
 
ZAPISNIK 

18. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila dne  
28.06.2012 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj 

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

- Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Martin Šolar, direktor Zavoda TNP 
- Anica Stare, pomočnica ravnateljice za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj 
- Petra Lotrič Ogrin, odgovorna urednica Bohinjskih novic 
- Marjeta Klemenc, TV Slovenija 
- Iva Lapajne občinska uprava 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

 
- zapisnik 17. seje Statutarno-pravne komisije,  
- zapisnik 15. seje Komisije za turizem in kmetijstvo 
- zapisnik 14. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost 

in gospodarsko infrastrukturo 
- zapisnik 12. Seje Komisije za negospodarske dejavnosti 
- zapisnik 10. Seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo 
- zapisnik 13. Seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- dodatno gradivo za 5. točko -  dodatna sistemizacija 

 
 

I. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje 
 
Člani sveta na zapisnik niso imeli pripomb. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 15. redne seje v predloženem 
besedilu. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji  
 

DNEVNI RED: 
 

1. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Bohinj 



2. Odlok o javnem redu in miru v Občini Bohinj – druga obravnava 
3. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj – druga obravnava 
4. Tržni red tržnice v Bohinjski Bistrici 
5. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 
organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2012/2013 
6. Pobuda lastnikov gozdov za gospodarjenje v gozdovih, ki ležijo v prvem varstvenem 
območju Triglavskega narodnega parka 
7. Problematika obdavčitve nepremičnin in črnih gradenj v Triglavskem narodnem parku 
8. Priznanja Občine Bohinj za leto 2012 
9. Vprašanja, pobude in informacije 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

DNEVNI RED: 
 
1. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Bohinj 
2. Odlok o javnem redu in miru v Občini Bohinj – druga obravnava 
3. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj – druga obravnava 
4. Tržni red tržnice v Bohinjski Bistrici 
5. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 
organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2012/2013 
6. Pobuda lastnikov gozdov za gospodarjenje v gozdovih, ki ležijo v prvem varstvenem 
območju Triglavskega narodnega parka 
7. Problematika obdavčitve nepremičnin in črnih gradenj v Triglavskem narodnem parku 
8. Priznanja Občine Bohinj za leto 2012 
9. Vprašanja, pobude in informacije 
 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
K točki 1:  
Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Bohinj 
 
Obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o potrditvi mandata Janeza Čuferja, kot 
nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Bohinj. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
K točki 2: 
Odlok o javnem redu in miru v Občini Bohinj – druga obravnava 
 
Obrazložitev je podal Miro Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo sta obravnavali tudi Statutarno-pravna komisija in Komisija za urejanje prostora, 
varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Stališče komisij je 
razvidno iz zapisnikov komisij. 



 
Po razpravi v kateri so sodelovali Marija Ogrin, Pavel Zalokar, Urh Anton, Slavko Zorko in 
Dušan Jović je bil sprejet naslednji  
 
SKLEP:  
Občinski svet občine Bohinj sprejme predlog Odloka o javnem redu in miru v 
občini Bohinj. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
K točki 3: 
Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj – druga obravnava 
Obrazložitev je podala Iva Lapajne. Gradivo je priloga zapisnika. 

 
Zadevo sta obravnavali tudi Statutarno-pravna komisija in Komisija za negospodarske 
dejavnosti. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet občine Bohinj sprejme Odlok o denarni socialni pomoči v Občini 
Bohinj. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
K točki 4: 
Tržni red tržnice v Bohinjski Bistrici 
 
Obrazložitev je podal Miro Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo so obravnavale tudi Statutarno-pravna komisija, Komisija za turizem in kmetijstvo, 
Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij. 
 
Po razpravi v kateri sta sodelovala Marija Ogrin in Slavko Zorko je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet občine Bohinj potrjuje Tržni red tržnice v Bohinjski Bistrici z danimi 
pripombami. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
Po končani 4. točki dnevnega reda, se je seji pridružil Jože Cvetek. 
 
K točki 5: 
Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2012/2013 
 
Obrazložitev je podala Iva Lapajne. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo je obravnavala tudi Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije je 
razvidno iz zapisnikov komisij. 



 
Sprejeta sta bila naslednja 
 
SKLEPA:  
1. Občinski svet Občine Bohinj daje soglasje k  sistemizaciji delovnih mest, za 
šolsko leto 2012/2013 v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 
organizacijsko enoto  Vrtec. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
2. Občinski svet Občine Bohinj daje soglasje k dodatni sistemizaciji delovnih mest, 
za šolsko leto 2012/2013 v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 
organizacijsko enoto  Vrtec. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 6: 
Pobuda lastnikov gozdov za gospodarjenje v gozdovih, ki ležijo v prvem 
varstvenem območju Triglavskega narodnega parka 
 
Obrazložitev je podala Dušan Jović. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo so obravnavale tudi Komisija za turizem in kmetijstvo, Komisija za gospodarstvo in 
podjetništvo in Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in 
gospodarsko infrastrukturo. Stališče komisij je razvidno iz zapisnika komisije. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Pavel Zalokar, Urh Anton, Slavko Zorko, Jović Dušan, Jože 
Cvetek, Jože Sodja in Martin Šolar,  sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Občinski svet občine Bohinj podpira pobudo lastnikov gozdov za gospodarjenje 
z gozdovi, ki ležijo v prvem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka.  
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
2. Občina Bohinj bo pobudo posredovala v obravnavo svetu Javnega zavoda TNP in 
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
Po 15 minutni prekinitvi se je seja nadaljevala. 
 
K točki 7: 
Problematika obdavčitve nepremičnin in črnih gradenj v Triglavskem narodnem 
parku 
 
Obrazložitev je podal Pavel Zalokar. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Zadevo sta obravnavali tudi Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 
dejavnost in gospodarsko infrastrukturo in Komisije za gospodarstvo in podjetništvo. 
Stališče komisij je razvidno iz zapisnika komisije. 
 



Po razpravi v kateri so sodelovali Dušan Jović, Anton Urh, Sodja Jože, Mija Ogrin, Jože 
Cvetek in Martin Šolar, so bili sprejeti naslednji 
 
SKLEPI:  
1. Občinski svet občine Bohinj zahteva enotno stopnjo obdavčitve za zemljišča v 
občini Bohinj in predlaga, da se predlog znižanja posreduje pristojnim 
inštitucijam, še pred tem pa se pridobi mnenje TNP.  
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
2. Občinski svet občine Bohinj predlaga, da se Uredbo  o prostorsko ureditvenih 
pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju TNP v občini Bohinj 
odpravi.  
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
3. Občinski svet občine Bohinj predlaga, da ustrezne inštitucije pred sprejetjem 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E), 
proučijo tudi možnost legalizacije objektov na celotnem območju občine Bohinj. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 8: 
Priznanja Občine Bohinj za leto 2012 
 
Obrazložitev in stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
podal Jože Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Sprejeti so bili naslednji  
 
SKLEPI:  
1. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se zlata plaketa Občine Bohinj za leto 
2012 podeli Viktorju Mencingerju.  
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
2. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se zlata plaketa Občine Bohinj za leto 
2012 podeli PGD Nemški Rovt. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
3. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se zlata plaketa Občine Bohinj za leto 
2012 podeli PGD Nomenj. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
4. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se bronasta plaketa Občine Bohinj za 
leto 2012 podeli Ratku Gartnarju. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
5. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se srebrna plaketa Občine Bohinj za 
leto 2012 podeli Ediju Arhu.  
Rezultat glasovanja: 4 ZA, 9 PROTI (predlog ni bil izglasovan) 
 
K točki 9: 
Vprašanja, pobude in informacije 
 
Sodja Doris je predlagala, da se nebi občinska priznanja podeljevala vsako leto, pač pa le 
npr. en krat v mandatu. Meni, da se je pomen in vrednost priznanj zaradi vsakoletnega 
podeljevanja znižala oz. razvrednotila, ter, da je potrebno vrednost priznanj akumulirati. 
Predlaga tudi, da se priznanja ločijo tudi po področjih za katero se priznanje podeljuje 
(turizem, šport, kultura…). 
 



Urh Anton je povedal, da je pričakoval poročilo Nadzornega odbora v povezavi z razpravo 
pri 8. točki 17. redne seje Mnenje nadzornega odbora občine glede zaključnega računa 
proračuna Občine Bohinj za leto 2011, saj je mnenja, da je bil proračun oškodovan. 
 
Direktor Miro Sodja in župan Franc Kramar sta povedala, da je Nazorni odbor samostojni 
organ, ga pa bosta opozorila, da pripravi poročilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
 
ZAPISALA:  
Andreja Kemperle, dipl. upr. ved (UN) 
 
                                                                                     ŽUPAN 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 


