
 
ZAPISNIK 

23. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila dne  
28.03.2013 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj 

 
NAVZOČI:  
Matilda Arh, Doris Sodja, Anton Urh, Mirko Jeršič, Slavko Zorko, Alojz Mencinger, 
Pavel Zalokar, Irena Pagon, Milena Cesar, Jože Sodja, Jože Cvetek, Janez Čufer, 
Vera Pfeifer, Marij Ogrin, Darja Lazar, Dušan Jović 
 
OSTALI NAVZOČI:  

- Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Klemen Langus  - direktor Turizma Bohinj 
- Jože Veternik, direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske 
- Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
- mag. Primož Lah, vodja MIR-a 
- Mojca Rozman, ravnateljica OŠ dr. J. Mencingerja 
- Jerneja Potočnik, predsednica Nadzornega odbora 
- Andrej Sodja, višji svetovalec II za gospodarsko javno infrastrukturo in 

varstvo okolja 
- Branimir Rozman, višji svetovalec II za urejanje prostora, varstvo okolja, 

komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo 
- Iva Lapajne, višja svetovalka I za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
- predstavniki medijev 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

 
- zapisnik 22. seje Statutarno-pravne komisije,  
- zapisnik 20. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 19. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 17. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- zapisnik 15. seje Nadzornega odbora, 
- zapisnik 15. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 14. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo. 

  
I. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje 

  
Člani Občinskega sveta na zapisnik niso imeli pripomb. 
 
Sprejet je bil naslednji  
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SKLEP:  
 
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 22. redne v predlaganem 
besedilu. 
Rezultat glasovanja: 11 ZA 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji  

DNEVNI RED: 
 

1. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2012 
2. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Bohinj, druga 

obravnava 
3. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj 

v letu 2012 
4. Seznanitev z zaključnim računom Razvojne agencije zgornje Gorenjske – 

RAGOR za leto 2012 
5. Program dela RAGOR za leto 2013 s finančnim načrtom 
6. Seznanitev z zaključnim računom Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 

2012 
7. Seznanitev z letnim poročilom OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 

leto 2012 
8. Poslovno poročilo za leto 2012 javnega zavoda za pospeševanje turizma 

»Turizem Bohinj« 
9. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2012 
10. Soglasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi N 69/1993 
11. Potrditev kandidatov razvojnega sveta Gorenjske regije 
12. Vprašanja, pobude in informacije 

 
Sprejet je bil naslednji 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2012 
2. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Bohinj, druga 

obravnava 
3. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in 

Bohinj v letu 2012 
4. Seznanitev z zaključnim računom Razvojne agencije zgornje 

Gorenjske – RAGOR za leto 2012 
5. Program dela RAGOR za leto 2013 s finančnim načrtom 
6. Seznanitev z zaključnim računom Osnovnega zdravstva Gorenjske za 

leto 2012 
7. Seznanitev z letnim poročilom OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 

Bistrica za leto 2012 
8. Poslovno poročilo za leto 2012 javnega zavoda za pospeševanje 

turizma »Turizem Bohinj« 
9. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Bohinj za leto 2012 
10. Soglasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi N 69/1993 
11. Potrditev kandidatov razvojnega sveta Gorenjske regije 
12. Vprašanja, pobude in informacije 

 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 

2 
 



K točki 1:  
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2012 
 
Obrazložitev je podala Monika Remškar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Predlog zaključnega računa so obravnavali Statutarno-pravna komisija,  Komisija za 
negospodarske dejavnosti, Nadzorni odbor, Komisija za gospodarstvo in 
podjetništvo, Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za urejanje prostora, 
varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Stališče 
posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 
 
Sprejeta sta bila naslednja 
 
SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bohinj sprejme zaključni račun proračuna 
Občine Bohinj za leto 2012 s prilogami. 

2. Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o prenosu 
namenskih sredstev v leto 2013: 

- sredstva rezervnega stanovanjskega sklada v višini 29.485 EUR in 
- sredstva rezervnega sklada obvezne rezerve v višini 2.623 EUR. 

 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
K točki 2: 
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Bohinj, druga 
obravnava 
 
Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Predlog odloka sta obravnavali Statutarno-pravna komisija in Komisija za urejanje 
prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnosti in gospodarsko infrastrukturo. 
Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 
 
Sprejet je bil naslednji  
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na 
območju Občine Bohinj. 
 
Rezultat glasovanja: 11 ZA 
 
K točki 3: 
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Bled in 
Bohinj v letu 2012 
 
Obrazložitev je podal mag. Primož Lah. Gradivo je priloga zapisnika. 
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Poročilo je obravnavala tudi Komisija za turizem in kmetijstvo. Stališče komisije je 
razvidno iz zapisnika komisije.  
 
Mirko Jeršič je v razpravi predlagal, da se problematika poti proti šoli v Srednji vas 
uvrsti na eno izmed naslednjih sej kot točka dnevnega reda. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali še Pavel Zalokar, Mirko Jeršič, Dušan Jović, Jože 
Sodja, mag. Primož Lah, župan Franc Kramar in Mencinger Alojz, je bil sprejet 
naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme poročilo o delu medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Občin Bled in Bohinj v letu 2012. 
 
Rezultat glasovanja: 16 ZA  
 
K točki 4: 
Seznanitev z zaključnim računom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za 
leto 2012 
 
Obrazložitev je podal Stevo Ščavničar. Gradivo je priloga zapisnika 
 
Zadevo je obravnavala Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Stališče komisije 
je razvidno iz zapisnika komisije. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zaključni račun Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske za leto 2012. 
 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 5: 
Program dela RAGOR za leto 2013 s finančnim načrtom 
 
Obrazložitev je podal Stevo Ščavničar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Program dela je obravnavala tudi Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Stališče 
komisije je razvidno iz zapisnika komisije.  
 
Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme program dela Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske za leto 2013 s finančnim načrtom. 
 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 6: 
Seznanitev z zaključnim računom Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 
2012 
 
Obrazložitev je podal Jože Veternik. 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 Jože Veternik, Alojz Mencinger, Irena Pagon, 
Slavko Zorko in župan Franc Kramar, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme poročilo o Zaključnem računu 
Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2012. 
 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 7: 
Seznanitev z letnim poročilom OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica za leto 2012 
 
Obrazložitev je podala Mojca Rozman. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo sta obravnavali tudi Komisija za negospodarske dejavnosti in Nadzorni 
odbor. Stališče komisije in odbora je razvidno iz zapisnikov. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Slavko Zorko, Doris Sodja, Marija Ogrin in župan 
Franc Kramar, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj  se seznanja z letnim poročilo OŠ dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2012. 
 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 8: 
Poslovno poročilo za leto 2012 javnega zavoda za pospeševanje turizma 
»Turizem Bohinj« 
 
Obrazložitev je podal Klemen Langus. Gradivo je priloga zapisnika. 
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Poslovno poročilo sta obravnavala tudi Nadzorni odbor in Komisija za turizem in 
kmetijstvo. Stališče odbora in komisije je razvidno iz zapisnikov.  
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Klemen Langus, Slavko Zorko, Pavel Zalokar, 
Dušan Jović, Jože Cvetek in župan Franc Kramar, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj se sprejme poslovno poročilo za leto 2012 
javnega zavoda za pospeševanje turizma »Turizem Bohinj«. 
 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 9: 
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Bohinj 
 
Obrazložitev je podala Jerneja Potočnik. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Dušan Jović, Marija Ogrin in Doris Sodja, je bil 
sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj se seznanja s poročilom Nadzornega odbora 
Občine Bohinj za leto 2012. 
 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 10: 
Soglasje k sklenitvi sodne poravnave v zadevi N 69/1993 
 
Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo je obravnavala Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 
dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Stališče komisije je razvidno iz zapisnika 
komisije.  
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Anton Urh, Slavko Zorko, Marija Ogrin, Irena 
Pagon, Milena Cesar, Jože Cvetek, Dušan Jović, Matilda Arh, Miroslav Sodja, Doris 
Sodja in župan Franc Kramar, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep, da soglaša s sklenitvijo sodne 
poravnave z vsebino: 
»1. Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica se zaveže 
predlagateljici Veri Hofbauer plačati znesek 100.000,00 EUR, od tega 
znesek 80.000,00 EUR do 30.06.2013 in znesek 20.000,00 EUR do 
31.03.2014, v primeru zamude  z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
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zapadlosti posameznega obroka do plačila, vse na fiduciarni račun 
pooblaščenke odvetnice Ile Zupančič, Hacquetova 8, Ljubljana št. SI 56 
0204 4025 8065 539.  
2. Stranke poravnave so soglasne, da so s sklenitvijo te sodne poravnave 
in izpolnitvijo obveznosti, določenih s to sodno poravnavo, v celoti urejena 
medsebojna  razmerja udeležencev nepravdnega postopka v zvezi z 
zahtevki, navedenimi v 1. točki te sodne poravnave. Predlagateljici se 
nepremičnin parc.št. 944/4 in parc.št. 944/8 k.o. 2198 Studor ne vrne v 
naravi in ji, razen odškodnine, določeni v tej poravnavi in tistega, kar je že 
prejela ob sklenitvi in na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25.6.1963, 
ne pripada kakšna druga odškodnina niti nobeno drugo nadomestilo za 
nemožnost uporabe nepremičnin, katerih vračilo je zahtevala od Občine 
Bohinj v denacionalizacijskem postopku. 
3. Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka." 
 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 11: 
Vprašanja, pobude in informacije 
 
Slavko Zorko je predlagal, da se uredi grobišče 1. svetovne vojne, ker je v zelo 
slabem stanju. Župan Franc Kramar je povedal, da se o njegovi ureditvi občina z 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine dogovarja šest let in upa, da bodo čim prej 
poenotili stališča in pristopili k ureditvi. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
 
ZAPISALA:  
Jožica Hribar, mag.upr.ved 
višja svetovalka III za upravne zadeve 
 
                                                                                     ŽUPAN 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
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