ZAPISNIK
16. seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 24.11.2016 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, Dušan Jović, Urška Preželj
OPRAVIČENO ODSOTNA: mag. Milena Cesar
OSTALI NAVZOČI:
-

Franc Kramar, župan Občine Bohinj
Miroslav Sodja, direktor občinske uprave
Blaž Repinc, občinska uprava
Silvo Režek, višji svetovalec za javne finance

Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer:
-

zapisnik 17. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo,
zapisnik 15. seje Komisije za turizem in kmetijstvo,
zapisnik 15. seje Statutarno-pravne komisije,
zapisnik 15. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno
dejavnost in gospodarsko infrastrukturo,
- zapisnik 13. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo,
- zapisnik 13. redne seje Nadzornega odbora,
- zapisnik 16. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- zapisnik 14. seje Komisije za negospodarske dejavnosti,
1. amandmaji stranke Nova Slovenija, Krščanski demokrati OO Bohinj na
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z
območja Občine Bohinj, druga obravnava in predlog Odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov z območja Občine Bohinj, druga obravnava.

I.

Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 15. redne seje.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 15. redne seje v
predlaganem besedilu.
Rezultat glasovanja: 10 ZA
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji
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DNEVNI RED:
1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2017, prva
obravnava, splošna razprava
2. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z območja Občine Bohinj, druga obravnava
3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z
območja Občine Bohinj, druga obravnava
4. Predlog Odloka o priznanjih Občine Bohinj – druga obravnava
5. Predlog subvencije omrežnine oziroma cene uporabe javne
infrastrukture za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih
dejavnosti
6. Imenovanje predstavnikov Občine Bohinj v svet zavoda OŠ dr.
Janeza Mencingerja
7. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih s
parc. št. 1994/10 k.o. Bohinjska Češnjica in parc. št. 1491/2 k.o.
Gorjuše
8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s
parc. št. 1278/7 k.o. Savica
9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih s
parc. št. 1268/9 in 1268/12 obe k.o. Savica
10.
Vprašanja, pobude in informacije
Rezultat glasovanja: 14 ZA
K točki 1:
Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2017, prva
obravnava, splošna razprava

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 so v razpravi podali naslednje predloge oziroma
pripombe:
mag. Tomaž Medja:
-

-

Povedal je, da po njegovem mnenju v predlogu proračuna manjkajo
podatki (kolona) iz katerih je razvidna realizacija proračuna v letu 2016 in
predlagal, da se to vključi v gradivo za drugo obravnavo.
Predlagal je, da se sredstva za ureditev internetnih strani povečajo na
20.000 oziroma 25.000 EUR.
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-

-

-

Predlagal je povečanje sredstev za ureditev gozdnih vlak, v letošnjem letu
pa predlaga, da se za ta namen sredstva namenijo iz proračunske rezerve.
Predlagal je, da v kolikor ne bodo v letošnjem letu realizirana sredstva za
ureditev vodovoda na Ravnah, naj se sredstva v višini 8.000 EUR
prestavijo v leto 2017.
Prav tako je predlagal, da se sredstva za realizacijo projekta povezave
čistilne naprave Nemški Rovt in Bohinjska Bistrica prestavijo v prihodnje
leto 2017.
Predlagal je, da se za potrebe ureditve dela vodovoda na Nemškem Rovtu
namenijo sredstva za razširitev ceste ob cerkvi oziroma za prestavitev
cerkvenega zidu. Predlagal je uvedbo nove postavke »prestavitev zidu,
razširitev ceste« v višini 10.000 EUR.

Boštjan Mencinger:
-

-

-

-

Povedal je, da se ne strinja z menjavo zemljišč, katera je predlagana v
načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017.
Povedal je, da so sredstva namenjena za vodenje računovodstev v
krajevnih skupnostih nepotrebna in predlagal, da to opravlja občinska
uprava.
Opozoril je na 30 % povečanje sredstev na področju plač.
Opozoril je, da še vedno ni realiziran projekt ureditve vodovoda na Žlanu,
kljub temu, da so sredstva v proračunu za letošnje leto bila namenjena in
predlaga, da se čim prej prične z izvedbo projekta.
Predlagal je, da se za »nordijski center Polje« prične z odkupom zemljišč
in predlagal tudi, da se uredi »trim steza Kerglc«.
Predlagal je, da se za zagotavljanje zasneževanja tekaških prog ob
Hansenovi skakalnici namenijo sredstva, in sicer 10.000 EUR za nakup
opreme za zasneževanje.
Predlagal je, da se za ureditev kapelice bo mostu v vasi Savica nameni
4.000 EUR.
Predlagal je, da se zagotovi sredstva v višini 200.000 EUR za nakup
smetarskega vozila, ker ga nujno potrebujemo (predlagal je najem kredita
glede na ugodne obrestne pogoje).

Bojan Traven:
-

-

-

Povedal je, da se ne strinja z menjavo zemljišč, katera je predlagana v
načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017.
Opozoril je, da iz gradiva izhaja, da je na področju okolja in prostora veliko
nerealiziranih projektov in predlagal, da se do druge obravnave pripravi
poročilo zakaj projekti na omenjenem področju niso bili realizirani.
Opozoril je, da so stroški najema stavbe za Režijski obrat, ki jih plačujemo
Komunali Radovljica nepotrebni in predlagal, da se najde v zvezi s tem
primerna rešitev.
Predlagal je, da se predlog proračuna uskladi s 123. členom Statuta
Občine Bohinj.
Predlagal je, da se Občina Bohinj vključi v projekt »Alpski biseri«, ker je to
po njegovem mnenju dobro za promocijo Bohinja in povedal da znaša
letna članarina 12.000 EUR na leto.
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-

-

Predlagal je, da se v okviru RAGOR nadaljuje s projektom »ledinska
imena«.
Predlagal je, da se za asfaltiranje v Krajevni skupnosti Srednja vas nameni
15.000 EUR.
Predlagal je, da se za obnovo »drugega« čolna, ki je potreben obnove
oblikuje nova postavka.
Predlagal je povečanje sredstev za izvedbo prireditve »Dnevi alpskega
cvetja« za 5.000 EUR.
Predlagal je povečanje sredstev za označevanje turističnih poti in ureditev
turistične signalizacije.
Predlagal je povečanje postavke za ureditev Ajdovskega gradca in
območja Ribnice za 10.000 EUR.
Predlagal je, da občina začne postopek za pridobivanje zemljišča za
pristanišče izletniškega čolna.
Izpostavil je obnovo cerkve sv. Janeza Krstnika in povedal, da je potrebnih
še 20.000 EUR za dokončanje in predlagal, da se opravijo pogovori s
Turističnim društvom.
Predlagal je, da se razprava o menjavi zemljišč katera je predlagana v
načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017 opravi na izredni
seji, katera naj bo sklicala pred drugo obravnavo proračuna.

Jože Cvetek:
-

Povedal je, da ne soglaša s prodajo zemljišča ob hotelu Jezero, saj se s
tem na nek način zapira dostop do hotela Bellevue Bohinj, prav tako pa ne
soglaša z menjavo zemljišč, ki izhaja iz ravnanja s stvarnim premoženjem
za leto 2017.

Urška Preželj:
-

-

Opozorila je da so na kontih »izdatki za blago in storitve, pisarniški in
splošni material in storitve, drugi posebni material in storitve« zadeve, ki
ne sodijo pod omenjeno področje in gre za veliko povečanje postavke –
predlagal je, da se to vsebinsko razporedi po področjih.
Opozorila je, da je potrebno pri navedbi »izdatkov za blago in storitve«
ponovno preveriti skupni seštevek.

Jerneja Potočnik:
-

Opozorila je, da bi bilo potrebno pri stroških prikazati realizacijo za
preteklih devet mesecev.
Postavila je vprašanje, zakaj so predvidena sredstva na področju plač
povečanja.
Predlagala je, da se predlogu za drugo obravnavo predstavi v tabeli
podrobno kaj vsebuje postavka »drugi materialni stroški«, saj gre za
sredstva v višini 800.000 EUR.

Vesna Arh:
-

Predlagala je da se v stavbo Občine Bohinj uredi dostop za invalide.
Predlagala je, da se na območju Bohinjske Bistrice namesti več klopi
(območje tržnice).
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-

-

-

Predlagala je, da se nadaljuje z nakupom defibrilatorjev. Po njenem
mnenju bi morala imeti vsaka vas v občini svojega. Predlagala je, da se
prouči možnost najema le-teh.
Opozorila je, da ob občinski cesti skozi Korita še vedno ni ograje, ki je bila
odstranjena in predlagala, da le-ta čim prej postavi nazaj, ker je zelo
nevarno.
Predlagala je, da se v načrt razvojnih programov vključi izgradnja igrišča v
vasi Koprivnik in postavka 6812 – OŠ Srednja vas – dozidava igrišča.
Predlagala je, da se v okviru občine zadolži osebo, ki bo skrbela za
skakalnico na Poljah.

Marija Ogrin:
-

-

-

-

Postavila je vprašanje glede ureditve vaškega jedra Koprivnik – Gorjuše –
ali so možnosti, ki so predstavljene na spletu izvedljive. (Odgovor je župan
podal na seji.)
Postavila je vprašanje kje se načrtuje ureditev vaškega jedra v Bohinjski
Bistrici (Odgovor je župan podal na seji.)
Postavila je vprašanje kaj vključuje postavka »modernizacija kolesarske
steze« ter kako daleč so pogovori v zvezi z ureditvijo kolesarske steze Bled
– Bohinj. (Odgovor je župan podal na seji.)
Predlagala je povečanje sredstev za nadaljevanje projekta v okviru
RAGOR-ja – ureditev ledinskih imen, in sicer za 10.000 EUR.
Opozorila je na velike stroške, ki izhajajo iz sklepanja podjemnih pogodb
(izpostavila je podjemno pogodbo, ki jo ima občina sklenjeno za vodenje
občinske kronike in predlagala, da se najde druga rešitev).
Ker so v lanskem letu ostajala sredstva za štipendije je predlagala, da
občinska uprava prouči možnosti za nagrajevanje študentov ob delu.
Predlagala je, da se cerkev Janeza Krstnika razglasi za spomenik
nacionalnega pomena.

Robert Franjić:
-

Predlaga je, da se za ureditev poti ob južni obali Bohinjskega jezera
nameni 5.000 EUR.
Predlagal je, da se čim prej izvede projekt izgradnje mostu na Rju, ker že
dve leti urejamo samo dokumentacijo.
Postavil je vprašanje, daj je realno pričakovati izgradnjo novega vrtca.
Postavil je vprašanje, katera dela bodo izvedena na področju
ureditve/izgradnje privezov za čolne iz namenjenih sredstev v višini
40.000 EUR. (Odgovor je župan podal na seji.)

Mirko Jeršič:
-

Opozoril je, da je potrebno naročiti projekt za dokončanje izgradnje
mrliške vežice v Srednji vasi.
Opozoril je, da bo potrebno ob gradnji kanalizacije skozi vas Češnjica,
nameniti dodatna sredstva za urejanje vodovoda in ceste.
Predlagal je, da se za ureditev ceste do »športnega parka Polje« nameni
dodatno 5.000 EUR.
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-

-

Postavil je vprašanje, zakaj so se sredstva za delovanje javnega zavoda
Turizem Bohinj za 200.000 EUR povečala v primerjavi s preteklim letom.
Opozoril je, da so za ureditev parkirišča pod Voglom namenjena sredstva,
na drugi strani pa se izvaja projekt umirjanja prometa na območju
Bohinjskega jezera – po njegovem mnenju je to nesmisel.
Opozoril je na problematiko urejanja obcestnih bankin ob državnih in
lokalnih cestah in predlagal, da je nekdo v režijskem obratu zadolžen za
urejanje obcestnih bankin vsaj na lokalnih cestah.

Dušan Jović:
-

Predlagal je, da se uredi dokumentacija za »nordijski center Polje«.
Predlagal je, da se sredstva na področju kmetijstva povečajo za 40.000
EUR.
Predlagal je, da občina zagotovi brezplačna kosila za osnovnošolce.

Pavel Zalokar:
-

Predlagal je, da se sredstva za urejanje gozdnih vlak povečajo za 8.000
EUR.
Predlagal je, da se sredstva za urejanje kmetijskih poti povečajo za 5.000
EUR.
Povedal je, da je načrtovana ureditev treh javnih luči v vasi Studor in
predlagal, da se namesti vsaj ena v prihodnjem letu.
Predlagal je, da se za javno razsvetljavo v Stari Fužini predvidena sredstva
povečajo za 60.000 EUR in 15.000 za vas Studor.
Predlagal je, da se dodatno nameni 500 EUR za najem stranišč in predlaga
podaljšanje časa najema, in sicer od 01.05. do 31.10.
Predlagal je, da se čim prej izvede nabava smetarskega vozila in naj se leta uporablja 16 ur na dan.
Postavil je vprašanje, kaj se lahko naredi za 2.500 EUR, kolikor je
namenjenih za ureditev vodovoda na Ravnah.

Jože Sodja:
-

Predlagal je, da se uredi pravne podlage, ki bodo omogočale, da se
sredstva iz naslova cestnine Voje-Vogar lahko vložijo tudi v drugo
infrastrukturo in ne izključno v navedeno cesto.

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 prvi obravnavi.
2. Občinski svet sprejme načrt razvojnih programov za obdobje
2017-2020 v prvi obravnavi.
3. Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine leta 2017 v prvi obravnavi.
4. Občinski svet sprejme kadrovski načrt Občine Bohinj za leti 2017
in 2018 v prvi obravnavi.
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5. Občinski svet sprejme stanovanjski program Občine Bohinj za
leto 2017 v prvi obravnavi.
6. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se postopek sprejemanja
predloga proračuna Občine Bohinj za leto 2017 nadaljuje v
skladu s Poslovnikom Občinskega sveta.
Rezultat glasovanja: 14 ZA

K točki 2:
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov z območja Občine Bohinj, druga obravnava

Obrazložitev je podal Blaž Repinc. 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.
Jože Cvetek je v imenu Nove Slovenije, Krščanski demokrati, občinski odbor
Bohinj v pravočasno posredoval amandma in podal obrazložitev:
Predlagan je bil amandma, ki spreminja 18. člen tega odloka, in sicer tako, da se
spremeni dosedanje besedilo druge alineje odloka, ki naj se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko koncendent pooblasti
Režijski obrat Občine Bohinj, kot izvajalca gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, da ta v imenu koncesionarja in za njegov
račun obračunava to storitev.«
Člani Občinskega sveta so o amandmaju glasovali.
Rezultat glasovanja: 2 ZA, 8 PROTI, 3 VZDRŽANI (amandma ni bil sprejet)
Sprejeta je bil naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o podelitvi koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Bohinj.
Rezultat glasovanja: 15 ZA
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K točki 3:
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja
Občine Bohinj, druga obravnava

Obrazložitev je podal Blaž Repinc. 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.
Jože Cvetek je v imenu Nove Slovenije, Krščanski demokrati, občinski odbor
Bohinj v pravočasno posredoval dva amandmaja in podal obrazložitev:
I.

AMANDMA

Pri Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov z območja Občine Bohinj se spremeni
besedilo 23. člena odloka tako, da se glasi:
»(1) Stroške storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
obračunava uporabniku koncesionar.«
Člani Občinskega sveta so o amandmaju glasovali.
Rezultat glasovanja: 14 ZA (amandma je bil sprejet)

II.

AMANDMA

Pri Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov z območja Občine Bohinj se spremeni 23.
člen odloka tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko koncendent pooblasti
Režijski obrat Občine Bohinj kot izvajalca gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, da ta v imenu koncesionarja in za njegov
račun obračunava to storitev.«
Člani sveta so o amandmaju glasovali.
Rezultat glasovanja: 1 ZA, 9 PROTI, 2 VZDRŽANA (amandma ni bil sprejet)
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
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Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o podelitvi koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov z območja Občine Bohinj s sprejetim amandmajem.
Rezultat glasovanja: 12 ZA
K točki 4:
Predlog Odloka o priznanjih Občine Bohinj, druga obravnava
Obrazložitev je podala Vesna Arh. Gradivo je priloga zapisnika .
Predlog odloka so obravnavale Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za
gospodarstvo in podjetništvo, Statutarno-pravna komisija. Stališče posamezne
komisije je razvidno iz zapisnikov komisij.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Občinski svet občine Bohinj sprejme Odlok o priznanjih Občine Bohinj.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

K točki 5:
Predlog subvencije omrežnine oziroma cene uporabe javne
infrastrukture za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti

Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. 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. Stališče posamezne komisije je
razvidno iz zapisnikov komisij.
Po razpravi v kateri so sodelovali Bojan Travne, Robert Franjić in Jože Cvetek, je
bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejema subvencijo omrežnine oziroma
cene uporabe javne infrastrukture v višini 100 % za gospodinjstva in
izvajalce nepridobitnih dejavnosti.
Rezultat glasovanja: 6 ZA, 1 PROTI, 8 VZDRŽAN

K točki 6:
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Imenovanje predstavnikov Občine Bohinj v svet zavoda OŠ dr. Janeza
Mencingerja

Obrazložitev je podala Vesna Arh. Gradivo je priloga zapisnika.

Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj kot predstavnike Občine Bohinj v Svet
zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja imenuje Jernejo Potočnik, Doris
Sodja in Sašo Žunič.
Rezultat glasovanja: 12 ZA, 1 VZDRŽAN

K točki 7:
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih s parc.
št. 1994/10 k.o. Bohinjska Češnjica in parc. št. 1491/2 k.o. Gorjuše
Obrazložitev je podal Blaž Repinc. Gradivo je priloga zapisnika.
Zadevo je obravnavala Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za urejanje
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo ter
Statutarno – pravna komisija. Stališče posamezne komisije je razvidno iz
zapisnikov komisije.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep, s katerim se ukine status
javnega dobra na zemljiščih s parc.št. 1994/10 (v izmeri 79 m2) k.o.
Bohinjska Češnjica in 1494/2 (v izmeri 79 m2) k.o. Gorjuše in se na
omenjenih parcelah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bohinj.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

K točki 8:
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču s parc.
št. 1278/7 k.o. Savica
Obrazložitev je podal Blaž Repinc. Gradivo je priloga zapisnika.
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Zadevo je obravnavala Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za urejanje
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo ter
Statutarno – pravna komisija. Stališče posamezne komisije je razvidno iz
zapisnikov komisije.
Sprejet je bil naslednji

SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep, s katerim se ukine status
javnega dobra na zemljišču s parc.št. 1278/7 k.o. Savica in se na
omenjenih parcelah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bohinj.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

K točki 9:
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih s parc.
št. 1268/9 in 1268/12 obe k.o. Savica
Obrazložitev je podal Blaž Repinc. Gradivo je priloga zapisnika.
Zadevo je obravnavala Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za urejanje
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo ter
Statutarno – pravna komisija. Stališče posamezne komisije je razvidno iz
zapisnikov komisije.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep, s katerim se ukine status
javnega dobra na zemljiščih s parc.št. 1268/9 in 1268/12 obe k.o.
Savica in se na omenjenih parcelah vknjiži lastninska pravica v korist
Občine Bohinj.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

K točki 10:
Vprašanja, pobude in informacije

10.1.
Župan Franc Kramar je v zvezi s pobudo, ki je bila podana na prejšnji seji
Občinskega sveta (Bojan Traven je predlagal, da Občina Bohinj pripravi
spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
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s katerim bi rešili problematiko praznih prostorov in praznih stavb) povedal, da
to omogoča že trenutno veljaven odlok.

10.2.
Bojan Traven je postavil vprašanje, če je informacija, da bo direktor občinske
uprave opravljal zimsko službo (pluženje) pozimi točna oziroma pravilna.
Direktor občinske uprave je povedal, da je informacija pravilna.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

ZAPISALA:
Jožica Hribar, mag.upr.ved
viš.svet.II za upravne zadeve

ŽUPAN
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les.
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