denar 
se lahko zagotovi is postavke 6806 – Igrišče Jereka. 
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Po razpravi v kateri so sodelovali Vesna Arh, Boštjan Mencinger in župan Franc 
Kramar so člani Občinskega sveta o amandmaju glasovali. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

2. Na postavki 4030 – Urejanje javnih kmetijskih in večnamenskim 
poti – predlaga povečanje za 10.000 EUR, ki bi jih porabili za 
odvodnjavanje in asfaltiranje približno 150 m ceste na poti od 
kmetije »Bajdr« do vznožja Senožet. Denar se lahko zagotovi s 
postavke 6806 – Igrišče Jereka. 

Člani Občinskega sveta so o predlaganem amandmaju glasovali.  

Rezultat glasovanja: 13 ZA 

 

BOJAN TRAVEN: 

1. S postavke 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
6815 Ureditev parkirišča Bohinjska Bistrica se 10.000 EUR prerazporedi na 
postavko 6195 Modernizacija kolesarske poti Bohinj z namenom 
dograditve kolesarske poti od Senožet proti Češnjici (do mostu). 

V razpravi je župan Franc Kramar predlagal, da se predlagana sredstva 
zagotovijo s postavke 6806 – Igrišče Jereka. Predlagatelj amandmaja Bojan 
Traven se je s predlogom strinjal. 

Člani Občinskega sveta so o predlaganem amandmaju glasovali.  

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

2. S postavke 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
6815 Ureditev parkirišča Bohinjska Bistrica se 5.000 EUR prerazporedi na 
novo postavko Ohranjanje dediščine – sofinanciranje nakupa oblačil za 
Otepovce.  

V razpravi je župan Franc Kramar predlagal, da se predlagana sredstva 
zagotovijo s postavke 6806 – Igrišče Jereka. Predlagatelj amandmaja Bojan 
Traven se je s predlogom strinjal. 

Po razpravi v kateri so sodelovali Vesna Arh, župan Franc Kramar, Marija 
Ogrin in Bojan Traven, so člani Občinskega sveta o predlaganem amandmaju 
glasovali.  

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
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JOŽE CVETEK: 

Proračunska postavka 3544 »Sofinanciranje tradicionalnega sušenja krme v 
kozolcih« se spremeni tako, da se poveča za 2.500,00 EUR – z zneska 12.500 
EUR (predlog po prvi obravnavi) na  znesek 15.000,00 UER. 

Sredstva za povečanje se pridobijo z zmanjšanjem postavke 3542 »Ureditev 
Zoisovega parka« za 2.500,00 EUR, oziroma z znižanjem postavke 4092 »NOVI 
PROJEKTI«. 

V razpravi je župan Franc Kramar predlagal, da se predlagana sredstva 
zagotovijo s postavke 6806 – Igrišče Jereka – 1.000 eur in manjkajočih 1.500 
EUR iz rezerve . Predlagatelj amandmaja Jože Cvetek se je s predlogom 
strinjal. 

 

Po razpravi v kateri so sodelovali Darja Lazar, Jože Cvetek, Miroslav Sodja, 
župan Franc Kramar, Marija Ogrin, mag. Tomaž Medja, mag. Milena Cesar, Bojan 
Traven, Robert Franjić in Jerica Gašperin so člani Občinskega sveta o 
predlaganem amandmaju glasovali. 

Rezultat glasovanja: 10 ZA, 2 VZDRŽANA 

 

MAG. TOMAŽ MEDJA 

Predlagal je, da se oblikuje nova postavka »Prestavitev zidu in razširitev ceste – 
Nemški Rovt« vrednost postavke 10.000 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo s postavke 04/0403/04039001/3191 Urejanje 
internetne strani in se zmanjšajo iz sedanjih 25.000 EUR na 15.000 EUR. 

 

Člani Občinskega sveta so o predlaganem amandmaju glasovali. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

Po razpravi so člani Občinskega sveta sprejeli naslednje  

SKLEPE:  

1. Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občine Bohinj za leto 2017 
s splošnim in posebnim delom proračuna, ki vključuje tudi prihodke 
in odhodke režijskega obrata in krajevnih skupnosti z danimi 
obrazložitvami v drugi obravnavi s sprejetimi amandmaji. 

2. Občinski svet sprejme načrt razvojnih programov za obdobje 2017-
2020 v drugi obravnavi. 

3. Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine leta 2017 v drugi obravnavi. 



6 
 

4. Občinski svet sprejme kadrovski načrt Občine Bohinj za leti 2017 in 
2018 v drugi obravnavi. 

5. Občinski svet sprejme stanovanjski program Občine Bohinj za leto 
2017 v drugi obravnavi. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

K točki 2: 

Predlog Odloka o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Bohinj, skrajšani postopek 

 

Obrazložitev je podala Darinka Maraž Kikelj. Gradivo je priloga zapisnika. 

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

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

K točki 3: 

Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za leto 2017 

 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 

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

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za 
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj za 
leto 2017. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
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K točki 4: 

Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke občinske takse v Občini 
Bohinj za leto 2017 

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika . 

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

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: 

Občinski svet občine Bohinj sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke 
občinske takse v Občini Bohinj za leto 2017. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

K točki 5: 

Predlog Sklepa o določitvi cen za leto 2017 

 

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 turizem in kmetijstvo, 
Komisija za gospodarstvo in podjetništvo, Statutarno-pravna komisija. Stališče 
posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 

Po razpravi v kateri so sodelovali Marija Ogrin, Pavel Zalokar in Silvo Režek, je 
bil sprejet naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o določitvi cen za leto 2017. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

K točki 6: 

Poročilo o opravljenem nadzoru »upravljanje z občinskim 
premoženjem in spodbujanje stanovanjske gradnje – pretekli nadzori 
in dejanske izboljšave glede na predloge Nadzornega odbora 
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Obrazložitev je podala Simona Kelc Hafnar. Gradivo je priloga zapisnika. 

 

Po razpravi v kateri so sodelovali Miroslav Sodja, Simona Kelc Hafnar, Jerneja 
Potočnik, Boštjan Mencinger, Robert Franjić, Bojan Traven in Jerica Gašperin, je 
Bojan Traven predlagal, da Občinski svet glasuje o naslednjem predlogu sklepa: 

Občinski svet Občine Bohinj nalaga občinski upravi, da prouči model 
zaračunavanja najemnine za uporabo poslovnih prostorov po prometu in 
o ugotovitvah v roku dveh mesecev obvesti Občinski svet ter, v kolikor je 
potrebno, pripravi ustrezen odlok za prvo obravnavo. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme poročilo o opravljenem nadzoru 
»upravljanje z občinskim premoženjem in spodbujanje stanovanjske 
gradnje – pretekli nadzori in dejanske izboljšave glede na predloge 
Nadzornega odbora« in nadzorovani osebi predlaga, da upošteva 
priporočila in predloge Nadzornega odbora. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

K točki 7: 

Poročilo Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2016 
 

Obrazložitev je podala Simona Kelc Hafnar. Gradivo je priloga zapisnika. 

Sprejet je bil naslednji  

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme poročilo Nadzornega odbora Občine 
Bohinj za leto 2016. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

K točki 8: 

Program dela Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2017 
 

Obrazložitev je podala Simona Kelc Hafnar. Gradivo je priloga zapisnika. 

 

Sprejet je bil naslednji  
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SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj se seznanja s programom dela Nadzornega 
odbora Občine Bohinj za leto 2017. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 

K točki 9: 

Vprašanja, pobude in informacije 

 

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 

 

 

ZAPISALA:  

Jožica Hribar, mag.upr.ved  

viš.svet.II za upravne zadeve 

 

                                                                             ŽUPAN 

                                                             Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


