
ZAPISNIK 
6. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila dne  

31.03.2011 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj 
 
 

NAVZOČI:  
Darja Lazar, Jože Sodja, Matilda Arh, Alojz Mencinger, Jože Cvetek, Dušan 
Vučko, Dušan Jović, Irena Pagon, Mirko Jeršič, Slavko Zorko, Milena Cesar, 
Zvone Šolar, Dušan Mrak, Pavel Zalokar, Anton Urh 
 
OPRAVIČENO ODSTONA: Marija Ogrin 
 
OSTALI NAVZOČI:  

- Franc Kramar, župan Občine Bohinj, 
- Iva Lapajne, viš.svet. I za družbene dej. in gospodarstvo 
- Klemen Langus, direktor JZ Turizem Bohinj 
- Enesa Sodja, računovodja JZ Turizem Bohinj 
- Mojca Rozman, ravnateljica OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 
- Ciril Strgar, vodja režijskega obrata 
- Boštjan Mencinger, svetovalec II na področju režijskega obrata 
- Petra Lotrič Ogrin, odgovorna urednica Bohinjskih novic 
- Katarina Košnik, Radio Triglav 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

- zapisnik 4. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- zapisnik 5. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 5. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 4. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 4. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
- zapisnik 4. seje Nadzornega odbora, 
- amandma člana Občinskega sveta Dušana Vučka na predlog Odloka o 

dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Bohinj, 

- predlog sklepa o določitvi cen voženj s turističnim čolnom. 
 

I. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje 
 
Jožica Hribar je podala poročilo o sprejetih sklepih 5. redne seje. 
 
Člani sveta na zapisnik niso imeli pripomb. 
 
Sprejet je bil naslednji 



 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 5. redne seje v 
predloženem besedilu. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Predlog Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj, 
druga obravnava 

2. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010 
3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na 

območju Bohinjskega jezera, skrajšani postopek 
4. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju 

občinske uprave Občine Bohinj, skrajšani postopek 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o športno rekreativni 

vodniški službi v Občini Bohinj, skrajšani postopek 
6. Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena 

parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in 
Vogar – Planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic 
oziroma nalepk in cene voženj s turistično ladjo 

7. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega 
jezera za leto 2010 

8. Poslovno poročilo za leto 2010 javnega zavoda za pospeševanje turizma 
»Turizem Bohinj« 

9. Seznanitev z zaključnim računom OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica za leto 2010 

10.Imenovanje nadomestnih članov in predsednika sveta Javnega zavoda 
Turizem Bohinj 

11.Vprašanja, pobude in informacije 
 
Župan Franc Kramar je predlagal, da se kot 7. točka dnevnega reda obravnava 
»predlog sklepa o določitvi cen voženj s turističnim čolnom«, vse ostale točke se 
preštevilčijo.  
 
Člani sveta so o predlogu glasovali. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta o uporabi skrajšanega postopka (86. 
člen) je župan predlagal, da Občinski svet sprejme naslednje 
 
SKLEPE: 
 
SKLEPE: 

1. Občinski svet Občine Bohinj soglaša s predlogom župana, da 
se predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera sprejme 
po skrajšanem postopku. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 



2. Občinski svet Občine Bohinj soglaša s predlogom župana, da 
se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Bohinj sprejme po skrajšanem postopku. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 

3. Občinski svet Občine Bohinj soglaša s predlogom župana, da 
se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
športno rekreativni vodniški službi v Občini Bohinj sprejme 
po skrajšanem postopku. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

D N E V N I     R E D: 
 

1. Predlog Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v 
Občini Bohinj, druga obravnava 

2. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010 
3. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem 

režimu na območju Bohinjskega jezera, skrajšani postopek 
4. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave Občine Bohinj, skrajšani postopek 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o športno 

rekreativni vodniški službi v Občini Bohinj, skrajšani postopek 
6. Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov 

(cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara 
Fužina – Voje in Vogar – Planina Blato, ceni, režimu in uporabi 
letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk in cene voženj s 
turistično ladjo 

7. Predlog sklepa o določitvi cen voženj s turističnim čolnom 
8. Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju 

Bohinjskega jezera za leto 2010 
9. Poslovno poročilo za leto 2010 javnega zavoda za pospeševanje 

turizma »Turizem Bohinj« 
10. Seznanitev z zaključnim računom OŠ dr. Janeza Mencingerja 

Bohinjska Bistrica za leto 2010 
11. Imenovanje nadomestnih članov in predsednika sveta 

Javnega zavoda Turizem Bohinj 
12. Vprašanja, pobude in informacije 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
 

K točki 1:  
Predlog Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini 
Bohinj, druga obravnava 
 
Obrazložitev je podala Iva Lapajne. Gradivo je priloga zapisnika.  
 



Predlog pravilnika sta obravnavali Statutarno-pravna komisija in Komisija za 
negospodarske dejavnosti. Stališče komisij je razvidno iz zapisnika komisij.  
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik za vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Bohinj. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
 
K točki 2: 
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010 
 
Obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Zaključni račun je obravnavala Statutarno-pravna komisija in Nadzorni odbor. 
Stališče komisije in odbora je razvidno iz zapisnikov komisij. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Matilda Arh, Dušan Vučko, Anton Urh, Slavko 
Zorko in župan Franc Kramar sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bohinj sprejme zaključni račun proračuna 
Občine Bohinj za leto 2010 s prilogami. 

2. Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o prenosu namenskih 
sredstev v leto 2011: 

- sredstev iz rezervnega stanovanjskega sklada v višini 21.367,12 €, 
- sredstva iz rezervnega sklada obvezne rezerve v višini 4.465,61 €. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
 
K točki 3: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem 
režimu na območju Bohinjskega jezera, skrajšani postopek 
 
Obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Predlog odloka je obravnavala Statutarno-pravna komisija. Stališče komisije je 
razvidno iz zapisnika komisije.  
 
Člani sveta so glasovali o amandmaju Statutarno-pravne komisije, in sicer: 
 
 



K 1. členu 
Črta se »«12. člen«.  
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Alojz Mencinger, Dušan Vučko, Jože Sodja, Jože 
Cvetek in župan Franc Kramar je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera 
s sprejetim amandmajem.  
Rezultat glasovanja: 12 ZA 
 
K točki 4: 
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Bohinj, skrajšani postopek 
 
Obrazložitev je podal Boštjan Mencinger. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Predlog pravilnika sta obravnavali Statutarno-pravna komisija in Komisija za 
urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko 
infrastrukturo. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij.  
 
Člani sveta so glasovali o amandmaju Dušana Vučka, in sicer: 
 
Za 1. členom se doda nov 2. člen, ki se glasi: 
 

»2. člen 
 
Določba 1. člena tega odloka se začne uporabljati najkasneje v 60. dneh po 
sprejemu sprememb proračuna Občine Bohinj za leto 2011 oziroma zagotovitvi 
sredstev za popolno izvajanje gospodarske javne službe iz prvega člena tega 
odloka.« 
 
Dosedanji 2. člen postane 3. člen.   
 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
Dušan Jović je predlagal, da se sredstva za izvajanje te dejavnosti kupijo na 
»leasing«, v  kolikor pa bo izveden javni razpis, pa je potrebno v njem izrecno 
navesti, da zaposleni v občinski upravi ne morejo na njem sodelovati.  
 



Po razpravi, v kateri so sodelovali Dušan Vučko, Matilda Arh, Irena Pagon, Dušan 
Jović, Alojz Mencinger, Dušan Mrak, Jože Sodja, Mirko Jeršič, Milena Cesar, 
Anton Urh, Jože Cvetek in župan Franc Kramar, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejem Odlok o dopolnitvi Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj s 
sprejetim amandmajem. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
K točki 5: 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o športno 
rekreativni vodniški službi v Občini Bohinj, skrajšani postopek 
 
Obrazložitev je podal Klemen Langus. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo sta obravnavali Komisija za turizem in kmetijstvo ter Statutarno-pravna 
komisija. Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o športno rekreativni vodniški službi v Občini Bohinj. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
K točki 6: 
Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena 
parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in 
Vogar – Planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic 
oziroma nalepk in cene voženj s turistično ladjo 
 
Obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Zadevo je obravnavala Statutarno-pravna komisija. Stališče komisije je razvidno 
iz zapisnika komisije. 
 
V razpravi je Dušan Vučko predlagal, da se cena parkirne nalepke za lastnike 
počitniških objektov zniža na 25 €, Pavel Zalokar je predlagal, da se cena 
parkirne nalepke za lastnike počitniških objektov poveča na 50 €, župan Franc 
Kramar pa je predlagal, da se cena parkirne nalepke za lastnike počitniških 
objektov zniža na 30 €.  
 



Po razpravi v kateri so sodelovali Dušan Vučko, Slavko Zorko, Anton Urh, Darja 
Lazar, Pavel Zalokar, Jože Cvetek in župan Franc Kramar, so člani Občinskega 
sveta glasovali o naslednjih predlogih:  
 

1. Cena parkirne nalepke za lastnike počitniških objektov se zviša na 50 €. 
Rezultat glasovanja: 1 ZA (predlog ni bil izglasovan) 

2. Cena parkirne nalepke za lastnike počitniških objektov se zniža na 20 €. 
Rezultat glasovanja: 6 ZA, 8 PROTI (predlog ni bil izglasovan) 

3. Cena parkirne nalepke za lastnike počitniških objektov se zniža na 30 €. 
Rezultat glasovanja: 12 ZA (predlog je bil izglasovan) 
 
Sprejeta sta bila naslednja  
 
SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bohinj sprejme Sklep o višini nadomestil za 
uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil 
za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – Planina 
Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma 
nalepk.  

        Rezultat glasovanja: 14 ZA  
2. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da občina uprava pred objavo 

opravi redakcijske popravke glede na sprejet dnevni red. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 

 
K točki 7: 
Predlog sklepa o določitvi cen voženj s turističnim čolnom 
 
Obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Dušan Vučko, Matilda Arh, Dušan Jović, Jože 
Cvetek, Anton Urh, Alojz Mencinger in župan Franc Kramar, je Dušan Vučko 
predlagal, da Občinski svet sprejme naslednje tri sklepe: 

1. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da v letošnji sezoni opravlja prevoz z 
izletniškim čolnom javni zavod Turizem Bohinj. 

2. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da po končani sezoni župan pripravi 
analizo in predlog dolgoročne odločitve glede prevoza z izletniškim čolnom. 

3. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se delovno razmerje z voznikoma 
čolna sklene za določen čas, in sicer do konca leta 2011. 

 
Sprejeti so bili naslednji 
 
 
 



SKLEPI:  
1. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da v letošnji sezoni opravlja 

prevoz z izletniškim čolnom javni zavod Turizem Bohinj. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 

2. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da po končani sezoni župan 
pripravi analizo in predlog dolgoročne odločitve glede prevoza z 
izletniškim čolnom. 

     Rezultat glasovanja: 15 ZA 
3. Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se delovno razmerje z 

voznikoma čolna sklene za določen čas, in sicer do konca leta 
2011. 

    Rezultat glasovanja: 15 ZA 
4. Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o določitvi cen s 

turističnim čolnom. 
     Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 

K točki 8: 
Letno poročilo o izvajanju režima parkiranja na območju Bohinjskega 
jezera za leto 2010 
 
Obrazložitev je podala Nika Prevec. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Letno poročilo je obravnaval Nadzorni odbor. Stališče odbora je razvidno iz 
zapisnika odbora. 
 
Po razpravi v kateri sta sodelovala Slavko Zorko in Nika Prevec je bil sprejet 
naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme letno poročilo o izvajanju režima 
parkiranja na območju Bohinjskega jezera. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
K točki 9: 
Poslovno poročilo za leto 2010 javnega zavoda za pospeševanje turizma 
»Turizem Bohinj« 
 
Obrazložitev je podal Klemen Langus. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Poslovno poročilo sta obravnavali tudi Komisija za turizem in kmetijstvo ter 
Nadzorni odbor. Stališče komisije in odbora je razvidno iz zapisnikov komisije in 
odbora. 
 



V razpravi je Darja Lazar predlagala, na javni zavod zaposli nekoga, ki bo tržil 
Bohinj. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Darja Lazar, Irena Pagon, Dušan Jović, Dušan 
Vučko, Mirko Jeršič, Zvone Šolar in Klemen Langus, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj se seznanja s poslovnim poročilo za leto 
2010 javnega zavoda za pospeševanje turizma »Turizem Bohinj«. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
K točki 10: 
Seznanitev z zaključnim računom OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica za leto 2010 
 
Obrazložitev je podala Mojca Rozman. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Poslovno poročilo je obravnaval Nadzorni odbor. Stališče odbora je razvidno iz 
zapisnika odbora. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj se seznanja z zaključnim računom OŠ dr. 
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za leto 2010. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
K točki 11:  
Imenovanje nadomestnih članov in predsednika sveta javnega zavoda 
Turizem Bohinj 
 
Obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Anton Urh. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Župan Franc Kramar je na glasovanje dal naslednje 
 
SKLEPE:  

1. Občinski svet Občine Bohinj kot nadomestnega člana sveta javnega 
zavoda Turizem Bohinj za čas trajanja mandata celotnega sveta 
javnega zavoda Turizem Bohinj imenuje Anžeta Čokla kot 
predstavnika hotelov v Bohinju. 

     Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
 



2. Občinski svet Občine Bohinj kot nadomestno članico sveta javnega 
zavoda Turizem Bohinj za čas trajanja mandata celotnega sveta 
javnega zavoda Turizem Bohinj imenuje Ireno Rozman, Kamnje 33, 
Bohinjska Bistrica kot predstavnico Občine Bohinj. 
Rezultat glasovanja: 5 ZA, 8 PROTI (predlog sklepa ni bil 
izglasovan) 

3. Občinski svet Občine Bohinj  imenuje Dušana Jovića, Triglavska c. 
12, Bohinjska Bistrica za predsednika javnega zavoda Turizem 
Bohinj za čas trajanja mandata celotnega sveta javnega zavoda 
Turizem Bohinj 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 

K točki 12: 
Vprašanja, pobude in informacije 
 
Župan Franc Kramar je navzoče seznanil z obiskom splitske županije in mesta 
Stari grad, ter o morebitni pridobitvi petih socialnih stanovanj v Bohinjski Bistrici 
spomladi 2012. 
 
Podžupan Jože Sodja je navzoče seznanil z informacijo o dogovarjanju za 
pridobitev internetne povezave za območja v občini, kjer je sedaj nemogoča 
oziroma zelo slaba. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri. 
 
ZAPISALA:  
Jožica Hribar, dipl.upr.org. 
Višja svetovalka III za upravne zadeve 
 
 
                                                                                       ŽUPAN 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 

 


