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ZAPISNIK 
10. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 28.12.2015 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 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Jerica Gašperin, Darja Lazar  
 
OSTALI NAVZOČI: 

- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Iva Lapajne, viš.svet.I za družbene dejavnosti 
- Petra Lotrič Ogrin, odgovorna urednica Bohinjskih novic 
- Ciril Strgar, vodja Režijskega obrata 
- Iztok Debeljak, računovodja VII/2 (II) 
- Simona Koren, članica Nadzornega odbora 
- Drago Vončina, član Nadzornega odbora 
- Gojmir Fister, član Nadzornega odbora 
- Matic Sodja, v.d. direktorja podjetja Filbo d. o. o. 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

 
- zapisnik 9. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- zapisnik 10. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 9. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 9. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 9. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 10. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
- zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora, 
- 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 9. redne seje 
  

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 9. redne seje.  
 
Člani Občinskega sveta na predloženi zapisnik niso imeli pripomb.  
 
Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 9. redne seje v 
predlaganem besedilu. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA  
 

II. Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje 
 
Sklepe 2. izredne 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 2. izredne seje v 
predloženem besedilu z dano pripombo. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA  
 
Za sejo je bil predlagan naslednji 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016, druga obravnava 
2. Lokalni program za kulturo 2015-2018, druga obravnava 
3. Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled poslovanja Osnovne šole dr. 

Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica« 
4. Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled izvajanja zimske službe« 
5. Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled poslovanja Javnega zavoda 

Turizem Bohinj 
6. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v Svet javnega zavoda 

Triglavskega narodnega parka 
7. Imenovanje posvetovalnega telesa člana Sveta JZ Triglavskega narodnega 

parka 
8. Zadeva »Grajska 5 in 6« 
9. Predlog sklepa o določitvi cen za leto 2016 
10.Vprašanja, pobude in informacije 

 
 
Milena Cesar je predlagala, da se z dnevnega reda umakne predlagana osma 
točka dnevnega reda, in sicer »Zadeva Grajska 5 in 6«. 
 
Bojan Travne je v zvezi z navedenim predlogom, na podlagi 49. člena Poslovnika 
Občinskega sveta, ki določa, da se poimensko glasuje če to predlaga najmanj 
četrtina vseh članov sveta, v imenu liste Ekipa za prihodnost predlagal, da se o 
predlogu Milene Cesar glasuje poimensko.  
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V zvezi s tem je župan Franc Kramar izvedel poimensko glasovanje, in sicer po 
abecednem redu prve črke priimkov članov Občinskega sveta pozval vsakega 
člana Občinskega sveta, da se glasno izjavi ali je za oziroma proti sprejemu 
naslednjega  
 
SKLEPA: Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se predlagana osma točka 
dnevnega reda »Zadeva Grajska 5 in 6 » umakne z dnevnega reda. 
 
Arh Vesna: za 
Cesar Milena: za 
Cvetek Jožef: proti 
Franjić Robert: proti 
Jeršič Mirko: za 
Jović Dušan: za 
Mag. Medja Tomaž: proti 
Mencinger Boštjan: proti 
Ogrin Marija: proti 
Potočnik Jerneja: proti 
Preželj Urška: proti 
Sodja Jože: za 
Traven Bojan: proti 
Zalokar Pavel: za 
 
Rezultat glasovanja: 8 PROTI, 5 ZA 
 
Marija Ogrin je predlagala, da se z dnevnega reda umakne predlagana druga 
točka dnevnega reda »Lokalni program za kulturo 2015-2018, druga 
obravnava«. Predlagala je, da se omenjena točka obravnava na naslednji seji 
Občinskega sveta in navzoče seznanila z razlogi za ta predlog. 
Člani sveta so o predlogu glasovali. 
Rezultat glasovanja: 7 ZA, 7 PROTI (predlog ni bil izglasovan) 
 
Župan Franc Kramar je predlagal, da se dnevni red razširi, in sicer da se kot 
deseta točka dnevnega reda obravnava »Finančna pomoč podjetju Filbo d.o.o.«. 
Člani Občinskega sveta so o predlogu glasovali.  
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
Za sejo je bil sprejet naslednji  
 

DNEVNI RED: 
 

1. Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016, druga 
obravnava 

2. Lokalni program za kulturo 2015-2018, druga obravnava 
3. Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled poslovanja Osnovne šole 

dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica« 
4. Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled izvajanja zimske službe« 
5. Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled poslovanja Javnega 

zavoda Turizem Bohinj 
6. Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v Svet javnega zavoda 

Triglavskega narodnega parka 



4 
 

7. Imenovanje posvetovalnega telesa člana Sveta JZ Triglavskega 
narodnega parka 

8. Zadeva »Grajska 5 in 6« 
9. Predlog sklepa o določitvi cen za leto 2016 
10. Finančna pomoč podjetju Filbo d.o.o. 
11. Vprašanja, pobude in informacije 

Rezultat glasovanja: 13 ZA, 1 VZDRŽAN 
 
K točki 1: 

Predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016, druga 
obravnava 

 
Obrazložitev je sprememb med prvo in drugo obravnavo je podal župan Franc 
Kramar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Točko dnevnega reda od obravnavale tudi Komisija za turizem in kmetijstvo, 
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in 
gospodarsko infrastrukturo, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo, Komisija 
za negospodarske dejavnosti, Statutarno-pravna komisija, Nadzorni odbor. 
Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapiskov komisij. 
 
Na predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016, druga obravnava, so 
bili pravočasno vloženi amandmaji liste »Ekipa za prihodnost«, katere je 
predstavil Bojan Traven. 
 
Amandma št. 1: 
V programu 42 INVESTCIJSKI ODHODKI  se doda nov podprogram – 
REZERVACIJA ZA KAPITALSKO INVESTICIJO V PODJETJE FILBO v višini 200.000 
evrov. Sredstva se zagotovijo s konta 420500, proračunska postavka 6769 
ZAGON ŽIČNICE KOBLA. 
 
O amandmaju so razpravljali mag. Tomaž Medja, Bojan Traven in župan Franc 
Kramar.  
 
Člani sveta so o amandmaju glasovali.  
Rezultat glasovanja: 13 ZA  
 
Amandma št. 2: 
Program 14 – GOSPODARSTVO, 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti,  14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, postavka 
4204 Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj 
gospodarstva, konto Druge subvencije povratnim podjetjem in zasebnikom se 
poveča na 70.000 evrov. Sredstva se zagotovijo s prodajo delnic Vogel d.d. ob 
objavljeni prevzemni ponudbi in se v višini 40.000 evrov prerazporedijo na 
omenjeno postavko. 
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V razpravi v kateri so sodelovali župan Franc Kramar, Bojan Traven, Jože Cvetek, 
Boštjan Mencinger, Mirko Jeršič in Miroslav Sodja, je bil amandma preoblikovan 
in dopolnjen, in sicer so člani Občinskega sveta glasovali o naslednjih dveh 
amandmajih: 
 
Amandma št. 2: 
Program 14 – GOSPODARSTVO, 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti,  14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, postavka 
4204 Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj 
gospodarstva, konto Druge subvencije povratnim podjetjem in zasebnikom se 
poveča na 45.000 evrov. Sredstva se zagotovijo s prodajo delnic Vogel d.d. ob 
objavljeni prevzemni ponudbi in se v višini 15.000 evrov prerazporedijo na 
omenjeno postavko. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA  
 
Amandma št. 2a: 
S sprejetjem tega amandmaja se spremeni in dopolni načrt upravljanja s 
stvarnim premoženjem Občine Bohinj za leto 2016. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA  
 
Amandma št. 3: 
V programu 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ, 0502 Znanstveno 
raziskovalna dejavnost se doda nova postavka STRATEGIJA RAZVOJA BOHINJA. 
Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev s postavke 4145 Vzpostavitev 
DMC Turizem Bohinj v višini 10.500 evrov. 
 
Po razpravi v kateri sta sodelovala Jože Cvetek in Bojan Traven, so člani sveta o 
amandmaju glasovali. 
Rezultat glasovanja: 10 ZA, 3 VZDRŽANI  
 
Na predlog Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016, druga obravnava, so 
bili pravočasno vloženi tudi amandmaji članice Občinskega sveta Vesne Arh, 
katere je obrazložila. 
 
Amandma št. 1: 
Sredstva v višini 5.700 €, ki so bila namenjena za izdelavo Razvojne strategije za 
šport Občine Bohinj za obdobje 2016-2023 s postavke 3612 (investicije – 
izgradnja, gradbena dela) se prerazporedijo na postavko 3601 (strokovno 
izobraževanje) in se v Letnem programu športa za leto 2016 zagotovijo kot 
dodatna sredstva za delovanje društev.  
 
Člani sveta so o predlaganem amandmaju glasovali. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA  
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Amandma št. 2: 
Sredstva na postavki 6801 (defibrilatorji) se povečajo za 5.000 € torej na skupni 
znesek 10.000 €, kar bi bilo dovolj za nakup petih defibrialtorjev v letu 2016. 
Dva sta absolutno premalo. Teh 5.000 € naj se v letu 2016 na postavko 6801 
prerazporedi s postavke 6769 (Zagon žičnice Kobla). 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Jerneja Potočnik, Bojan Traven in Jože Sodja so 
člani Občinskega sveta o amandmaju glasovali. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA  
 
Predlagani amandma št. 3 je bil umaknjen. 
 
Amandma št. 4: 
Projekt »Vežice Srednja vas« (postavka 6798) naj se uvrsti v Načrt razvojnih 
programov. 
 
Člani sveta so o predlaganem amandmaju glasovali. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA  
 
Amandma št. 5: 
Postavka 6797 (Sanacija stopnic pri cerkvi sv. Martina v Srednji vasi) naj se 
uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Bohinj. 
 
Člani sveta so o predlaganem amandmaju glasovali. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA  
 
Po razpravi o predlogu Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2016, druga 
obravnava je župan Franc Kramar na glasovanje dal naslednji 
 
SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o proračunu Občine 
Bohinj za leto 2016 s splošnim in posebnim delom proračuna, ki 
vključuje tudi prihodke in odhodke režijskega obrata in krajevnih 
skupnosti, s podanimi obrazložitvami in sprejetimi amandmaji  v 
drugi obravnavi. 

Rezultat glasovanja: 13 ZA  
 
K točki 2: 
Lokalni program za kulturo 2015-2018, druga obravnava 
 
Obrazložitev je podala Iva Lapajne. Gradivo je priloga zapisnika. 
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Zadevo je obravnavala tudi Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče 
komisije je razvidno iz zapisnika komisije. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Bojan Traven, Jože Sodja, Robert Franjić, 
Vesna Arh in Iva Lapajne, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Lokalni program za kulturno 2015-
2018. 
Rezultat glasovanja: 11 ZA  
 
K točki 3: 
Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled poslovanja osnovne šole dr. 
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 
 
Obrazložitev je podal Gojmir Fister. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Sprejet je bil naslednji  
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj se seznanja s poročilom o opravljenem 
nadzoru »pregled poslovanja Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica« in nadzorovani osebi predlaga, da upošteva 
priporočila in predloge Nadzornega odbora. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA  
 
K točki 4: 
Poročilo o opravljenem nadzoru »poročilo o opravljenem nadzoru 
»pregled izvajanja zimske službe 
 
Obrazložitev je podal Drago Vončina. Gradivo je priloga zapisnika . 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj se seznanja s poročilom o opravljenem 
nadzoru »pregled izvajanja zimske službe« in nadzorovani osebi 
predlaga, da upošteva priporočila in predloge Nadzornega odbora. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
 
 
 



8 
 

K točki 5: 
Poročilo o opravljenem nadzoru »pregled poslovanja Javnega zavoda 
Turizem Bohinj 
 
Obrazložitev je podala Simona Koren. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo sta obravnavali tudi Komisija za gospodarstvo in podjetništvo ter 
Komisija za turizem, kmetijstvo in gospodarske dejavnosti. Stališče posamezne 
komisije je razvidno iz zapisnikov komisije. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj se seznanja s poročilom o opravljenem 
nadzoru »pregled poslovanja javnega zavoda Turizem Bohinj« in 
nadzorovani osebi predlaga, da upošteva priporočila in predloge 
Nadzornega odbora. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
K točki 6: 
Imenovanje predstavnika Občine Bohinj v Svet javnega zavoda 
Triglavskega narodnega parka 
 
Obrazložitev je podala Vesna Arh. 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 z zapisnikov komisij. 
 
Sprejeta sta bila naslednja 
 
SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bohinj kot predstavnika Občine Bohinj v 
svet Javnega zavoda Triglavskega narodnega parka imenuje dr. 
Tomaža Kralja, Gorjuše 16, Bohinjska Bistrica. 

2. Občinski svet Občine Bohinj kot predstavnika Občine Bohinj v 
svet Javnega zavoda Triglavskega narodnega parka imenuje 
Pavla Zalokarja, Stara Fužina 192, Bohinjsko Jezero. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
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K točki 7: 
Imenovanje posvetovalnega telesa člana Sveta Javnega zavoda 
Triglavskega narodnega parka 
 
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 imenuje posvetovalno telo člana Sveta JZ 
Triglavskega narodnega parka v naslednji sestavi: 
predstavniki Krajevne skupnosti Stara Fužina-Studor: 

- Nace Arh, Stara Fužina 251, Bohinjsko Jezero, 
- Roman Urbanc, Stara Fužina 76, Bohinjsko Jezero, 
- Jože Cvetek, Ukanc 78, Bohinjsko Jezero, 
- Milan Urbanc, Studor 3b, Srednja vas. 

predstavniki krajevna skupnost Srednja vas: 
- Janez Zupanc, Srednja vas 61, Srednja vas, 
- Andrej Sodja, Češnjica 68, Srednja vas. 

predstavniki krajevna skupnost Koprivnik – Gorjuše: 
- Ciril Strgar, Gorjuše 7, Bohinjska Bistrica, 
- Matej Smukavec, Koprivnik 53, Bohinjska Bistrica, 
- Karmen Zupan, Gorjuše 4, Bohinjska Bistrica. 

predstavniki krajevna skupnost Bohinjska Bistrica: 
- Boris Rožič, Ribčev Laz 42, Bohinjsko Jezero. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
K točki 8: 
Zadeva »Grajska 5 in 6« 
 
Obrazložitev je podal Bojan Traven. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo je obravnavala Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 
dejavnost in gospodarsko infrastrukturo ter Komisija za gospodarstvo in 
podjetništvo. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali župan Franc Kramar, Miroslav Sodja, Bojan 
Traven, Robert Franjić, Jože Sodja, Milena Cesar in Jože Cvetek, sta bila sprejeta 
naslednja 
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SKLEPA:  
1. Občinski svet Občine Bohinj nalaga županu Občine Bohinj, da ga 

tekoče seznanja s potekom sanacije Grajska 5 in 6. 
Rezultat glasovanja: 12 ZA 

2. Občinski svet Občine Bohinj predlaga Nadzornemu odboru Občine 
Bohinj revizijo projekta kanalizacije na območju Grajske 5 in 6, 
dogovorov o sanaciji Grajske 5 in 6, sodnih postopkov v zvezi s 
sanacijo Grajske 5 in 6 z vidika odgovornosti Občine Bohinj ter z 
vidika morebitnih finančnih posledic za proračun Občine Bohinj 

Rezultat glasovanja: 12 ZA, 1 VZDRŽAN 
 
K točki 9: 
Predlog sklepa o določitvi cen za leto 2016 
 
Obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Predlog sklepa so obravnavale tudi 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.  
 
Jože Cvetek je v razpravi obrazložil predlog, ki ga je podala Komisija za turizem 
in kmetijstvo, in sicer, da se cena organizacije porok  v Ceconijevem parku zniža 
za 150,00 EUR, tako so predlagali, da se za organizacijo civilne poroke določi 
cena v višini 250,00 EUR, za organizacijo nadstandardne poroke pa se določi 
cena v višini 350,00 EUR. 
 
Člani občinskega sveta so o predlogu Jožeta Cvetka oziroma Komisije za turizem 
in kmetijstvo glasovali.  
Rezultat glasovanja: 8 ZA, 2 PROTI 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o določitvi cen za leto 2016 z 
izglasovano pripombo. 
Rezultat glasovanja: 12 ZA 
 
K točki 10: 
Finančna pomoč podjetju Filbo d.o.o. 
 
Obrazložitev sta podala župan Franc Kramar in Matic Sodja. Gradivo je priloga 
zapisnika.  
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Boštjan Mencinger, Jerneja Potočnik, Dušan 
Jović, Robert Franjić, Jože Cvetek, Bojan Traven, Milena Cesar, Miroslav Sodja, 
Matic Sodja in župan Franc Kramar je bil na glasovanje dan naslednji 
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SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se odločanje o dokapitalizaciji 
podjetja Filbo d.o.o. prestavi na izredno sejo, dne 7.1.2016, kjer bo 
predstavljena tudi vsa dokumentacija v zvezi s tem. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
K točki 11: 
Vprašanja, pobude in informacije 
 
Pod to točko dnevnega reda člani Občinskega sveta niso odprli razprave. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 


