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ZAPISNIK 
11. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 04.02.2016 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 
- Nace Arh, občinska uprava 
- Klemen Langus, direktor JZ Turizem Bohinj 
- Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
- Robert Ravnihar, Filbo d.o.o. 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

 
- zapisnik 10. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- zapisnik 10. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 10. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 10. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 10. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 11. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- amandmaji članice Občinskega sveta Vesne Arh na predlog Odloka o 

proračunu Občine Bohinj za leto 2016, druga obravnava, 
- amandmaji liste »Ekipa za prihodnost« na predlog Odloka o proračunu 

Občine Bohinj za leto 2016, druga obravnava.  
 

I. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje 
  

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 10. redne seje.  
 
Jerica Gašperin je opozorila, da je pri poimenskem glasovanju v zvezi z 
obravnavo osme točke dnevnega reda »Zadeva Grajska 5 in 6« narobe 
navedeno, koliko članov Občinskega sveta je glasovala za sklep, in sicer je 
pravilno, da je za sklep glasovalo šest članov Občinskega sveta in ne pet članov, 
kot je zapisano v zapisniku.  
 
Marija Ogrin je opozorila, da je na prejšnji seji, pri sprejemanju dnevnega reda 
opozorila, da ni mogla sodelovati pri pripravi Lokalnega programa za kulturo in 
zato, v kolikor ga bo Občinski svet kljub temu obravnaval, ne bo sodelovala pri 
razpravi o tej točki dnevnega reda. Prosila je, če se to v zapisnik navede.  
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Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 10. redne seje v 
predlaganem besedilu z danima pripombama. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA  
 

II. Pregled in potrditev zapisnika 3. 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 3. korespondenčne seje v 
predloženem besedilu. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA  
 
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj, druga obravnava 
2. Predlog Odloka o zunanjem izgledu objektov in okolice, druga 

obravnava 
3. Predlog Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
prva obravnava 

4. Strategija delovanja Gorenjski muzej – oddelek muzeji v 
Bohinju 2016-2018 

5. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016 
6. Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2016 
7. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2016 
8. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v ZD Bohinj 
9. Plan dela Občinskega sveta Občine Bohinj za leto 2016 - 

informacija 
10. Vprašanja, pobude in informacije 
10.1. Informacija glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za 

lokacijo Lev v Stari Fužini 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
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K točki 1: 
Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj, druga obravnava 

 
Obrazložitev je sprememb med prvo in drugo obravnavo je podal Nace Arh. 
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 zapiskov 
komisij. 
 
Člani Občinskega sveta so na Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj 
posredovali amandmaje. Župan Franc Kramar je predlagatelje amandmajev v 
razpravi pozval, da jih obrazložijo. 
 
Bojan Traven (kot član Občinskega sveta in predsednik Statutarno-pravne 
komisije je povzel amandmaje Statutarno-pravne komisije): 
 
Amandma št. 1: 

- 8. člen, peti odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Postavitev plavajočih objektov in 
naprav se opravi v skladu s predpisi in pristojnim organom občine.« 
 
Amandma št. 2: 

- 12. člen, tretji odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Pogoje za delovanje vstopno 
izstopnih mest določi pristojni organ občine.« 
 
Amandma št. 3: 

- 15. člen, četrti odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Če lastnik ne odstrani plovila v roku, 
ga odstrani pristojni organ občine sam ali po drugi usposobljeni organizaciji. 
Stroški odstranitve in hrambe v celoti bremenijo lastnika plovila.« 
 
Amandma št. 4: 

- 36. člen, tretji odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Plovila v lasti športnih društev in 
ribiške družine, ki so registrirana v Občini Bohinj in izvajajo vodne dejavnosti v 
javnem interesu so upravičeni do 50% znižanja pristojbine za uporabo vstopno 
izstopnih mest in privezov v pristaniščih.« 
Po razpravi, v kateri so sodelovali Robert Franjić, Bojan Traven in Darja Lazar so 
člani Občinskega sveta o amandmajih glasovali, in sicer: 
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Amandma št. 1: 

- 8. člen, peti odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Postavitev plavajočih objektov in 
naprav se opravi v skladu s predpisi in pristojnim organom občine.« 
Rezultat glasovanja: 14 ZA, 1 VRZDRŽAN 
 
Amandma št. 2: 

- 12. člen, tretji odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Pogoje za delovanje vstopno 
izstopnih mest določi pristojni organ občine.« 
Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN 
 
Amandma št. 3: 

- 15. člen, četrti odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Če lastnik ne odstrani plovila v roku, 
ga odstrani pristojni organ občine sam ali po drugi usposobljeni organizaciji. 
Stroški odstranitve in hrambe v celoti bremenijo lastnika plovila.« 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
Amandma št. 4: 

- 36. člen, tretji odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Plovila v lasti športnih društev in 
ribiške družine, ki so registrirana v Občini Bohinj in izvajajo vodne dejavnosti v 
javnem interesu so upravičeni do 50% znižanja pristojbine za uporabo vstopno 
izstopnih mest in privezov v pristaniščih.« 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
Dušan Jović (kot član Občinskega sveta in predsednik Komisije za turizem in 
kmetijstvo je povzel amandma Komisije za turizem in kmetijstvo): 
 
Amandma št. 5: 

12. člen: doda se nova točka »8. pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti« 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Cvetek, Marija Ogrin, Dušan Jovič, Robert 
Franjić, Pavel Zalokar in Jože Sodja so člani Občinskega sveta o amandmaju 
glasovali, in sicer: 
 
Amandma št. 5: 

12. člen: doda se nova točka »8. pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti« 
Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN 
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Jože Sodja: 
 
Amandma št. 6 
predlagam Občinskemu svetu Občine Bohinj, da sprejme amandma k 36. členu 
Odloka o plovbnem režimu in sicer tako, da se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:  
»Športna društva iz prejšnjega odstavka so upravičena do 100% znižanja 
pristojbine za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest za plovila, ki so v lasti 
društva in so namenjena vadbi otrok do 18. leta.« 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Cvetek, Bojan Traven, Marija Ogrin in 
mag. Tomaž Medja so člani Občinskega sveta o amandmaju glasovali, in sicer: 
 
Amandma št. 6 
predlagam Občinskemu svetu Občine Bohinj, da sprejme amandma k 36. členu 
Odloka o plovbnem režimu in sicer tako, da se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:  
»Športna društva iz prejšnjega odstavka so upravičena do 100% znižanja 
pristojbine za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest za plovila, ki so v lasti 
društva in so namenjena vadbi otrok do 18. leta.« 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o plovbnem režimu v Občini 
Bohinj v drugi obravnavi s sprejetimi amandmaji. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN 
 
K točki 2: 
Predlog Odloka o zunanjem izgledu objektov in okolice, druga obravnava 
 
Obrazložitev je podal Nace Arh. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Predlog odloka so obravnavala 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.  
 
Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o zunanjem izgledu objektov 
in okolice v drugi obravnavi. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA  
 
K točki 3: 
Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, prva obravnava 
 
Obrazložitev sta podala Miroslav Sodja in Nace Arh. 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. Stališče posamezne komisije je 
razvidno iz zapisnikov komisij.  
 
Člani Občinskega sveta so imeli v zvezi z obravnavanim predlogom odloka 
naslednje pripombe in predloge: 
 
Vesna Arh: 

- 18. člen, drugi odstavek: beseda »uporabnik« je navedena dvakrat; 
- 19. člen, peta točka in 20. člen, tretja točka: po njenem mnenju sta člena 

v nasprotju drug z drugim, predlagala je, da se določbe jasneje definira; 
- 27. člen, prvi stavek: opozorila je, da ni dokončan, za besedo 

»priključenega« po njenem mnenju manjka besedilo. 
 
Boštjan Mencinger: 

- 36. člen, drugi odstavek: predlagal je, da se določi zaračunavanje 
stroškov, ki izhajajo iz navedenega člena minimalno na mesec, v treh letih 
pa se naberejo sredstva za enkraten odvoz blata. 

- 4. člen: predlagal je, da se določi, da program dela potrdi Občinski svet in 
ne župan, kot je navedeno v predlaganem besedilu. 

 
Marija Ogrin: 

- 50. člen: postavila je vprašanje, kaj pomeni »program dela« in predlagala, 
da se člen veže na 47. člen in možnost namestitve odštevalnega števca 
(da se bo lahko ločilo, katera voda se uporablja za napajanje živine in 
katera na primer za pranje molznega stroja); 

 
Jože Cvetek: 

- 16. člen, drugi odstavek, druga točka: opozoril je, da je besedo »bosega« 
potrebno popraviti, in sicer je pravilno »obsega«. 
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mag. Tomaž Medja: 
- V povezavi s 50. členom je navzoče seznanil z razpravo, ki je potekala na 

seji Komisije za gospodarstvo in podjetništvo v zvezi s tem, kako izločiti 
vodo, ki se uporablja za napajanje živine. Glede na to, da starejši objekti 
nimajo ločenega vodovoda je bil na komisiji podan predlog, da se to 
odšteva na osnovi enote »GVŽ«. 

 
Urška Preželj:  

- navzoče je se seznanila da iz jaškov v vasi Savica prihaja smrad in 
predlagala, da se ta težava pred poletjem odpravi. 

 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Bohinj, predlagan na 11. redni seji Občinskega 
sveta Občine Bohinj je primeren za nadaljnjo obravnavo, zato naj 
predlagatelj v skladu s 4. odstavkom 79. člena Poslovnika Občinskega 
sveta pripravi predlog odloka za drugo obravnavo.  
Rezultat glasovanja:  16  ZA  
 
K točki 4: 
Strategija delovanja gorenjski muzej – oddelek muzeji v Bohinju 2016-
2018 
 
Obrazložitev je podala mag. Marjana Žibert. Gradivo je priloga zapisnika . 
 
Zadevo je obravnavala tudi Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče 
komisije je razvidno iz zapisnika komisije.  
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Bojan Traven, Darja Lazar, Vesna Arh, Marija 
Ogrin, Pavel Zalokar, Jože Cvetek, Robert Franjić, Dušan Jović, Milena Cesar, 
Jože Sodja, mag. Marjana Žibert in župan Franc Kramar, je bil na glasovanje dan 
predlog sklepa Bojana Travna, in sicer: 
 
Skupina, ki je pripravljala Lokalni program za kulturo naj pripravi 
analizo prednosti in slabosti v zvezi s statusom muzejev v Bohinju. To 
analizo naj predstavi na eni izmed naslednjih sej Občinskega sveta. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
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K točki 5: 
Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016 
 
Obrazložitev je podal Stevo Ščavničar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo sta obravnavali tudi Komisija za gospodarstvo in podjetništvo ter 
Komisija za turizem, kmetijstvo. Stališče posamezne komisije je razvidno iz 
zapisnikov komisije. 
 
V razpravi sta Vesna Arh in Pavel Zalokar predlagala, da se v plan za Občino 
Bohinj vključi tudi izvedba programa »uporabna zelišča«. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Dušan Jović, Vesna Arh, Pavel Zalokar, Bojan 
Traven in župan Franc Kramar, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme program dela Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske za leto 2016 s finančnim načrtom.  
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 6: 
Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2016  
 
Obrazložitev je podal Klemen Langus. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo sta obravnavali tudi Komisija za turizem in kmetijstvo ter Komisija za 
gospodarstvo in podjetništvo. Stališče komisij  je razvidno z zapisnikov komisij. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Robert Franjić, Vesna Arh, Jerica Gašperin, Jože 
Cvetek, Boštjan Mencinger, Jerneja Potočnik, Marija Ogrin, Dušan Jović, Urška 
Preželj, Pavel Zalokar, Jože Sodja, Mirko Jeršič in Klemen Langus, sta bila 
sprejeta naslednja 
 
Sprejeta sta bila naslednja 
 
SKLEPA:  

1. Javni zavod Turizem Bohinj naj z zainteresirano javnostjo pripravi 
nabor projektov in investicij, ki bi pospešile razvoj zimskega 
turizma v Občini Bohinj in bi bile sofinanciranje s strani 
turističnega gospodarstva.  

Rezultat glasovanja: 16 ZA 
2. Občinski svet Občine Bohinj sprejme program dela javnega zavoda 

Turizem Bohinj za leto 2016.  
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
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K točki 7: 
Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2016 
 
Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Zadevo je obravnavala Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije 
je razvidno iz zapisnika komisije. 
 
Vesna Arh je v razpravi predlagala, da se »letni program športa v Občini Bohinj 
za leto 2016« na strani sedem, v tretjem poglavju »druge določbe« pod 
zaporedno številko šest spremeni tako, da se glasi: 
»Splošni pogoji za vrednotenje predvidenega števila udeležencev vadbene 
skupine so zapisani v pravilniku za vrednotenje športa. Če je prijavljenih manj 
udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk v skupini proporcionalno 
zmanjša. Če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje 
programa.« 
 
Po razpravi v kateri je poleg Vesne Arh sodeloval še Mirko Jeršič, je bil sprejet 
naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme letni program športa v Občini 
Bohinj za leto 2016 z dano pripombo. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
K točki 8: 
Soglasje za odpis osnovnih sredstev v ZD Bohinj 
 
Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. 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 soglaša z odpisom osnovnih sredstev in 
drobnega inventarja v Zdravstvenem domu Bohinj v naslednji višini: 

- osnovna sredstva v nabavni vrednosti 5.480,04 € brez sedanje 
vrednosti. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 
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K točki 9: 
Plan dela Občinskega sveta Občine Bohinj za leto 2016 - informacija 
 
Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Zadevo je obravnavala Statutarno-pravna komisija. Stališče komisije je razvidno 
iz zapisnika komisije.  
 
Po razpravi v kateri sta sodelovala Boštjan Mencinger in Miroslav Sodja, je bil 
sprejet naslednji 
 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme okvirni program dela Občinskega 
sveta Občine Bohinj za leto 2016. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
 
K točki 10: 
Vprašanja, pobude in informacije 
 
Župan Franc Kramar je navzoče seznanil, da so v skladu z določbami Poslovnika 
Občinskega sveta na Občino Bohinj prispela tri vprašanja članov Občinskega 
sveta liste »Ekipa za prihodnost«, in sicer Urške Preželj, Jerneje Potočnik in 
Boštjana Mencingerja. Vprašanja v pisni obliki so priloga zapisnika.  
Navedene je pozval, da podajo obrazložitev svojih vprašanj. Na vprašanja je 
župan Franc Kramar podal ustne odgovore na sami seji.  
 
Nadalje je župan Franc Kramar navzoče seznanil, da je v gradivu za sejo 
priložena informacija glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za lokacijo »LEV« 
v Stari Fužini in obvestilo o ugotovitvi inšpektorice za okolje, da hotel Zlatorog in 
objekt Črna prst nista nevarna objekta.  
 
Bojan Traven je v nadaljevanju predlagal, da se upošteva oziroma realizira četrti 
sklep prve točke dnevnega reda, ki je bil sprejet na 7. redni seji Občinskega 
sveta Občine Bohinj, ki je razpravljal o  hotelih v Bohinju. V nadaljevanju je 
predlagal, da občinska uprava na Ministrstvo za okolje posreduje urgenco za 
odgovor v zvezi s podeljeno koncesijo za podzemno vodo iz vodnega vira 
Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač in predlagal, da se inšpektorja 
za okolje ponovno pozove, da poda mnenje v zvezi s tem ali sta hotel Zlatorog in 
objekt Črna prst nevarna za okolje, saj je zadnje mnenje iz leta 2014 in se je v 
tem času stanje poslabšalo.  
 
Ob koncu je Robert Ravnihar navzoče seznanil s trenutnimi razmerami v podjetju 
Filbo d.o.o. 
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Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 
 
 
ZAPISALA:  
Jožica Hribar, mag.upr.ved  
viš.svet.II za upravne zadeve 
 
                                                                                     ŽUPAN 
                                                                 Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 

 
 
 
 
 
 
 


