
ZAPISNIK
15' redne seje občinskega sveta občine Bohinj, kije bila dne

29.o3.2o12 ob Ĺ7.oo uri v sejni sobi občine Bohinj

NAVzočI:
Matilda Arh, Darja Lazar, Doris Sodja, Anton Urh, Mirko Jeršič, Slavko Zorko, Alojz
Mencinger, Milan Stare, Pave| Zalokar, Dušan Jović, Irena Pagon, Milena Cesar, Jože Sodja,
Marija ogrin, Dušan Mrak

oDsoTEN: Jože Cvetek

osTALI NAVZočI:
- Franc Kramar, župan občine Bohinj
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave
- Stevo ščavničar, RAGOR
- Jože Veternik, oZG
- Klemen Langus, Turizem Bohinj
- Mojca Rozman, Helena Markelj, oš or. Janeza Mencingerja
- Petra Lotrič ogrin, odgovorna urednica Bohinjskih novic
- Katarina Košnik, Radio Triglav
- Andrej Sodja, Milena Košnik, Iva Lapajne, Darinka Maraž, Monika Remškar, občinska

uprava

Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer:
- zapisnik 1. korespondenčne seje občinskega sveta občine Bohinj
- zapisnik 14. seje Statutarno-pravne komĺsije,
- zapisnik 12. seje Komĺsije za turizem in kmetijstvo
- zapisnĺk 11. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost

in gospodarsko infrastrukturo
- zapisnik 12. Seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in menovanja
- pisno svetnĺško vprašanje z odgovorom'

I. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje

Andreja Kemperle je podala poročilo o sprejetih sklepih 14. redne seje.

Člani sveta na zapisnik niso imeli prĺpomb.

Sprejet je b|l naslednjĺ

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj sprejme zapisnik 14. redne seje v predloženem
besedilu.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

Andreja Kemperle je podala poročilo o sprejetih sklepih 1. korespondenčne seje.

člani sveta na zapisnik niso imeli pripomb.



Sprejet je bil naslednji

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj sprejme zapisnik 1. korespondenčne seje v
predloženem besedilu.

Rezultat glasovanja: 13 ŻA

Za sejo je bil predlagan naslednji

DNEVNI RED:

1. Zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 2011
2. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prometnem režimu na območju
Bohinjskega jezera, skrajšani postopek
3. Predlog odloka o taborjenju v občini Bohinj, prva obravnava
4. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za
leto 2011
5. Seznanitev s poročilom o poslovanju Mesnin Bohinja d.o.o.
6. Seznanĺtev z zaključnim računom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske - RAGoR
za leto 2011
7. Seznanitev z zaključnim računom osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2011
B. Seznanitev z zaključnim računom oŠ or. Janeza Mencingerja Bohinjska Bĺstrica za
leto 2011
9. Poslovno poročilo za leto 2011javnega zavoda za pospeševanje turizma >>Turizem

Bohinj<
10. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Turizem Bohĺnj
11. Imenovanje predstavnika občin v nadzornem svetu Družbe za spodbujanje
razvoja TNP d.d.
12. Imenovanje kandidata za skupno regijsko listo predstavnikov občin za volitve v
razvojni svet Gorenjske regije
13. Vprašanja, pobude in informacije

Župan je povedal , da zaradi objektivnih razlogov Nadzorni odbor ni obravnaval Zaključnega
računa proračuna občine Bohinj za |eto 2oLt. Tudi Statutarno - pravna komisija ni
obravnavala odĺoka o zaključnem računu proračuna občine Bohinj za leto 2011. Zato
predlaga, da se 1' točka dnevnega reda obravnava/ pred objavo v Uradnem vestniku občine
Bohinj pa se pridobi mnenje Nadzornega odbora in Statutarno - pravne komisije.

Matilda Arh je povedala, da je ona predĺagateljica umika 1. točke dnevnega reda, saj se ji
zdĺ zakonsko sporna obravnava te točke, če komisije niso obravnavale te točke na svojih
sejah.

Po razpravi v kateri so sodelovali Dušan Jovič, Doris Sodja, Urh Anton in Mija ogrin je bĺl
predlagan naslednji



SKLEP
Iz predlaganega dnevnega reda 15. redne seje občinskega sveta občine Bohinj se
umakne 1. točka Zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 2o11.
Rezultat glasovanjał 6 ZA,7 PROTI

Predlagani sklep nĺ bil sprejet.

Żupan je predlagal popravek sk|epa 9' točke dnevnega reda >>Poslovno poročilo za leto
2011 javnega zavoda za pospeševanje turizma >>Turizem Bohinj<<

Popravljen sklep se glasi:
občinski svet občine Bohinj se seznani s poslovnim poročllom za leto 2o11
Javnega zavoda za pospeševanje turizma >>Turizem Bohinj<<.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

Župan Franc Kramar je predlagal, da se v skladu s 85. členom Poslovnika občinskega sveta
občine Bohinj sprejme naslednji

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj soglaša, da se predlog odloka o spremembi in
dopolnitvi odloka o pľometnem režimu na območju Bohinjskega jezera sprejem po
skrajšanem postopku.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

Sprejet je bĺĺ naslednji

DNEVNI RED:

1. Zaktjučni račun proračuna občine Bohinj za leto 2011
2. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prometnem režimu na

območju Bohinjskega jezera, skrajšani postopek
3. Predlog odloka o taborjenju v občini Bohinj, prva obravnava
4. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera

za leto 2011
5. Seznanitev s poročilom o poslovanju Mesnin Bohinja d.o.o.
6. Seznanitev z zaključnim računom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske -

RAGOR za leto 2011
7. Seznanitev z zaključnim ľačunom osnovnega zdravstva Gorenjske za leto

2ÍJ1,1
Seznanitev z zaključnim računom oš dr. Janeza Mencingerja Bohinjska
Bistrica za leto 2011
Poslovno poročilo za leto 2011 javnega zavoda za pospeševanje turizma
>>Turizem Bohinj<<

1o. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Tuľizem Bohinj
11. Imenovanje predstavnika občin v nadzornem svetu Družbe za spodbujanje

razvoja TNP d.d.
12. Imenovanje kandidata za skupno regijsko listo predstavnikov občin za

volitve v ľazvojni svet Gorenjske regije
13. Vprašanja, pobude in informacije
Rezultat glasovanjaz 9 ZA,6 PROTI

8.

9.



K točki 1:
1. Zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 2o11
obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapĺsnika.

Po razpravi v kateri sta sodelovala Dušan Jovič in Monika Remškar so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:
1' občinski svet občine Bohinj sprejme zaktjučni račun proračuna občine

Bohinj za leto 2011 s pritogami.
Rezultat glasovanjaz 9 ZA

2' občinski svet občine Bohinj sprejme sklep o prenosu namenskih sredstev v
leto 2Ot2:

- Sredstev iz rezervnega stanovanjskega sklada v višini 25.622/16 c,- Sredstva iz rezervnega sktada obvezne rezerve v višini 2.o48r24 e,
Rezultat glasovanjaz 9 ZA

3. Prgd objavo zaključnega ľačuna proračuna občine Bohinj za leto 2011 sprilogami v Uradnem vestniku oběine Bohinj se pridobi m'nenje Nadzoľnega
odbora občine Bohinj in Statutarno-pravne łońisi;e.'

Rezultat glasovanj a= 9 ZA

K točki 2:
Predlog odloka o spřemembi in dopolnitvi odloka o prometnem režimu na območjuBohinjskega jezera, skrajšani postopek

obrazložitev je podal Sodja Mĺro. Gradivo je priloga zapisnika.

Zadevo so obravnavale tudi Statutarno-pravna komisija, Komĺsija za turizem in kmetijstvo,Komisija za ureja1j.e prostora, varstvo okolja, kďmunalno dejavnost in gospodarskoinfrastrukturo. Stalĺšče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij.

Po razpravi v kateri so sodelovali Marija ogrĺn, Dušan Jović, Anton Urh, Miroslav Sodja in
Pavel Zalokar, je bil sprejet naslednji

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj sprejme odlok o spremembi in dopo!nitvi odloka oprometnem režimu na območju Bohinjskega jezera.
Rezultat glasovanj az t4 ZA

K točki 3:
Pľedlog odloka o taborjenju v občini Bohinj, prva obravnava

obrazložitev je podala Darinka Maraž' Gradivo je priloga zapisnĺka.

Po razpravi v katerĺ so sodelovali Marija ogrin, Anton Urh, Pavel Zalokar, Alojz Mencinger,
Dušan Mrak, Dušan Jović, Milena cesar in Darinka Maraž sta bĺla sprejeta naslednja



SKLEPA:
1. občinski svet občine Bohinj sprejme predlog odIoka o taborjenju v občini

Bohinj v prvi obravnavi.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

2. Predlagatelj naj v skladu s Poslovnikom občinskega sveta pripravi predlog
odloka o taborjenju v občini Bohinj za drugo obravnavo.

Rezultat glasovanja: 15 ZA

K točki 4:
Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega jezera za
leto 2O11<<

obrazložitev je podala Monika Remškar. Gradivo je priloga zapisnika.

Sprejet je bil nas|ednjĺ

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj soglaša z letnim poročilom o izvajanju režima
parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2011.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

K točki 5:
Seznanitev s poročilom o poslovanju Mesnin Bohinja d.o.o.

obrazĺožitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika.

Po razpravi v kateri so sodelovali Alojz Mencinger, Dušan Jović, Irena Pagon in Matilda Arh,
Anton Urh in Pavel Zalokar, je bil sprejet naslednji

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj se seznani s poročilom o poslovanju Mesnin Bohinja
d.o.o..
Rezultat glasovanjaz 1Ĺ ZA

K točki 6:
Seznanitev z zaključnim ľačunom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske - RAGOR
za leto 2O11

obrazložitev je podal Stevo ščavničar. Gradivo je priloga zapisnika.

Po razpravĺ v katerĺ je sode|ovala Mija ogrin, je sel sprejet naslednji

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj se seznani s poročilom o zaključnem računu Razvojne
agencije zgornje Gorenjske _ RAGOR za leto zoLĹ.
Rezultat glasovanjaz 12 ZA



Po 15 minutni pavzi se je seja nadaljevala.

K točki 7:
Seznanitev z zaključnim računom osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2o11

obrazložitev je podal Jože Veternik. Gradĺvo je priloga zapisnika'

Po razpravi v katerije sodeloval Slavko Zorko,je bil sprejet naslednji

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj se seznani s
Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2O11.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

poročilom o Zaključnem računu

K točki 8:
Seznanitev z zaključnim računom oš or' Janeza Mencingeľja Bohinjska Bistrica za
leto 2O11

obrazĺožitev je podala ravnateljica Mojca Rozman' Gradivo je priloga zapisnika.

Po razpravi, v kateri so sodelovali Marija Ogrin, Slavko Zorko, Alojz Mencinger in Doris
Sodja, je bil sprejet naslednji

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj se seznani s poročitom o Zaključnem računu oš or.
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistľica za leto 2o11.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

K točki 9:
Poslovno poročilo za leto 2011javnega zavoda za pospeševanje turizma >>Turizem
Bohinj<<

obrazložitev je podal Klemen Langus. Gradivo je prĺloga zapisnika.

Po razpravi, v katerĺ so sodelovali Marija ogrin, Slavko Zorko, Dušan Jović in Matilda Arh, je
bil sprejet naslednji

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj se seznani s poslovnim poročilom za leto 2011
Javnega zavoda za pospeševanje turizma >>Turizem Bohinj<<.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

K točki 1o:
Soglasje k imenovanju diľektorja Javnega zavoda Turizem Bohinj

obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priĺoga zapisnika.

Po razpravi v kateri je sodeloval Alojz Mencinger, je sel sprejet naslednji

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj soglaša, da se za direktorja javnega zavoda Turizem
Bohinj imenuje Klemena Langusa, univ.dipl.zgod..
Rezultat glasovanja: 15 ZA



K točki 11:
Imenovanje predstavnika občin v nadzornem svetu Družbe za spodbujanje razvoja
TNP d.d.

obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapĺsnika.

Zadevoje obravnavala tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Stališče
komisije je razvidno iz zapisnika komisije.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj kot č!ana nadzoľnega sveta Družbe za
spodbujanje razvoja TNP,d.d. predlaga Mihaela Cesarja, Ajdovska cesta L,
Bohinjska Bistrica.
Rezultat glasovanjaz L4 ZA

K točki 12:
Imenovanje kandidata za skupno regijsko listo predstavnikov občin za volitve v
razvojni svet Gorenjske regije

obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika.

Zadevo je obravnavala tudi Komĺsĺja za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Sta|išče
komisije je razvidno iz zapisnika komisĺje.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:
občinski svet občine Bohinj kot kandidata za skupno regijsko Iisto predstavnikov
občin za volitve v razvojni svet Gorenjske regije imenuje župana Franca Kramarja.
Rezultat glasovanja: 15 ZA

K točki 12:
Vprašanja, pobude in informacije

1.1. Svetniško vprašanje - parkirišče ob igrišču na Kamnjah in posek dreves na
občinski zemlji

Alojz Mencinger je postavĺl pisno svetniško vprašanje, vendar ga še ni prebral.

Marija ogrin je opozorila, da ji odgovor na vprašanje v zvezi z imenovanjem predstavnika
občĺne Bohinj v svet javnega zavoda Triglavski narodni park, ki 9a je naslovila nanj in na
Statutarno-pravno komisijo še vedno ni bil posredovan.

Župan Franc Kramar je povedal, da ji bo odgovor posredovan do prihodnje seje občinskega
sveta.

Seja je bila zaključena ob 21.05 uri'

ZAPISALA:
Andreja Kemperle, dipl. upr. ved (UN)

'\łrci{a 'll"1ľĺtl
Župe

Franc Kramar inž. les.




