
ZAPISNIK 
12. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 07.04.2016 ob  

17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj. 
 
 
NAVZOČI: Marija Ogrin, Jožef Cvetek, Bojan Traven, Jerneja Potočnik, Boštjan 
Mencinger, Urška Preželj, mag. Tomaž Medja, Vesna Arh, Jože Sodja, Milena 
Cesar, Pavel Zalokar, Mirko Jeršič, Dušan Jović, Robert Franjić, Jerica Gašperin, 
Darja Lazar 
 
 
OSTALI NAVZOČI: 

- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Darinka Maraž Kikelj, viš. svet.II za var.okolja in ur. prostora 
- Monika Remškar, računovodja VII/2 (II) 
- Karla Jankovič, Klara Sulič, LUZ d.d. 
- Anica Stare, pomočnica ravnatelja vrtca 
- Marin Medak, slovenski veslači  
- Robert Ravnihar, Filbo d.o.o. 

 
 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

 
- zapisnik 11. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- zapisnik 11. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 11. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 11. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 11. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 12. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 12. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
- zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora, 
- odločbo Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z presojo vplivov na okolje 

št. 35409-314/2009-MOP/79 z dne 04.04.2016, 
- amandma župana Občine Bohinj k predlogu Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Bohinj 
- amandma članice Občinskega sveta Marije Ogrin k kartografskemu delo 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj. 
 

I. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje 
  

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 11. redne seje.  
 



Bojan Traven je predlagal, da se pri zadnji točki v zapisniku (vprašanja, pobude 
in informacije) kjer je navedeno, da so prispela tri vprašanja članov Občinskega 
sveta liste »Ekipa za prihodnost« zapisnik dopolni z odgovori župana na 
omenjena vprašanja. Predlagal je tudi, naj se v bodoče v zapisnik zapiše 
vprašanja in odgovore. 
 
Vesna Arh je opozorila, da je pri obravnavi sedme točke dnevnega reda »Letni 
program športa v Občini Bohinj za leto 2016« predlagala drugačen predlog 
sklepa, o katerem je Občinski svet glasoval, in sicer je pravilen naslednji sklep: 
»Splošni pogoji za vrednotenje predvidenega števila udeležencev vadbene 
skupine so zapisani v pravilniku za vrednotenje športa.« 
Predlagala je, da se v zapisniku zapisan sklep popravi z navedenim. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 11. redne seje v 
predlaganem besedilu z danima pripombama. 
Rezultat glasovanja: 11 ZA  
 
 

II. Pregled in potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje 
 
Sklepe 3. korespondenčne seje je prebrala Jožica Hribar. 
 
Člani Občinskega sveta v zvezi s predloženim zapisnikom niso imeli pripomb.  
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 4. korespondenčne seje v 
predloženem besedilu. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA  
 
Za sejo je bil predlagan naslednji 

DNEVNI RED: 
 

1. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj, druga 
obravnava 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda, 
skrajšani postopek 

3. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015 
4. Razprava o Odloku o plovbnem režimu v Občini Bohinj 



5. Soglasje k dodatni sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec  

6. Imenovanje uredniškega odbora Bohinjskih novic za mandat 2016-2020 
7. Imenovanje sveta javnega zavoda Turizem Bohinj 
8. Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper 

policiste  
9. Vprašanja, pobude in informacije 

9.1. Prošnja za finančno pomoč za zagon podjetja Filbo d.o.o. 
 
 

Župan Franc Kramar je predlagal, da se v skladu s 86. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Bohinj sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda sprejme po skrajšanem postopku. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
 

D N E V N I   R E D: 
 
 

1. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj, 
druga obravnava 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi 
zavoda, skrajšani postopek 

3. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015 
4. Razprava o Odloku o plovbnem režimu v Občini Bohinj 
5. Soglasje k dodatni sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza 

Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec  
6. Imenovanje uredniškega odbora Bohinjskih novic za mandat 2016-

2020 
7. Imenovanje sveta javnega zavoda Turizem Bohinj 
8. Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb 

zoper policiste  
9. Vprašanja, pobude in informacije 

9.1. Prošnja za finančno pomoč za zagon podjetja Filbo d.o.o. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
 
 
 
 



K točki 1: 
Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj, druga 
obravnava 

 
Obrazložitev je podala Klara Sulič. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Točko dnevnega reda so obravnavale tudi Komisija za turizem in kmetijstvo, 
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in 
gospodarsko infrastrukturo, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo, 
Statutarno-pravna komisija. Stališče posamezne komisije je razvidno iz 
zapisnikov komisij. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Bojan Traven, Vesna Arh, Dušan Jovič, Marija 
Ogrin, Pavel Zalokar in župan Franc Kramar so člani Občinskega sveta najprej 
glasovali o amandmajih, ki jih je vložil predlagatelj odloka župan Franc Kramar: 

1. V Preglednici 7 (najmanjše število PM) 97. člena, se v točki 4. 
Športne dejavnosti v navedbi »PM/250 m«« pred »PM« dopiše 
številka »1«, tako da se navedba glasi »1PM/250 m2 in 1 PM/10 
obiskovalcev«. 

2. V 164. členu se odstavke preštevilči tako, da se člen začne z 
odstavkom 1, odstavke 3 in 5 se preštevilči v 1 do 3. Poleg tega se 
določila v preglednici 10 (Enote urejanja prostora, na katerih je 
predvidena izdelava OPPN) uskladijo s tekstualnim in grafičnim 
delom OPN, tako da: 

- Se črta vrstica,ki določa OPON Dobrava v EUP BB – 43 (uskladitev z 
grafičnim delom OPN) 

- Se ime OPPN »GP Bohinj« spremeni v »Pod železniško postajo« 
(uskladitev z imenom EUP v 159. členu odloka). 

3.  V Karti 5. Prikaz regulacijskih elementov se brišejo regulacijski 
elementi okvirna gradbena parcela na zemljiščih s parc. št. 729/6, 
729/9 in 735/2, vse k.o Studor, ter okviren dostop do teh zemljišč. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
 
Marija Ogrin je navzoče seznanila, da glede na obrazložitev strokovnih služb 
umika vložene amandmaje. 
 
Člani Občinskega sveta so nadalje glasovali še o naslednjem  
 
SKLEPU: 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Bohinj s sprejetim amandmajem. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN 
 



Župan Franc Kramar je dal na glasovanje še sklepe, katere je predlagal Bojan 
Traven, in sicer: 

1. Takoj po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta (15 dni po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj) se začenja postopek 
za spremembo Občinskega prostorskega načrta. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 

2. Občinski svet nalaga občinski upravi, da takoj po uveljavitvi 
Občinskega prostorskega načrta določi enomesečni rok za 
zbiranje pobud za spremembo Občinskega prostorskega načrta. 
Poziv naj se skupaj z vlogo in navodili za oddajo vloge razdeli na 
vse naslove v Občini Bohinj, hkrati pa se občane in druge obvesti 
prek medijev na ustaljen način. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 

3. Občinski svet se zavezuje, da bo storil vse, da se spremembe 
Občinskega prostorskega načrta sprejmejo do konca mandata 
tega Občinskega sveta, hkrati pa poziva župana in občinsko 
upravo, da ga sproti seznanjata s potekom sprememb. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 

4. Zaradi uskladitve Občinskega prostorskega načrta z novelo 
zakona o kmetijskih zemljiščih občinski svet sprejema sklep, da 
se takoj po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta in novela 
Zakona o kmetijskih zemljiščih začenja skrajšani postopek 
uskladitve Občinskega prostorskega načrta z novelo zakona o 
kmetijskih zemljiščih. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 

Nazadnje so člani Občinskega sveta glasovali še o predlogu sklepa, ki ga je 
podala Vesna Arh, in sicer: 
 

Občinski svet Občine Bohinj poziva nosilce urejanja prostora, da do 
naslednje seje Občinskega sveta pripravijo podrobne obrazložitve 
za vse parcele, ki so bile predlagane za spremembo v Občinskem 
prostorskem načrtu oziroma vse pobude za Občinski prostorski 
načrt. Predložijo naj tudi kriterije in merila, ki so jih upoštevali pri 
vsaki pobudi. Poziv velja za vse pobude, ki so bile podane – tako 
sprejete kot zavrnjene.  
Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 PROTI 

 
 
K točki 2: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda, 
skrajšani postopek 
 
Obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Predlog odloka so obravnavala 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 spremembah in 
dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA  
 
 
K točki 3: 
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015 
 
Obrazložitev je podala Monika Remškar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Predlog odloka so obravnavale Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, 
komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, Komisija za gospodarstvo in 
podjetništvo, Statutarno – pravna komisija, Nadzorni odbor, Komisija za 
negospodarske dejavnosti, Komisija za turizem in kmetijstvo. Stališče 
posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij.  
 
Člani sveta so imeli v zvezi z Zaključnim računom proračuna Občine Bohinj za 
leto 2015 naslednja vprašanja: 
Marija Ogrin: 

- Postavila je vprašanje, zakaj je takšna razlika med planom in realizacijo 
pri postavki ki izkazuje plačilo komunalnega prispevka. Monika Remškar je 
pojasnila, da je razlika zaradi tega, ker se večina občanov odloči za 
obročno odplačevanje navedenega prispevka. 

- Opozorila je na nizke prihodke od vstopnin Planšarskega muzeja in 
Oplenove hiše. Miroslav Sodja je povedal, da je težava v Oplenovi hiši 
oskrbnik in da se bo občina trudila, da prihodke poveča. 

- Postavila je vprašanje, kaj obsega strošek intelektualnih storitev. Župan 
Franc Kramar je povedal, da gre za pravno svetovanje ter da bo do 
naslednje seje občinska uprava pripravila podrobnejšo obrazložitev.  

 
Urška Preželj: 

- Postavila je vprašanje, na koliko obrokov se lahko razdeli obveznost plačila 
komunalnega prispevka. Miroslav Sodja je povedal, da se lahko obveznost 
razdeli na obdobje dveh let in na osem obrokov. 

- Postavila je vprašanje kaj je bilo mišljeno pod prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč in zakaj postavka ni realizirana. Miroslav Sodja je povedal, da je 
bila načrtovana izgradnja parkirne hiše v Bohinjski Bistrici za potrebe 
novega smučišča.   

 



Jerneja Potočnik: 
- Opozorila je, da so posamezne postavke v gradivu opisane podrobno, 

nekatere pa so precej pomanjkljivo obrazložene kljub temu, da so sredstva 
precej visoka. 

- Opozorila je, da iz bilance stanja izhaja, da ima Občina Bohinj okoli pol 
milijona odprtih terjatev, ki so se glede na preteklo leto precej povečale. 
Postavila je vprašanje, kakšna je starostna struktura teh terjatev, koliko je 
oblikovanih popravkov vrednosti in koliko je odpisov terjatev. Župan Franc 
Kramar je povedal, da bo občinska uprava pripravila pisno pojasnilo v 
zvezi s tem do naslednje seje Občinskega sveta. 

- Opozorila je, da je kadrovski načrt predvideval 37 zaposlenih, stanje na 
dan 31.12.2015 pa je 45 – postavila je vprašanje, zakaj je takšna razlika 
in opozorila, da kadrovski načrt ni usklajen. Župan je povedal, da bo 
kadrovski načrt usklajen.  

- Opozorila je, da se je znesek za plačilo po podjemnih pogodbah za štirikrat 
povečal in želela pojasnilo v zvezi s tem. Župan Franc Kramar in Miroslav 
Sodja sta povedala da gre za plačilo po podjemnih pogodbah za urejanje 
Cecconijevega parka, vodenje občinske kronike, določena dela na 
Režijskem obratu in zidarska ter gradbena dela v zvezi z objektom »Cuki«. 

 
Robert Franjić: 

- V zvezi s stroški izdelave kovinskih ograj, ki so bile postavljene na pomolu 
in tudi odstranjene je vprašal, čemu bodo služile. Miroslav Sodja je 
povedal, da so trenutno shranjene v skladišču na Režijskem obratu in da 
jih je mogoče uporabiti na primer pri novoletnih prireditvah.  

- Postavil je vprašanje, na kakšen način se financirajo politične stranke iz 
proračuna Občine Bohinj. Ob tem je tudi Bojan Traven opozoril, da iz 
Statuta občine izhaja, da sredstva prejemajo poleg političnih strank ki so 
zastopane v Občinskem svetu tudi neodvisne liste, kar pa se dejansko ne 
izvaja. V zvezi s tem je prosil za obrazložitev koliko sredstev je namenjeno 
za posamezno politično stranko in predlagal, da se pojasnilo posreduje 
Statutarno-pravni komisiji, ki bo o tem razpravljala v okviru razprave v 
zvezi s spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Bohinj.  

- Glede na to, da je strošek pošiljanja računov za komunalne storitve kar 
visok je predlagal, da se spodbudi uporabnike, da bi se jim račune 
posredovalo po elektronski pošti. Miroslav Sodja se je s predlogom strinjal 
in povedal, da bo občinska uprava posredovala poziv v Bohinjske novice 
oziroma po gospodinjstvih poslala poziv. 

- Opozoril je, da kljub temu, da je v Občini Bohinj kar nekaj črnih odlagališč, 
sredstva za njihovo sanacijo niso porabljena. Miroslav Sodja je povedal, da 
se del teh odlagališč sanira ob čistilnih akcijah vsako leto, ki so v 
zaključnem računu navedene posebej.  

 



Milena Cesar: 
- Povedala je, da iz zaključnega računa sicer izhaja, da smo prihranili 

določen del sredstev iz naslova izplačila sejnin in opozorila, da je sklicanih 
premalo sej Občinskega sveta, da je gradivo preobsežno, da trajajo 
predolgo. Miroslav Sodja je povedal, da je dnevni red približno enako 
obsežen, kot pa pri ostalih primerljivih občinah in da bo dano pripombo 
upošteval. 

 
Bojan Traven: 

- Glede na to, da je bilo veliko govora o izgubi v zvezi z evropskim 
prvenstvom v kajaku, je postavil vprašanje, kdo je pokril nastalo izgubo, 
glede na to, da iz zaključnega računa to ni razvidno. Župan Franc Kramar 
je povedal, da je bil organizator prireditve javni zavod Turizem Bohinj, ki 
je tudi pokril izgubo ob tem pa izpostavil, da sredstva prejema imenovani 
javni zavod od Občine Bohinj, kar pomeni, da je posredno krila izgubo 
Občina Bohinj.  

 
Boštjan Mencinger: 

- Opozoril je, da je Občinski svet sprejel na prejšnji seji program dela in da 
mu že takoj prvo naslednjo sejo nismo sledili.  

- Opozoril je, da strošek opravljanja računovodskih storitev za krajevne 
skupnosti znaša od 15-16.000 eur in predlagal, da računovodske storitve 
za krajevne skupnosti opravlja občinska uprava. Župan Franc Kramar je 
povedal, da bi bilo potrebno spremeniti akt, da je Občina Bohinj pozvala 
vse krajevne skupnosti, da se do tega opredelijo, vendar so vse 
nasprotovale.  

 
Po razpravi sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA:  

1. Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna občine Bohinj za 
leto 2015 s prilogami. 

2. Občinski svet sprejme sklep o prenosu namenskih sredstev v leto 
2016:  

- sredstva rezervnega stanovanjskega sklada v višini 22.486 EUR in 
- sredstva rezervnega sklada obvezne rezerve v višini 45.865 EUR. 
Rezultat glasovanja:  16  ZA  
 
 
 
 
 
 



K točki 4: 
Razprava o Odloku o plovbnem režimu v Občini Bohinj 
 
Obrazložitev je podal Marin Medak. Gradivo je priloga zapisnika . 
 
Zadevo sta obravnavali tudi Komisija za turizem in kmetijstvo ter Komisija za 
urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko 
infrastrukturo. Stališče komisij je razvidno iz zapisnika komisij.  
 
V razpravi so sodelovali Bojan Traven, Robert Franjić, Marija Ogrin, Marin Medak, 
Milena Cesar, Jerca Gašperin, Boštjan Mencinger, Pavel Zalokar, Jože Sodja in 
župan Franc Kramar.  
 
Po razpravi člani Občinskega sveta niso sprejeli nobenega sklepa. 
 
K točki 5: 
Soglasje k dodatni sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec 
 
Obrazložitev je podala Anica Stare. 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 daje soglasje k dodatni sistemizaciji 
delovnih mest, v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 
organizacijsko enoto  Vrtec in sicer po 
- odločbi št.: 6901-140/2016-8 za dve uri dodatne strokovne pomoči 

univ. dipl. psihologinje do 31.8.2016, 
- odločbi št.: 6901-288/2016-8 za dve uri dodatne strokovne pomoči 

mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoginje do 31.8.2017. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
 
K točki 6: 
Imenovanje uredniškega odbora Bohinjskih novic za mandat 2016-2020 
 
Obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 



Zadevo sta obravnavali tudi Komisija za turizem in kmetijstvo ter Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Stališče komisij  je razvidno z 
zapisnikov komisij. 
 
Po razpravi v kateri sta sodelovala Milena Cesar in Boštjan Mencinger je bil 
sprejet naslednji: 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj za mandatno obdobje štirih let imenuje 
Uredniški odbor Bohinjskih novic v naslednji sestavi: 

- Katarina Košnik, Bord 5, Boh. Bistrica – odgovorna urednica, 
- Adrijan Džudžar, Prečna ulica 5,  Boh. Bistrica – pomočnik 

odgovorne urednice, 
- Klemen Langus, Prečna ulica 5, Boh. Bistrica – član, 
- Lucija Grm, Pod Rebrom 12, Boh. Bistrica – članica, 
- Mojca Polajnar Peternelj, Alpska cesta 5, Bled – članica. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
 
K točki 7: 
Imenovanje sveta Javnega zavoda Turizem Bohinj 
 
Obrazložitev je podala Vesna Arh. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Zadevo je obravnavala Komisija za turizem in kmetijstvo. Stališče komisije je 
razvidno iz zapisnika komisije. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj za mandatno obdobje štirih let imenuje svet 
javnega zavoda Turizem Bohinj v naslednji sestavi: 

- Bojan Traven, Stara Fužina 53, Bohinjsko Jezero – predsednik, 
- Darja Lazar, Triglavska cesta 33, Bohinjska Bistrica – članica, 
- Jožef Cvetek, Ukanc 78, Bohinjsko Jezero – član, 
- Vida Kovačič, Gorjuše 42a, Bohinjska Bistrica – članica, 
- Jaka Žvan, Ukanc 85, Bohinjsko Jezero – član, 
- Ludvik Dobravec, Ribčev Laz 4a, Bohinjsko Jezero – član, 
- Majda Odar, Stara Fužina 212, Bohinjsko Jezero – članica. 

Rezultat glasovanja: 12 ZA, 1 PROTI, 2 VZDRŽANA 
 
 
 
 
 



K točki 8: 
Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper 
policiste 
 
Obrazložitev je podala Vesna Arh. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj kot predstavnika javnosti v senatih za 
reševanje pritožb zoper policiste imenuje Mirka Jeršiča, Češnjica 53, 
Srednja vas. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA, 1 PROTI 
 
 
K točki 9: 
Vprašanja, pobude in informacije 
 
9.1. 
Bojan Traven je predlagal, da bi lahko občani Zgornje doline dobili rumene 
vrečke za odpadke tudi v trgovini Flis in Krpan. 
Opozoril je, da v mrliških vežicah v Srednji vasi že odpada omet, da pušča streha 
in predlagal, glede na to, da je objekt še v bančni garanciji, da izvajalec odpravi 
nastale napake. O zadevi naj občinska uprava poroča na naslednji seji. 
 
9.2.  
Boštjan Mencinger je predlagal, da se v Srednji vasi na avtobusni postaji, kjer 
avtobus čakajo šolarji uredi nadstrešnica.  
 
9.3. 
Robert Franjić je opozoril, da pri mostu čez Jezernico visi električni kabel. Poleg 
tega je povedal, da so na tem mostu nalepljeni kamni, ki so že v precej slabem 
stanju in predlagal, da se zadeva obnovi. 
 
9.4. 
Robert Ravnihar je navzoče seznanil s trenutno situacijo v podjetju Filbo. V 
razpravi je Bojan Traven opozoril, da je podjetje v to situacijo prišlo zaradi 
neodgovornih lastnikov in to niso bili ljudje, ki so prihajali iz Ljubljane, iz 
Železnikov, ni bila kriva ne država in ne TNP. Iz podatkov izhaja, da je šlo za pet 
do šest družin in ti so bili neodgovorni. In če pogledamo zgodovino, kako je bilo 
od uspešnega podjetja in tudi do največjega lastnika smučišča Kobla 70 %-nega 
– kam nas je to pripeljalo zaradi neodgovornih lastnikov. In danes imamo težave 
s Koblo, ker je bila prodana, ker se niso obnašali do ljudi in do kraja samega 
odgovorno in na koncu je teh pet ali šest bohinjskih družin, ki je obvladovalo ta 



Filbo spravilo v stečaj to podjetje. Za to nimamo nikogar za kriviti, nikogar, ki 
prihaja od zunaj, ampak smo za to krivi sami. Ti ljudje, ki so spravili podjetje v 
stečaj so še danes ugledni člani naše lokalne skupnosti. Na to je potrebno 
opozoriti in tega ne smemo pozabiti. Predlagal je, da se sredstva, ki so v 
proračunu namenjena za spodbujanje gospodarstva z rebalansom povečajo za 
20.000 €. 
 
Po razpravi, v kateri so sodelovali še Dušan Jović, Bojan Traven in Boštjan 
Mencinger je bil sprejet naslednji  
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se podjetju 3GM d.o.o. zagotovi 
pomoč v okviru razpisa. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
 
ZAPISALA:  
Jožica Hribar, mag.upr.ved  
viš.svet.II za upravne zadeve 
 
                                                                                     ŽUPAN 
                                                             Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


