
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. REDNA SEJA  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

BOHINJ 
(četrtek, 1. junij 2017) 

 
 
 

 GRADIVO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bohinjska Bistrica, 24. maj 2017   



 
Občina Bohinj 
Občinski svet 

 

Triglavska cesta 35, 4264  Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01 00   fax: 04-572-18-
64 
 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 

 Datum: 24.5.2017 
 

V A B I L O 
 
Vabim Vas, da se udeležite 21. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki bo 

v četrtek, 1. junija 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj. 
 

V skladu s 30. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo Občinski 
svet pred določitvijo dnevnega reda odločal o sprejemu zapisnika 20. redne seje 
Občinskega sveta. 
 
Za sejo je določen naslednji 
 

D N E V N I  R E D : 
 

1. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, druga 
obravnava 

2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bohinj, druga obravnava 

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Bohinj, druga obravnava  

4. Sprememba tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Bohinj 

5. Strategija trajnostnega razvoja Občine Bohinj 2025+ 
6. Seznanitev s poročilom o poslovanju OŠ dr. Janeza Mencingerja 

Bohinjska Bistrica za leto 2016 
7. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza 

Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec 
Bohinj v šolskem letu 2017/2018 

8. Predlog za oblikovanje oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih 
zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 
organizacijsko enoto vrtec 

9. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 
2017/2018 

10. Poročilo o stanju v gozdovih zaradi lubadarja in predstavitev 
ukrepov za odpravo posledic  

11. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Bohinj za leto 2017 

12. Sklep o pristopu Občine Bohinj h konvenciji županov za 
podnebne spremembe in energijo 

13. Vprašanja, pobude in informacije 
 



2 

Gradivo k točkam dnevnega reda je priloženo, k deseti točki pa bo dana pisna 
obrazložitev. 
 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. 
 
 
Lepo pozdravljeni.  
 
                            

                                 
 

                                                                                       ŽUPAN 
                                                                        Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
 
 
VABLJENI: 
- člani Občinskega sveta 
- g. Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- g. Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- ga. Mojca Rozman, ravnateljica OŠ dr. Janeza Mencingerja 
- g. Nace Arh, občinska uprava 
- ga. Anica Stare, Vrtec Bohinj  
- ga. Iva Lapajne, višja svetovalka I za družene dejavnosti 
- ga. Darinka Maraž Kikelj, višja svetovalka II za varstvo okolja in urejanje 
prostora 
- mag. Slavka Zupan, K&Z, Svetovanje za razvoj d. o. o. 
- Andrej Avsenek, Zavod za gozdove Slovenije, vodja OE Bled 
- Marko Gašperin, Zavod za gozdove Slovenije, vodja krajevne enote v OE Bled 
- Irena Strupeh Papež, Maja Friedl, Kaliopa d.o.o. 
 
 
POSLANO: 

− krajevne skupnosti v Občini Bohinj 
− Knjižnica, Trg Svobode 3a, Bohinjska Bistrica 
− ATM Kranjska Gora 

 
DOPISNIŠTVA: 

− Katarina Košnik, Brod 5, Bohinjska Bistrica (Radio Triglav) 
− Delo, p.p. 10, Jesenice, g. Blaž Račič 
− TV Slovenija, Vodopivčeva 8, Kranj, g. Jan Novak 
− Radio Slovenija, p.p. 101, Bled, ga. Romana Erjavec 
− Tinkara Zupan, Šercerjeva 11, Radovljica, STA 
− Petra Lotrič, Ajdovska 8, Boh. Bistrica 
− Andraž Sodja, Gorenjski glas 

 
V VEDNOST:  

− mag. Maja Antonič, načelnica UE Radovljica 
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ZAPISNIK 

20. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 26.4.2017 ob  
17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj. 

NAVZOČI: Marija Ogrin, Jožef Cvetek, Bojan Traven, Jerneja Potočnik, Boštjan 
Mencinger, Jože Sodja,  Pavel Zalokar, Mirko Jeršič, Robert Franjić, Jerica 
Gašperin, Darja Lazar, Urška Preželj, mag. Milena Cesar, Dušan Jović, Vesna Arh, 
mag. Tomaž Medja 

OSTALI NAVZOČI: 

- Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Nace Arh, občinska uprava Občine Bohinj 
- Iva Lapajne, višja svet. I za družbene dejavnosti 
- Zdenka Mlakar Zalokar, Zavod sv. Martina Srednja vas 
- Božen Kolman Finžgar, direktorica Knjižnica A. T. Linharta Radovljica 
- Jože Veternik, direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

- zapisnik 21. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 19. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 20. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 19. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 20. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
- zapisnik 18. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- pobuda SDS OO Bohinj. 

 

I. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje 
  

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 19. redne seje.  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 19. redne seje v 
predlaganem besedilu. 

Rezultat glasovanja: 14 ZA  

Za sejo je bil predlagan naslednji 

DNEVNI RED: 

1. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, prva 
obravnava 

2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bohinj, prva obravnava 
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3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bohinj – 
zavod za pospeševanje turizma, druga obravnava 

4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah 
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih 
odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov, 
skrajšani postopek 

5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
6. Strategija trajnostnega razvoja Občine Bohinj 2025+ 
7. Seznanitev s poročilom o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža 

Linharta Radovljica za leto 2016 
8. Seznanitev s poročilom o poslovanju Osnovnega zdravstva 

Gorenjske za leto 2016 
9. Vprašanja, pobude in informacije 

 
Župan Franc Kramar je predlagal, da se z dnevnega reda umakne predlagana 
šesta točka dnevnega reda »strategija trajnostnega razvoja Občine Bohinj 
2025+«. 
 

Župan Franc Kramar je predlagal, da se v skladu s 86. členom Poslovnika 
Občinskega sveta pred glasovanjem o dnevnem redu sprejme naslednji  

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se Predlog Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, 
nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in 
drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov sprejme po 
skrajšanem postopku.  

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

Sprejet je bil naslednji 

D N E V N I    R E D: 

1. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, prva 
obravnava 

2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Bohinj, prva obravnava 

3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bohinj 
– zavod za pospeševanje turizma, druga obravnava 

4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih 
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občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o 
povračilu stroškov, skrajšani postopek 

5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu 

6. Seznanitev s poročilom o poslovanju Knjižnice Antona 
Tomaža Linharta Radovljica za leto 2016 

7. Seznanitev s poročilom o poslovanju Osnovnega zdravstva 
Gorenjske za leto 2016 

8. Vprašanja, pobude in informacije 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 1: 

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, prva 
obravnava 

 

Obrazložitev je podal Nace Arh. Gradivo je priloga zapisnika.  

Točko dnevnega reda so obravnavale tudi Komisija za gospodarstvo in 
podjetništvo, Statutarno-pravna komisija, Komisija za turizem in kmetijstvo. 
Stališče posamezne komisije in odbora je razvidno iz zapisnikov komisij. 

 

Člani Občinskega sveta so imeli v zvezi s Statutom sledeče pripombe: 

Vesna Arh: 

- Predlagala je, da se člene označuje bolj pregledno, 
- V gradivu je predlagano, da se črtata člena, ki opredeljujeta prenehanje 

funkcije župana in člana Občinskega sveta. Po njenem mnenju bi to v 
Statutu moralo biti navedeno v enem od členov. 

 

Mag. Tomaž Medja: 

- Predlagal je, da se po sprejemu Statuta Občine Bohinj začne še z 
urejanjem poslovnika Nadzornega odbora in navzoče seznanil, da je 
osnutek pripravil Nadzorni odbor v predpreteklem mandatu. 

Jože Cvetek: 

- v 4. členu Statuta Občine Bohinj naj se doda alineja: občina varuje koristi in 
interese svojega prebivalstva, 

- v 8. členu predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj: se pred 
besedo ustanavlja doda beseda »lahko«, 

- v 22. členu predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj: se za 
besedno zvezo »se nanašajo na« doda »posredovanje predlogov«,  
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- v 26. členu predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj: se za 
besedno zvezo »s premoženjem skupnosti« doda »s soglasjem Občinskega 
sveta«, besedilo za tem se črta, 

- 35. člen: potrebno je preveriti ali podžupan je član Občinskega sveta, če svojo 
funkcijo podžupana opravlja poklicno. 

 
Pavel Zalokar: 
 
- Predlagal je, da se pred v postopek priprave predolga sprememb Statuta 

vključi še krajevne skupnosti. 
 
Boštjan Mencinger: 
 
- Predlagal je, da se v predlaganem 27. členu v četrtem odstavku črta beseda 

»lahko«. 
 
Mag. Milena Cesar: 
 
- Predlagala je da se v 5. členu veljavnega Statuta beseda »samostojno« 

ohrani. 
- Predlagala je, da se 23. in 38. člen ne črtata. 
- Predlagala je, da se drugi odstavek 60. člena ne črta. 
- Predlagala je, da se v 70. členu jasneje določi, da krajevne skupnosti 

strokovne in administrativne naloge opravljajo samostojno, lahko pa le-te 
zanje opravlja občinska uprava.  

- Predlagala je, da prvi odstavek 75. člena ostane, ker v primeru črtanja ni 
jasno katere pravne posle krajevna skupnost lahko sklepa.  

Bojan Traven: 

- Predlagal je, da se pozove krajevne skupnosti, da pred drugo obravnavo 
podajo morebitne pripombe na spremembe Statuta Občine Bohinj. 

Po razpravi, v kateri so sodelovali Vesna Arh, mag. Tomaž Medja, Pavel Zalokar, 
Jože Cvetek, Boštjan Mencinger, župan Franc Kramar, mag. Milena cesar, Bojan 
Traven in Miroslav Sodja je bil sprejet naslednji 

SKLEP:  

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, predlagan na 19. 
redni seji Občinskega sveta 26. aprila 2017 je primeren za nadaljnjo 
obravnavo, zato naj predlagatelj v skladu s četrtim odstavkom 79. člena 
Poslovnika Občinskega sveta pripravi predlog Statuta za drugo 
obravnavo.  

Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 2: 

Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bohinj, prva obravnava 
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Obrazložitev je podal Nace Arh. Gradivo je priloga zapisnika. 

Predlog Poslovnika sta obravnavali Statutarno-pravna komisija in Komisija za 
turizem in kmetijstvo. Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov 
komisij. 

Člani Občinskega sveta so v razpravi podali naslednje pripombe 

Vesna Arh: 

- Predlagala je, da se v 9. členu predloga črta besede »ki so člani občinskega 
sveta«. 

Po razpravi v kateri so sodelovali Vesna Arh, Bojan Traven, Jože Cvetek, Marija 
Ogrin in župan Franc Kramar, je bil sprejet naslednji  

SKLEP:  

Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Bohinj predlagan na 19. redni seji Občinskega sveta 26. aprila 2017 je 
primeren za nadaljnjo obravnavo, zato naj predlagatelj v skladu s 
četrtim odstavkom 79. člena Poslovnika Občinskega sveta pripravi 
predlog poslovnika za drugo obravnavo. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 3: 

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bohinj – zavod za 
pospeševanje turizma, druga obravnava 

Obrazložitev je podal Nace Arh. Gradivo je priloga zapisnika. 

Predlog odloka so obravnavale Statutarno-pravna komisija, Komisija za 
gospodarstvo in podjetništvo, Komisija za turizem in kmetijstvo. Stališče komisij 
je razvidno iz zapisnikov komisij. 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

K točki 4: 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah 
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in 
drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov. 
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Obrazložitev je podal Nace Arh. Gradivo je priloga zapisnika. 

 

Predlog pravilnika sta obravnavali Statutarno-pravna komisija in Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Stališče posamezne komisije je 
razvidno iz zapisnikov komisije. 

V razpravi so mag. Tomaž Medja, Bojan Traven in mag. Milena Cesar izpostavili, 
da se pravilnik začne uporabljati takoj in ne s prihodnjim letom. 

V zvezi s tem je Bojan Traven oblikoval amandma, in sicer: 

V 2. členu se besedilo »z letom 2018« nadomesti z besedilom »s 1.6.2017«. 

Člani Občinskega sveta so o amandmaju glasovali. Rezultat glasovanja: 13 ZA 

Sprejet je bil naslednji  

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov 
drugih občinskih odborov, komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu 
stroškov. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA 

 

K točki 5: 

Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu  

Obrazložitev je podala Iva Lapajne. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo je obravnavala tudi Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče 
komisije je razvidno iz zapisnika komisija.  

Po razpravi v kateri so sodelovali Vesna Arh, Jerneja Potočnik, Jerica Gašperin, 
Pavel Zalokar, Boštjan Mencinger, Marija Ogrin, Jože Cvetek in Bojan Traven so 
bili sprejeti naslednji 

SKLEPI:  

1. Občinski svet daje soglasje k naslednji ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na  domu:  

Mesečni stroški priprave pogodb, vodenja in 
koordiniranja 

804,82 € 

Ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč 
na domu/uro 

18,60 € 

Priznana subvencija k ceni storitve za uporabnika 75,00 % 
Cena storitve pomoč na domu/uro 4,65 € 
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Cena storitve pomoč na domu opravljene v 
nedeljo/uro 

6,51 € 

Cena storitve pomoč na domu opravljene na dan 
državnega praznika/uro 

6,97 € 

2. Cena storitve  pomoč družini na domu  velja od 1.5.2017 dalje. 
3. Stroški prevoza nad normativom se zagotovijo v proračunu.  

Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 6: 

Seznanitev s poročilom o poslovanju Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica za leto 2016 

 

Obrazložitev je podala Božena Kolman Finžgar. Gradivo je priloga zapisnika. 

Poročilo je obravnavala tudi Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče 
komisije je razvidno iz zapisnika komisije.  

Po razpravi v kateri so sodelovali Jerneja Potočnik, Marija Ogrin, Vesna Arh, 
Pavel Zalokar in Dušan Jović, je bil sprejet naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj se seznani s poročilom o poslovanju 
Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica za leto 2016. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 

K točki 7: 

Seznanitev s poročilom o poslovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske za 
leto 2016 

Obrazložitev je podal Jože Veternik. Gradivo je priloga zapisnika. 

Zadevo je obravnavala Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije 
je razvidno iz zapisnika komisije.  

Po razpravi v kateri so sodelovali Darja Lazar, mag. Tomaž Medja, Jerica 
Gašperin, Dušan Jović, Jože Cvetek, Marija Ogrin, Urška Preželj, Jože Cvetek in 
Boštjan Mencinger, je bil sprejet naslednji 

SKLEP:  

Občinski svet Občine Bohinj se seznanja s poročilom o poslovanju 
Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2016 

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
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K točki 8: 

Vprašanja, pobude in informacije 

Mag. Tomaž Medja 

Opozoril je na razmere v gozdovih na območju Občine Bohinj, ki so posledica 
lubadarja in povedal, da je po njegovem mnenju to naravna katastrofa za občino. 
V zvezi s tem je postavil vprašanje, ali obstaja strategija reševanja izpostavljene 
problematike in predlagal, da se v občino povabi pristojne za reševanje tovrstne 
problematike iz državnih institucij s katerimi bi poizkušali najti kakšno rešitev. 

 

Bojan Traven: 

1. Izpostavil je, da se na krajevnih tablah pojavljajo nalepke turističnih 
agencij, ki na ta način označujejo poti. Predlagal je da zaposleni iz 
občinske uprave pregleda kje so nalepke nameščene in da občina 
agencijam izstavi račun. Predlagal pa je tudi, da se najde rešitev, da 
se tovrstne zadeve ne bi več ponavljale v bodoče.  

2. Opozoril je, da je krožišče v Bohinjski Bistrici zaraščeno s travo in 
predlagal, da se uredi. 

 

Dušan Jović 

Navzoče je seznanil, da je ob zadnjem močnejšem vetru iz starejših dreves 
odpadlo kar nekaj suhih vej, ki ležijo po tleh. V zvezi s tem je predlagal, da se 
povabi nekoga iz arboretuma, ki bo strokovno povedal, kako se izvede 
»ureditev« takšnih, starih dreves. 

 

Boštjan Mencinger: 

Opozoril je, da je tabla za merjenje hitrosti iz naselja Kamnje prestavljena »na 
ovinek« in postavil vprašanje, zakaj je bilo to izvedeno, glede na to, da po 
njegovem mnenju tam nima svoje funkcije. Zadevo je na seji obrazložil 
podžupan Jože Sodja. 

 

Marija Ogrin: 

Predlagala je, da se na območju Občine Bohinj uredijo postajališča za avto-taksi 
prevoze. 

 

Vesna Arh: 
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V zvezi s pobudo mag. Tomaža Medje je predlagala, da se preveri, na kakšen 
način bi občina lahko pridobila sredstva iz države in Evrope za sanacijo 
katastrofe, ki je trenutno v gozdovih na območju Občine Bohinj. 

 

Urška Preželj: 

Predlagala je, da se v drevorede na območju občine nasadi drevo vrste lipa.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 

 

ZAPISALA: 

Jožica Hribar, mag. upr. ved. 

višja svetovalka II za upravne zadeve 

 

                                                                                  ŽUPAN 

                                                                 Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 

 

 

 

 

 



 
Občina Bohinj 

Župan 

 
 

Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01-00   fax: 04-572-18-64 
 e-mail: obcina@bohinj.si 

Številka: 007-4/2017/3 
Datum: 23. maj 2017 
 
 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) 
župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko dnevnega reda: 
 
 
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE BOHINJ, drugo branje 

 

 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
 

SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 

Bohinj. 

 

 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo kot poročevalec na 
seji Občinskega sveta ter na sejah komisij sodeloval Nace Arh. 
 
 
 
Pripravil: 
Nace Arh, mag. prav. 
 

PREDLAGATELJ:                                                                             
Župan                                                             

Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
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I. UVOD 

 

Priprava za drugo branje 

Statut je bil v celoti pregledan s strani lektorice, zato predlog sprememb in dopolnitev 
vsebuje nov člen, ki povzema vse pravopisne popravke. 

PRIPOMBE SVETNIKOV: 

Pripomba g. Cvetka, naj se doda nov člen, s katerim se nalaga občini »varovanje koristi 
in interesov svojega prebivalstva« ni upoštevana. V tem smislu je pomembneje, da v 
skladu s to občo (moralno) normo dejansko delujejo organi občine sami po sebi, kot pa 
da se zapisujejo abstraktne norme v statut, ki ne bodo imele neposrednega vpliva na 
delovanje občine. 

Prav tako ni upoštevana pripomba, naj se v 8. členu Predloga sprememb in dopolnitev 
Statuta Občine Bohinj (Predlog) zapiše, da občina »lahko ustanavlja skupna interesna 
združenja …« 17. člen Statuta Občine Bohinj je potrebno brati kot celoto, iz konteksta pa 
je mogoče jasno razbrati, kaj občina lahko opravlja in posledično ni potreben izrecen 
zapis te besede. 

Do pripombe, naj se 22. člen spremeni tako, da so naloge krajevnih skupnosti 
»posredovanje predlogov občinskemu svetu« glede urejanja prostora, zagotavljanja 
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, gradnjo in vzdrževanje cest, ipd. ni 
upoštevana. Gre namreč za naloge, ki jih lahko krajevne skupnosti opravljajo same 
oziroma jih pravilno izvajajo samostojno, točneje pa bodo opredeljene z odlokom, ki bo 
uredil delovanje krajevnih skupnosti. 

Ni upoštevana pripomba, da se 26. člen Predloga spremeni tako, da krajevne skupnosti 
»sprejemajo odločitve o razpolaganju in gospodarjenju s premoženjem … s soglasjem 
Občinskega sveta Občine Bohinj«, saj je bil ravno ta del, kjer je predvideno soglasje, 
zaradi neskladnosti z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti črtan. 

Pripomba ga. Arh, ga. Cesar in g. Cvetka, naj se v 1. členu Predloga ohrani možnost 
samostojnega povezovanja občine v širše lokalne skupnosti, ni upoštevana. Ustava RS v 
poglavju 'SAMOUPRAVA' predvideva naslednji vrsti samoupravnih lokalnih skupnosti: 
občine in pokrajine. Občine določi z zakonom, prav tako tudi pokrajine, zato v tem 
primeru ne gre za samostojno povezovanje občine v širše lokalne skupnosti. V primeru 
pokrajin je sicer po ustavi določeno, da mora biti v postopku za sprejem zakona 
zagotovljeno sodelovanje občin, tako da je omogočeno upoštevanje volje občine. 

Pripomba ga. Cesar, naj se ohrani drugi odstavek 60. člena, ni upoštevana, saj odstavek 
sam po sebi ne določa ničesar takega, kar bi pripomoglo k bolj jasni opredelitvi statusa 
ali nalog krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost je namreč pravna oseba javnega prava 
in kot taka nastopa v pravnem prometu, to pa počne samostojno v okviru pristojnosti, ki 
jih ima na podlagi Statuta Občine Bohinj in predvidenega odloka o krajevnih skupnostih. 

Prav tako ni upoštevana pripomba na 29. člen Predloga, saj so vsi pravni posli brez 
soglasja župana nični razen tistih, ki so v okviru meril, določenih z odlokom o občinskem 
proračunu. Določba je urejena v skladu 19.c členom Zakon o lokalni samoupravi tako, da 
se z vsakoletnim odlokom o občinskem proračunu določi pravne posle, ki jih svet 
krajevne skupnosti lahko sklene brez predhodnega soglasja župana. 

Pripomba ga. Arh, naj se ohrani delna ureditev glede mandatov članov organov občine, ni 
upoštevana, saj so razlogi in postopek predčasnega prenehanja mandata občinskega 
voljenega funkcionarja so izvorno in v celoti urejeni z Zakonom o lokalni samoupravi in se 
uporabljajo neposredno. 

Pripomba g. Sodja naj se ohrani ureditev glede ne/plačane funkcije podžupana, se ne 
upošteva, saj Zakon o lokalni samoupravi v 34.a členu določa, da se lahko v soglasju z 
županom se tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. 
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PRIPOMBE KRAJEVNE SKUPNOSTI BOHINJSKA BISTRICA: 

Člani sveta krajevne skupnosti predlagajo, da se upoštevajo naslednja priporočila za 
Statut Občine Bohinj: 

- 5. člen: beseda "samostojno" naj se ne črta (ker to določa že 143. člen Zakona o 
lokalni samoupravi, ki govori o samostojnem povezovanju občin v širše lokalne 
skupnosti. 

- 23. člen: besedilo 23. člena naj ostane v odloku, ker gre za pomembno določilo o 
prenehanju mandata občinskega svetnika in velja tudi za prenehanje mandata 
člana sveta krajevne skupnosti. 

- 38. člen: besedilo 38. člena naj prav tako ostane v besedilu odloka, ker gre za 
pomembno določilo o prenehanju mandata županu in tudi predsednika krajevne 
skupnosti. 

- 60. člen: 2. odstavek 60. člena mora ostati zapisan v odloku, kjer gre za 
pomembno določilo, o nastopanju krajevne skupnosti v pravnem prometu. 

- 70. člen: člani Sveta KS predlagajo, da se v 70. členu zapiše naslednje določilo: 
"Strokovne in administrativne naloge krajevne skupnosti opravljajo samostojno, 
lahko pa je izvajanje teh nalog preneseno na občinsko upravo." 

- 75. člen: 1. odstavek tega člena naj ostane v besedilu odloka. 

Pripombe od prve do četrte in šeste alineje niso upoštevane iz razlogov, ki so razvidni iz 
obrazložitve k pripombam svetnikov. 

Predlog za drugačen zapis 70. člena Statuta (pri čemer je verjetno mišljen njegov četrti 
odstavek) ni upoštevan, saj je potrebno člen brati v celoti, iz konteksta in predvsem 
prvega odstavka tega člena pa izhaja, da krajevne skupnosti za opravljanje svojih 
strokovnih in administrativnih nalog določijo tajnika, torej naloge opravljajo samostojno, 
v četrtem odstavku pa je določeno, da te naloge lahko zagotavlja tudi občinska uprava. 

 

II. BESEDILO ODLOKA 

 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US) in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestni Občine Bohinj, št. 8/07) je Občinski 
svet Občine Bohinj na 21. redni seji, 1. junija 2017 sprejel 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA  
OBČINE BOHINJ 

 

1. člen 

V Statutu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) (v nadaljevanju Statut) 
se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Občina odloča o povezovanju v širše lokalne samoupravne skupnosti, in sicer na 
način in po postopku, ki je predpisan v zakonu.« 

2. člen 

Sedmi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(7)Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici 
napis: Občina Bohinj, v notranjem krogu pa naziv organa občine - Občinski svet; Župan; 
Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija. V sredini žiga je grb občine. Velikost, 
uporabo, in hrambo žiga občine določi župan s svojim aktom.« 

Črta se osmi odstavek 6. člena. 

3. člen 
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Statutu se doda nov, 6.a člen: 

»Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in 
drugim občinska priznanja in nagrade, ki so v skladu s posebnim odlokom.« 

4. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe v skladu z 
zakonom.« 

5. člen 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na 
sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev 
je sprejeta, če zanjo glasuje  večina opredeljenih navzočih članov.« 

 

6. člen 

Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, z objavo 
gradiv za seje občinskega sveta in drugih dokumentov splošnega pomena, ki so določeni 
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, s posredovanjem posebnih 
pisnih sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z 
navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov 
občine ter na druge načine.« 

7. člen 

Peti odstavek 15. člena se črta. 

8. člen 

5. alineja drugega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»- v sodelovanju z  občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupna interesna združenja, 
združenja občin, skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,« 

12. alineja drugega odstavka 17. člena se črta. 

9. člen 

Drugi, tretji in četrti odstavek 18. člena se črtajo. 

10. člen 

Besedilo prvega odstavka 22. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski 
svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov razen, če zakon 
določa drugačno večino.« 

11. člen 

23. člen ter peti odstavek 27. člena se črtata. 

12. člen 

Četrti odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(4)V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal 
poklicno.« 

13. člen 

38. člen se črta. 

14. člen 

Besedilo četrtega odstavka 41. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»(4)Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je 
navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino opredeljenih glasov navzočih 
članov.« 

15. člen 

Besedilo prvega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1)Nadzorni odbor sprejme letni program dela, s katerim seznani župana in občinski 
svet. Letni program dela mora vsebovati nadzor zaključnega računa občine, javnih 
zavodov katerih edina ustanoviteljica je občina in nadzor razpolaganja z občinskim 
nepremičnim in premičnim premoženjem.« 

16. člen 

43. člen se črta. 

17. člen 

Prvi, drugi in tretji odstavek 44. člena se spremenijo tako, da se glasijo: 

»(1) Vsak član nadzornega odbora ima dolžnost preverjanja okoliščin, ki bi ga lahko 
pripeljale do pristranskosti. Če pride do takih okoliščin, o tem obvesti nadzorni odbor ali 
predsednika in se izloči sam. 

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če: 

- je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane 
osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski 
vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski 
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali 
zunajzakonska skupnost prenehala, 

- je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne 
osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe, 

- če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet 
nadzora. 

(3)Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi drug član 
nadzornega odbora ali nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri 
nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo 
zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.« 

18. člen 

45. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati 
osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z 
zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov 
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov. 

(2) Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja z objavo končnih poročil o opravljenih 
nadzorih na spletni strani občine. 

(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora 
določa poslovnik.« 

19. člen 

Besedilo prvega odstavka 60. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1)Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja 
samostojno, v skladu s tem statutom in odlokom. Krajevna skupnost ne more biti 
delodajalec.« 

20. člen 

62. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Z odlokom se opredeli območje, naloge, organe, financiranje in druge zadeve s področja 
delovanja krajevne skupnosti.« 

21. člen 
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V 63. členu se v zadnji alineji pika nadomesti z vejico in doda nova alineja: 

»- lahko dajejo predloge k imenovanju predstavnikov v organe občine, katerih 
ustanoviteljica je Občina Bohinj.« 

22. člen 

64. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Naloge krajevnih skupnosti z območja prebivalstva krajevne skupnosti, se nanašajo 
na: 

- urejanje prostora, 
- zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
- gradnjo in vzdrževanje cest in drugih javnih površin, 
- upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva 

ter 
- pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih dejavnosti. 

(2) Z odlokom se podrobneje določijo naloge in način izvajanja nalog iz prejšnjega 
odstavka, ki se prenesejo v izvajanje svetu ožjega dela občine.« 

23. člen 

Peti in sedmi odstavek 65. člena se črtata, dosedanji šesti postane peti odstavek. Nov 
peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(5)Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo potrditev in prenehanje mandata člana 
občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za mandat člana sveta ožjega dela 
občine.« 

24. člen 

Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1)Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje trideset dni po izvolitvi 
članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot 
polovici njegovih članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se smiselno 
uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.« 

25. člen 

Besedilo drugega odstavka 67. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2)Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je 
navzočih večina članov,  z večino opredeljenih glasov navzočih članov.« 

26. člen 

3. alineja prvega odstavka 68. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»- sprejema odločitve o razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti v 
okviru predpisa občine za izvršitev občinskega proračuna ter drugih občinskih predpisov.« 

27. člen 

Tretji odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3)Število in struktura strokovnih delavcev se opredeli z odlokom iz 62. člena tega 
statuta. 

Doda se nov, četrti odstavek: 

(4) Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za potrebe krajevnih skupnosti 
in njihovih svetov lahko zagotavlja občinska uprava.« 

28. člen 

73. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Občina v proračunu zagotavlja sredstva za delovanje in opravljanje nalog krajevnih 
skupnosti v skladu z zakonom. 

(2) Sredstva od premoženja, plačil za storitve javnih služb, ki jih zagotavljajo krajevne 
skupnosti in druga sredstva, kot so prispevki krajanov in donacije, se s proračunom 
občine namenijo za financiranje njihovih nalog, razen za tekoče odhodke. 
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(3) Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje delovanje sveti 
krajevnih skupnosti, zagotovi občina.« 

29. člen 

75. člen se spremeni tako, da se glasi: »Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.« 

30. člen 

76. člen ter 5. alineja prvega odstavka 78. člena se črtata. 

31. člen 

Tretji odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3)Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino, ali za njen ožji del na zahtevo 
najmanj petih odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem ožjem delu.« 

32. člen 

Besedilo drugega odstavka 81. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2)Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in 
mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 5 % volivcev, če je zbor sklican za vso občino 
oziroma najmanj 20 % volivcev, če je zbor sklican za območje krajevne skupnosti ali 
posameznega naselja. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj 
polovica volivcev, ki so glasovali.« 

33. člen 

6. alineja 97. člena se črta. 

34. člen 

Besedilo prvega odstavka 101. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1)Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki so ustanovljene za 
območje dveh ali več občin občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki 
ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.« 

35. člen 

Četrti odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(4)Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega premoženja mora župan preveriti 
ali so v proračunu zagotovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin 
in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon.« 

36. člen 

Tretji odstavek 119. člena se črta. 

37. člen 

126. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino opredeljenih navzočih 
članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in 
dolžnosti članov občinskega sveta.« 

38. člen 

Besedilo prvega odstavka 131. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1)Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu občine 
- Uradnem vestniku Občine Bohinj in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih 
drugače določeno.« 

39. člen 

V petem odstavku 1. člena ter v 3. členu se beseda »spremeni« zamenja s »spremenijo«. 

V prvem odstavku 2. člena se beseda »občina« napiše z veliko začetnico. 

V drugem odstavku 2. člena se besede »krajevne« napišejo z malo začetnico. 

V četrtem odstavku 5. člena se beseda »na« zamenja s »po«. 
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V drugem odstavku 6. člena se za besedo modra črta beseda »barve«. 

V 4. alineji prve točke 8. člena se beseda »svoje« nadomesti s »svojih«, v 2. alineji 8. 
točke pa se besedi »splošno izobraževalno« napiše skupaj. 

V zadnji alineji 9. člena se »ureja druge lokalne zadeve« nadomesti z »urejanje drugih 
lokalnih zadev«. 

V 3. odstavku 14. člena se beseda »določa« zamenja z »določajo«. 

V 15. členu se črta številka v oklepaju: »(16). 

V 12. alineji drugega odstavka 17. člena se beseda »kolikor« zamenja s »če«, v zadnji 
alineji pa »določa« z »določata«. 

Prvi stavek prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi: »Župan predstavlja, 
občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.« V četrtem odstavku tega člena se beseda 
»potem« napiše s presledkom. V petem odstavku se beseda »dnevi« zamenja z 
»dnevni«. 

V tretjem odstavku 21. člena se beseda »predlaga« prestavi pred besedo »odloke«. V 
osmem odstavku pa se besedna zveza »na vprašanja članov občinskega sveta« zamenja 
z »na vprašanja njegovih članov«. 

V četrtem odstavku 26. člena se beseda »določi« zamenja z »določita«. 

Prvi stavek prvega odstavka 27. člena se spremeni tako, da se glasi: »Člane komisij in 
odborov imenuje občinski svet izmed svojih članov in drugih občanov. Drugi občani lahko 
predstavljajo največ polovico članov komisije in odbora.« V drugem odstavku se beseda 
»pripradajo« zamenja s »pripadajo«. 

V prvem odstavku 30. člena se za besedo »prebivališče naredi pika, ter se za njo doda 
besedo »Volijo«. 

V prvem odstavku 32. člena se za besedi »da je« doda »le-ta«. 

Prva alineja 33. člena se spremeni tako, da se glasi: »skrbi za izvajanje priprav za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za 
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;«. V peti alineji se besedi »in 
organizacije« zamenja z »ter organizacije«. 

V 36. členu se za besedi »če ga« doda »le-ta«. 

V prvem odstavku 40. člena se črta: »(4)«. V tretjem odstavku se beseda »članom« 
zamenja s »članov«. 

V prvem odstavku 41. člena se beseda »konstituira« zamenja z »ustanovi«, »navzočih« 
pa z »navzoča«. V drugem stavku se črta besedi »izmed sebe« in se doda nov stavek: 
»Podpredsednik mora biti član nadzornega odbora.« V četrtem odstavku se beseda 
»navzočih« zamenja z »navzoča«. 

V drugem odstavku 42. člena se beseda »Občinski« zapiše z malo začetnico. Besedilo 
tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Nadzorni odbor je dolžan vsaj dvakrat 
letno občinskemu svetu podati poročilo o svojih ugotovitvah. 

V 46. členu se beseda »zagotavlja« zamenja z »zagotavljata« pred »na podlagi« pa se 
vstavi »in sicer«. 

V 54. členu se besedilo »določen z zakonom« prenese pred »državni organ«. 

V četrten odstavku 59. člena se »V kolikor« zamenja z »Če« in se črta »le-ta«. 

V deveti alineji 63. člena se pred »predvidenih« vstavi besedo »glede«. 

V petem odstavku 67. člena se besedilo »v primeru da« zamenja s », če«. 

V prvi alineji 71. člena se za besedi »če se« doda »svet krajevne skupnosti«. 

Drugi stavek prvega odstavka 74. člena se spremeni tako, da se glasi: »Finančne načrte, 
ki so kot sestavni del občinskega proračuna (njegova priloga), sprejme občinski svet na 
predlog župana.« V drugem odstavku se beseda »zajeti« zamenja z »zajete«. 

V drugem odstavku 78. člena se pred besedi »pri izvajanju« doda »jih«. 
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Tretji stavek četrtega odstavka 79. člena se spremeni tako, da se glasi: »Seznam mora 
vsebovati imena in priimke volivcev, datume rojstev in naslove stalnih prebivališč ter 
njihove podpise.« 

V  tretjem odstavku 81. člena se črta besedi »ter ga«, namesto njiju se postavi pika in za 
njo doda beseda »Direktor«. 

V 82. členu se beseda »odločajo« prenese za besedo »referendumu«. 

Tretji odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi: »Če je splošni akt občine (ali 
njegove posamezne določbe) zavrnjen, se splošnega akta ne objavi, dokler se ob 
upoštevanju volje volivcev ne spremeni.« 

V drugem odstavku 86. člena se pred besedi »odloči župan« doda »podpore zahtevi za 
razpis«. V tretjem odstavku se beseda »pristojnimi zamenja z »ki je pristojen«, za 
»državni organ,«, pa se doda »ki je«. V četrtem odstavku se »Šteje se, da« zamenja z 
»Da«, pred »če jo je« se doda »se šteje«, besedo »podprlo« pa se zrenese za besedo 
»podpisom«. 

V drugem odstavku 87. člena se za besedo »razpisa,« doda »in sicer«, pred »drug« pa se 
doda »na«. 

V drugem odstavku 89. člena se pred besedo »drugih« doda »o«. 

V 95. členu se »zagotavljajo javne potrebe« zamenja z »zadosti javnim potrebam«. 

V 108. členu se beseda »Posredni« zamenja z »Posreden«. 

Prvi odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi: »Proračun občine sprejme 
občinski svet z odlokom, in sicer na predlog župana.« 

V 110. členu se beseda »razvojni« zamenja z »razvojnih«. 

V drugem odstavku 114. člena se beseda »ali« zamenja z »in«. 

V prvem odstavku 115. člena se pred »najame« doda besedo »se«. 

V 116. členu se pred »v višini« doda besedi »in sicer«. 

Prvi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi: »Med odhodki proračuna se 
predvidi splošna proračunska rezervacija (42) kot nerazporejeni del prihodkov. Uporabi se 
za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih 
dovolj sredstev.« 

V 119. členu se beseda »katero« zamenja z »katerega«, »moram« pa z »mora«. 

V 133. členu se odstavki preštevilčijo tako, da se začnejo z 1. 

V 134. členu se beseda »vloži« zamenja z »vložita«. 

V 135. členu se besedilo »spor o pristojnosti« prenese pred » pred ustavnim sodiščem«. 

V 136. členu se beseda »spodbija« zamenja z »izpodbija«. 

V 137. členu se pred »določene z ustavo« doda besedi »ki so«. 

V 140. členu se beseda »šest« zamenja s »šestih«. 

V 141. členu se beseda »preketu« zamenja s »preteku«. 

40. člen 

Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Bohinj. 

V kolikor imajo posamezni ožji deli občine sprejete svoje statute, ti veljajo do uveljavitve 
odloka iz 18., 19. in 20. člena tega Statuta. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

 
 

K 1. členu: 

Drugi odstavek ni v skladu s 143. členom Ustave RS, ker določa, da se občina 
samostojno odloča o povezovanju v širše samoupravne lokalne skupnosti. 

K 2. členu: 

Besedilo sedmega odstavka 10. člena se spreminja tako, da je v skladu z tretjim 
odstavkom 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki govori, da samoupravne 
lokalne skupnosti uporabljajo žig. 

K 3. členu: 

Na predlog Statutarno-pravne komisije se določba o podeljevanju občinskih priznanj 
zaradi drugačne tematike prestavi v nov člen. 

K 4. členu: 

Področje, ki ga ureja 10. člen Statuta Občine Bohinj je urejeno že z 21.a členom ZLS in 
se neposredno uporablja, zato predlog besedila napotuje na uporabo zakona.  

K 5. členu: 

Organi sprejemajo odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če zakon ali 
statut ne določa drugače. Izvorno je področje urejeno v 35., 36. in 64. členu ZLS. 

K 6. členu: 

V skladu s protokolom k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri 
vprašanjih lokalne oblasti so širše opredeljeni načini javnosti in transparentnosti 
delovanja občinskih organov ter sodelovanja javnosti pri sprejemanju splošnih predpisov. 

K 7. členu: 

Peti odstavek tega člena je napačno določal prenehanje mandata članov občinskega 
sveta, ki so imenovani v organe javnih zavodov ali javnih podjetij. Občinski svet v te 
organe pravnih oseb, ki jih je ustanovila občina, imenuje predstavnike občine in ne 
občinskega sveta. Njihov mandat zato preneha po določbah ustanovitvenega akta, to je 
odloka, ki ureja organe in mandat članov. Izvorno urejeno v 41. in 42. člen ZLS. 

K 8. členu: 

Pristojnost občinskega sveta iz pete alineje je pomanjkljiva, ker ne določa, da občinski 
svet ustanavlja interesne zveze občin in združenja občin. Določbe o svojih pristojnostih 
se dopolni z navedenimi ustanoviteljskimi pravicami (86. člen ZLS). 

V nasprotju s 33.a ZLS je določba, da občinski svet določi podžupana, ki bo začasno 
opravljal funkcijo župana in odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana (glej tudi 
35. člen Statuta). 

K 9. členu: 

Ker je določanje nezdružljivosti poseg v ustavne pravice posameznika, se nezdružljivost 
določa samo z zakonom. 

K 10. členu: 

Organi sprejemajo odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. 

K 11. členu: 

Določba člena po predčasnem prenehanju funkcije člana občinskega sveta je v neskladju 
s 41. in 42. členom ZLS. Razlogi in postopek predčasnega prenehanja mandata 
občinskega voljenega funkcionarja so izvirno in v celoti urejeni v ZLS. Predlaga se črtanje 
obeh določb statuta. 
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Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom 
v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z 
drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. 

K 12. členu: 

(v povezavi s 17. členom Statuta) V nasprotju s 33.a ZLS je določba, da občinski svet 
določi podžupana, ki bo začasno opravljal funkcijo župana in odloča o poklicnem 
opravljanju funkcije podžupana. 

K 13. členu: 

(glej tudi 23. člen statuta) Razlogi in postopek predčasnega prenehanja mandata 
občinskega voljenega funkcionarja so izvirno in v celoti urejeni v ZLS. Določba se črta. 

K 14. členu: 

Organi sprejemajo odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če zakon ali 
statut ne določa drugače. Izvorno je področje urejeno v 35., 36. in 64. členu ZLS. 

K 15. členu: 

V nasprotju s pristojnostmi župana kot predlagatelja občinskega proračuna in občinskega 
sveta, ki je pristojen za njegovo sprejetje je določeno, da nadzorni odbor obvezno 
nadzoruje predlog proračuna (32. in 32.a člen ZLS). 

K 16. členu: 

Člen je za Statut prepodroben in ni usklajen s Pravilnikom o sestavinah poročila 
nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/200). Ureditev spada v poslovnik o delu 
nadzornega odbora, ki ga sprejme sam. 

K 17. členu: 

Vedno je iniciativa na strani posameznika, ki se mora izločiti sam. Šele, če tega ne stori 
in predsednik zve za morebiten razlog, lahko odloča o izločitvi NO, zato je potrebna je 
uskladitev z navedenim postopkom. 

K 18. členu: 

Trenuten način obveščanja javnosti je v nasprotju z Zakonom o lokalni samoupravi. 
Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja z objavo vabil za seje in z objavo končnih 
poročil o opravljenih nadzorih na spletni strani občine. Potrebna je uskladitev s 32. 
členom ZLS. 

K 19. členu: 

Krajevne skupnosti opravljajo naloge v skladu s statutom občine ter predpisom – 
odlokom, ki ga v skladu z 19.b členom ZLS sprejme občinski svet. 

K 20. členu: 

V nasprotju z 19.b členom (glej tudi 18. člen) ZLS je določba, ki na krajevne skupnosti 
prenaša pristojnost sprejemanja statuta KS. Za sprejemanje občinskih splošnih aktov je 
izključno pristojen občinski svet. Svojo pristojnost bi lahko prenesel na drug organ le, če 
bi imel takšno pooblastilo v zakonu. Občinski svet bo po predhodnem obvestilu svetov KS 
s Statutom občine razveljavi njihove statute. Na KS prenesene naloge pa določno in 
podrobno uredi z odlokom, izdanim v skladu z 19.b členom ZLS. 

K 21. členu: 

Na predlog Statutarno-pravne komisije se doda možnost, da dajejo predloge k 
imenovanju predstavnikov v organe občine, katerih ustanoviteljica je Občina Bohinj. 

K 22. členu: 

V povezavi z 20. členom predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Bohinj, se 
določbe statuta opredelijo manj podrobno, natančnejša vsebina nalog KS pa se opredeli z 
odlokom. 
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K 23. členu: 

Ker je določanje nezdružljivosti poseg v ustavne pravice posameznika, se nezdružljivost 
določa samo z zakonom. 

Na predlog Statutarno-pravne komisije se črta določilo, da je funkcija člana sveta KS 
častna. 

K 24. členu: 

V izogib morebitnim nejasnostim je določeno, da se pri konstituiranju sveta krajevne 
skupnosti smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za občinski svet. 

K 25. členu: 

Organi sprejemajo odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če zakon ali 
statut ne določa drugače. Izvorno je področje urejeno v 35., 36. in 64. členu ZLS. 

K 26. členu: 

Sprememba sledi uskladitvi z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) glede pristojnosti občinskih organov za sprejetje aktov o 
pridobivanju in razpolaganju z občinskim premoženjem. 

K 27. členu: 

Z besedilom je opredeljeno, da lahko določene naloge krajevnih skupnosti opravlja 
občina, s čimer se omogoča delni prenos administrativnih nalog na občino pri tistih KS, 
kjer je to dogovorjeno. 

K 28. členu: 

S spremenjenim 19.č členom (10. člen Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ 
občin) je ZLS usklajen z Zakonom o javnih financah, ki določa, da so ožji deli občin 
neposredni uporabniki občinskega proračuna. Določbo statuta, ki ureja financiranje ožjih 
delov občine se spremeni tako, da se sklicuje na zakon. 

K 29. členu: 

Vsi pravni posli so brez soglasja župana nični razen tistih, ki so v okviru meril, določenih 
z odlokom o občinskem proračunu. Neskladne določbe Statuta se uredi v skladu z 
zakonom (19.c člen ZLS) tako, da se z vsakoletnim odlokom o občinskem proračunu 
določi pravne posle, ki jih svet KS lahko sklene brez predhodnega soglasja župana. 

K 30. členu: 

Besedilo 76. člena se ponavlja iz 74. člena Statuta, zato je predlagano črtanje. 

Peta alineja prvega odstavka je v nasprotju s sistemom lokalnih volitev. Ta ne pozna več 
določanja kandidatov na zborih volivcev. Črta se druga in peta alineja 78. člena Statuta. 

K 31. členu: 

Tretji odstavek je v nasprotju s 3. odst. 45. člena ZLS, v kolikor določa, da mora 
zahtevati sklic zbora krajanov 10% volivcev v krajevni skupnosti. Ta določba Statuta 
nezakonito zmanjšuje pravice občanov do neposredne odlike sodelovanje pri odločanju. 

K 32. členu: 

Organi sprejemajo odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če zakon ali 
statut ne določa drugače. Izvorno je področje urejeno v 35., 36. in 64. členu ZLS. 

K 33. členu: 

Člen prepodrobno določa občinske gospodarske javne službe in je glede pregledovanja in 
nadzorovanja malih kurilnih naprav v nasprotju s posebnim zakonom (61. člen ZLS).  

K 34. členu: 

Beseda »lahko« je v nasprotju z 61. členom ZLS, ki zapoveduje ustanovitev skupnega 
organa soustanoviteljic javnega zavoda in/ali javnega podjetja. 
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K 35. členu: 

Odpravlja se določba, ki napotuje na uporabo predpisov o načinu upravljanja z 
nepremičninami državnega premoženja, saj je področje urejeno z zakonom tudi na ravni 
občin. 

K 36. členu: 

Besedilo predlaga črtanje tretjega odstavka 119. člena, saj tematika urejena že v 98. 
členu Zakona o javnih financah, ki določa, da župan predloži predlog zaključnega računa 
občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta. 

K 37. členu: 

Organi sprejemajo odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če zakon ali 
statut ne določa drugače. Izvorno je področje urejeno v 35., 36. in 64. členu ZLS. 

K 38. členu: 

Prvi odstavek člena določno ne določa uradnega glasila, v katerem morajo biti objavljeni 
splošni akti občine, da začnejo veljati, zato je ta določba v nasprotju s 154. členom 
Ustave RS. 

K 39. členu: 

S členom so povzete vse pravopisne spremembe. Slednje ne vplivajo na vsebino akta. 

K 40. členu: 

Določene so končne in prehodne določbe. 

IV. PREGLED SPREMEMB 

 

pred spremembo po spremembi 

5. člen 
(1)Občina pri uresničevanju skupnih nalog 
sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, 
širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.  
(2)Občina samostojno odloča o povezovanju v 
širše lokalne samoupravne skupnosti, na način in 
po postopku predpisanem v zakonu. 
(3)Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi 
skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi 
organizacijami lokalnih skupnosti. 
(4)Občina sodeluje z drugimi občinami na načelih 
prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta 
namen z njimi združuje sredstva, oblikuje 
skupne organe in organizacije ter službe za 
opravljanje skupnih zadev. 

5. člen 
… 
(2) Občina odloča o povezovanju v 
širše lokalne samoupravne skupnosti, 
in sicer na način in po postopku, ki je 
predpisan v zakonu. 
… 

6. člen 
(1)Občina ima svojo zastavo in grb. 
(2)Zastava občine je dvobarvna. Polovica zastave 
je bele barve, polovica pa svetlo modre barve. V 
sredini zastave je grb občine. 
(3)Grb, v obliki ščita, stilno prikazuje cerkev sv. 
Janeza z mostom ter Bohinjskim jezerom. 
(4)Način uporabe zastave in grba je določen z 
odlokom. 
(5)Občina ima občinski in kulturni praznik. 
Praznik občine se praznuje 26. avgusta, kulturni 
praznik občine pa 26. marca. 
(6)Občina ima svojo himno. Himna občine je 

6. člen 
… 
(7)Občina ima žig, ki je okrogle 
oblike. Žig ima v zunanjem krogu na 
zgornji polovici napis: Občina Bohinj, 
v notranjem krogu pa naziv organa 
občine - Občinski svet; Župan; 
Nadzorni odbor; Občinska uprava, 
Volilna komisija. V sredini žiga je grb 
občine. Velikost, uporabo, in hrambo 
žiga občine določi župan s svojim 
aktom. 
(8)Za prispevek k razvoju občine 
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pesem “Čudopolna Kranjska zemlja”, in sicer 
njena prva, druga in četrta kitica.  
(7)Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat 
ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: 
Občina Bohinj, v notranjem krogu pa naziv 
organa občine - Občinski svet; Župan; Nadzorni 
odbor; Občinska uprava, Volilna komisija. V 
sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo, 
in hrambo pečata občine določi župan s svojim 
aktom. 
(8)Za prispevek k razvoju občine podeljuje 
občina zaslužnim občanom, organizacijam in 
drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s 
posebnim odlokom. 

 

podeljuje občina zaslužnim občanom, 
organizacijam in drugim občinska 
priznanja in nagrade, v skladu s 
posebnim odlokom. 

 

 6.a člen 

Za prispevek k razvoju občine 
podeljuje občina zaslužnim občanom, 
organizacijam in drugim občinska 
priznanja in nagrade, ki so v skladu s 
posebnim odlokom. 

10. člen         
(1)Občina opravlja statistične, evidenčne in 
analitične naloge za svoje potrebe ter za te 
potrebe pridobiva  statistične in evidenčne 
podatke od pooblaščenih organov za zbiranje 
statističnih in evidenčnih podatkov. 
(2)Za potrebe iz prvega odstavka tega člena 
pridobiva občina od upravljavcev zbirk podatke o 
fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali 
začasno prebivališče in o fizičnih osebah, ki 
imajo v občini nepremičnine, ter podatke o 
pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje 
oziroma del premoženja v občini. 

 

10. člen  

Občina opravlja statistične, 
evidenčne in analitične naloge za 
svoje potrebe v skladu z zakonom. 

13. člen  
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, 
lahko organi občine, ki delajo na sejah, 
sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča 
večina članov organa občine. Odločitev je 
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih 
članov. 

 

13. člen 

Če ni v zakonu ali tem statutu 
drugače določeno, lahko organi 
občine, ki delajo na sejah, 
sprejemajo odločitve, če je na seji 
navzoča večina članov organa 
občine. Odločitev je sprejeta, če 
zanjo glasuje  večina opredeljenih 
navzočih članov. 

15. člen 
(1)Občinski svet je najvišji organ odločanja o 
vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
(2)Občinski svet šteje šestnajst (16) članov. 
(3)Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. 
Mandat članov občinskega sveta se začne s 
potekom mandata prejšnjih članov občinskega 
sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega 
občinskega sveta.  
(4)Občinski svet se konstituira na  prvi seji, na 

15. člen 
(1)Občinski svet je najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti občine. 
(2)Občinski svet šteje šestnajst (16) 
članov. 
(3)Člani občinskega sveta se volijo 
za štiri leta. Mandat članov 
občinskega sveta se začne s 
potekom mandata prejšnjih članov 
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kateri je potrjenih več kot polovica mandatov 
članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega 
sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po 
izvolitvi. 
(5)Ko članom občinskega sveta preneha mandat, 
jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih 
organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij 
ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in, v 
katera so bili imenovani kot predstavniki 
občinskega sveta. 

občinskega sveta ter traja do prve 
seje novoizvoljenega občinskega 
sveta.  
(4)Občinski svet se konstituira na  
prvi seji, na kateri je potrjenih več 
kot polovica mandatov članov 
občinskega sveta. Prvo sejo 
občinskega sveta skliče župan 
najkasneje v 20 dneh po izvolitvi. 
(5) črtan 

17. člen 
(1)Občinski svet sprejema statut občine, odloke 
in druge splošne akte ter poslovnik občinskega 
sveta.  
(2)V okviru svojih pristojnosti občinski svet 
predvsem: 

- sprejema statut občine in druge splošne akte 
občine 

- sprejema prostorske plane in druge plane 
razvoja občine,  

- sprejema občinski proračun in zaključni 
račun, 

- ustanavlja organe občinske uprave ter določi 
njihovo organizacijo in delovno področje, 

- v sodelovanju z  občinskimi sveti drugih občin 
ustanavlja skupne organe občinske uprave ter 
skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih, 

- daje soglasje k prenosu nalog iz državne 
pristojnosti na občino in odloča o na občino 
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če 
po zakonu o teh zadevah ne odloča drug 
občinski organ, 

- nadzoruje delo župana, podžupana in 
občinske uprave glede izvajanja odločitev 
občinskega sveta, 

- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter 
ugotavlja predčasno prenehanje mandata 
občinskega funkcionarja, 

- imenuje  člane nadzornega odbora in na 
predlog nadzornega odbora opravi predčasno 
razrešitev člana nadzornega odbora, 

- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov 
občinskega sveta,  

- voli predstavnika v volilno telo za volitve 
člana Državnega sveta ter določi kandidata za 
člana Državnega sveta, 

- določi podžupana, ki bo v primeru 
predčasnega prenehanja funkcije opravljal 
funkcijo župana ter odloča o poklicnem 
opravljanju funkcije podžupana, 

- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega 
premoženja, kolikor s statutom  občine ali z 
odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen 
župan, 

- … 

17. člen 
(1)Občinski svet sprejema statut 
občine, odloke in druge splošne akte 
ter poslovnik občinskega sveta.  
(2)V okviru svojih pristojnosti 
občinski svet predvsem: 
- sprejema statut občine in druge 

splošne akte občine 
- sprejema prostorske plane in druge 

plane razvoja občine,  
- sprejema občinski proračun in 

zaključni račun, 
- ustanavlja organe občinske uprave 

ter določi njihovo organizacijo in 
delovno področje, 

- v sodelovanju z  občinskimi sveti 
drugih občin ustanavlja skupna 
interesna združenja, združenja 
občin, skupne organe občinske 
uprave ter skupne organe za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic 
v javnih zavodih in javnih podjetjih, 

- … 
- voli predstavnika v volilno telo za 

volitve člana Državnega sveta ter 
določi kandidata za člana 
Državnega sveta, 

- določi podžupana, ki bo v primeru 
predčasnega prenehanja funkcije 
opravljal funkcijo župana ter odloča 
o poklicnem opravljanju funkcije 
podžupana, 

- odloča o pridobitvi in odtujitvi 
občinskega premoženja, kolikor s 
statutom  občine ali z odlokom za 
odločanje o tem ni pooblaščen 
župan, 

- … 

 

18. člen 
(1)Člani občinskega sveta opravljajo svojo 

18. člen 
(1)Člani občinskega sveta opravljajo 
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funkcijo nepoklicno. 
(2)Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s 
funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot 
tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi 
funkcijami, za katere tako določa zakon. 
(3)Član občinskega sveta, ki je imenovan za 
podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega 
sveta in funkcijo podžupana hkrati.  Podžupan,  
ki v primeru predčasnega prenehanja mandata 
župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne 
opravlja funkcije člana občinskega sveta. 
(4)Funkcija člana občinskega sveta tudi ni 
združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, na 
katere območju je občina kot tudi ne z delom v 
državni upravi na delovnih mestih, na katerih 
delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom 
nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in 
strokovnostjo dela organov občine. 

 

svojo funkcijo nepoklicno. 
(2)Funkcija člana občinskega sveta 
ni združljiva s funkcijo župana, člana 
nadzornega odbora, kot tudi ne z 
delom v občinski upravi ter z drugimi 
funkcijami, za katere tako določa 
zakon. 
(3)Član občinskega sveta, ki je 
imenovan za podžupana, opravlja 
funkcijo člana občinskega sveta in 
funkcijo podžupana hkrati.  
Podžupan,  ki v primeru predčasnega 
prenehanja mandata župana opravlja 
funkcijo župana, v tem času ne 
opravlja funkcije člana občinskega 
sveta. 
(4)Funkcija člana občinskega sveta 
tudi ni združljiva s funkcijo načelnika 
upravne enote, na katere območju je 
občina kot tudi ne z delom v državni 
upravi na delovnih mestih, na katerih 
delavci izvršujejo pooblastila v zvezi 
z nadzorom nad zakonitostjo oziroma 
nad primernostjo in strokovnostjo 
dela organov občine. 

22. člen 
(1)Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji 
navzoča večina njegovih članov. Občinski svet 
sprejema odločitve z večino glasov navzočih 
članov razen, če zakon   določa drugačno večino. 
(2)Občinski svet sprejema odločitve z javnim 
glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je 
tako določeno z zakonom ali če tako sklene 
občinski svet. 
(3)Način dela in odločanja, razmerja do drugih 
občinskih organov ter druga vprašanja delovanja 
občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga 
sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino 
navzočih članov. 
(4)Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan 
in občinska uprava. 
(5)Župan in direktor občinske uprave o 
izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata 
občinskemu svetu na način, ki se določi s 
poslovnikom. 

22. člen 

(1) Občinski svet veljavno sklepa, če 
je na seji navzoča večina njegovih 
članov. Občinski svet sprejema 
odločitve z večino opredeljenih 
glasov navzočih članov razen, če 
zakon določa drugačno večino. 

… 

23. člen 
(1)Članu občinskega sveta predčasno preneha 
mandat: 

- če izgubi volilno pravico, 
- če postane trajno nezmožen za opravljanje 

funkcije, 
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na 

nepogojno kazen zapora, daljšo od šest 
mesecev, 

- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne 
preneha opravljati dejavnosti, ki ni 
združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, 

- če nastopi funkcijo ali začne opravljati 

23. člen  

(črtan) 
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dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana 
občinskega sveta, 

- če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo 
oziroma če v enem mesecu po potrditvi 
mandata ne preneha opravljati funkcije ali 
dela v občinski, oziroma državni upravi, ki ni 
združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, 

- če odstopi. 
(2)Razlogi za prenehanje mandata člana 
občinskega sveta iz prve, druge in tretje alinee 
prvega odstavka tega člena se ugotovijo na 
podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član 
občinskega sveta je dolžan občinski svet 
obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četrto, peto in 
šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odstop 
člana občinskega sveta mora biti podan v pisni 
obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z 
dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali 
razlogi za prenehanje mandata iz prvega 
odstavka tega člena. 
(3)Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na 
prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka 
tega člena. 
(4)Za izvolitev  oziroma potrditev mandata 
nadomestnega člana občinskega sveta se 
upoštevajo določbe zakona, ki ureja to področje. 

27. člen 
(1)Člane komisij in odborov imenuje občinski 
svet izmed svojih članov in največ polovico 
članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov 
za člane pripravi Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 
poziva političnim strankam in neodvisnim listam 
zastopanim v občinskem svetu. 
(2)Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pri pripravi predloga oziroma 
določitvi števila članov v vseh komisijah in 
odborih, ki pripradajo posamezni politični stranki 
ali neodvisni listi, upošteva velikost (število 
članov) posamezne svetniške skupine politične 
stranke ali neodvisne liste, ob določitvi mest v 
posamezni komisiji in odboru pa upošteva 
razmerje med koalicijo in opozicijo. Mesto 
predsednika in večina članov v nadzornem 
odboru občine pripada članom, ki jih predlagajo 
opozicijske svetniške skupine ali svetniki 
političnih strank oziroma neodvisnih list. 
(3)Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi 
član občinskega sveta kot predsednik. 
(4)Prvo sejo delovnega telesa skliče župan. 
(5)Članstvo v komisiji ali odboru občinskega 
sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem 
odboru občine ali z delom v občinski upravi. 

27. člen  
… 

 (5)Članstvo v komisiji ali odboru 
občinskega sveta ni združljivo s 
članstvom v nadzornem odboru 
občine ali z delom v občinski upravi. 

35. člen 
(1)Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima 
občina najmanj enega podžupana. S sklepom o 
imenovanju podžupana se ugotovi, da bo 
podžupan v primeru predčasnega prenehanja 

35. člen 
…  
(4)V soglasju z županom se lahko 
tudi podžupan odloči, da bo funkcijo 
opravljal poklicno. O poklicnem 
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mandata župana opravljal funkcijo župana v času 
od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju 
mandata in razpisa nadomestnih volitev do 
izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja 
funkcijo župana, nima pravice glasovati za 
odločitve občinskega sveta. 
(2)Podžupan pomaga županu pri njegovem delu 
ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti 
župana, za katere ga župan pooblasti. 
(3)Podžupan nadomešča župana v primeru 
njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času 
nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge 
iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere 
ga župan pooblasti. 
(4)V soglasju z županom se lahko tudi podžupan 
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O 
poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči 
občinski svet na predlog župana. 

 

opravljanju funkcije podžupana 
odloči občinski svet na predlog 
župana. 

 

38. člen 
(1)Županu in podžupanu preneha mandat: 

- če izgubi volilno pravico, 
- če postane trajno nezmožen za opravljanje 

funkcije, 
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na 

nepogojno kazen zapora, daljšo kot šest  
mesecev, 

- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne 
preneha opravljati dejavnosti, ki ni 
združljiva s funkcijo župana in podžupana, 

- če nastopi funkcijo ali začne opravljati 
dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo župana 
ali podžupana, 

- če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo 
oziroma če v enem mesecu po potrditvi 
mandata ne preneha opravljati funkcije ali 
dela v občinski, oziroma državni upravi, ki  
ni združljiva oziroma ni združljivo s funkcijo 
župana in podžupana, 

- če odstopi, 
- če je po odločitvi Državnega zbora razrešen. 

(2)Podžupanu preneha mandat tudi, če ga župan 
razreši.  
(3)Če je župan razrešen po odločitvi Državnega 
zbora, je razrešen tudi podžupan. Mandat jima 
preneha z dnem razrešitve. 
(4)Razlogi za prenehanje mandata  iz prve, 
druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena 
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne 
odločbe. Župan oziroma podžupan je dolžan 
občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z 
četrto, peto, šesto in sedmo alineo prvega 
odstavka tega člena. Odločitev oziroma odstopna 
izjava župana oziroma podžupana mora biti v 
pisni obliki posredovana občinski volilni komisiji. 
Komisija je dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne 
izjave posredovati predlog ugotovitvenega sklepa 

38. člen  

(črtan) 
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občinskemu svetu. 
(5)Županu in podžupanu preneha mandat z 
dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali 
razlogi za prenehanje mandata iz prvega 
odstavka tega člena. 
(6)Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na 
seji, na kateri je dana pisna izjava ali najkasneje 
na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega 
odstavka tega člena. 
(7)Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet 
predsedniku občinske volilne komisije. Če županu 
preneha mandat več kot šest mesecev pred 
potekom mandatne dobe, razpiše občinska 
volilna komisija nadomestne volitve. 
(8)Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi 
razlogov iz prve do vključno šeste alinee prvega 
odstavka tega člena preneha tudi mandat člana 
občinskega sveta. Odstop se šteje za razrešitev, 
če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi kot član 
občinskega sveta. Za izvolitev  oziroma potrditev 
mandata nadomestnega člana občinskega sveta 
se upoštevajo določbe zakona, ki ureja to 

področje. 
(9)Prenehanje mandata podžupana zaradi 
razrešitve po drugem odstavku tega člena ne 
vpliva na mandat člana občinskega sveta. 
41. člen 
(1)Prvo sejo nadzornega odbora občine po 
imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se 
konstituira, če je na prvi seji navzočih večina 
članov. 
(2)Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe 
podpredsednika nadzornega odbora. 
(3)Predsednik,v posebnih primerih, ki so določeni 
v poslovniku nadzornega odbora pa lahko 
podpredsednik,  predstavlja nadzorni odbor, 
sklicuje in vodi njegove seje. 
(4)Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, 
priporočila in predloge na seji, na kateri je 
navzočih večina članov nadzornega odbora, z 
večino glasov navzočih članov. 

41. člen 
… 

(4)Nadzorni odbor sprejema svoja 
poročila, priporočila in predloge na 
seji, na kateri je navzočih večina 
članov nadzornega odbora, z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov. 

42. člen 
(1)Nadzorni odbor sprejme letni program dela, s 
katerim seznani župana in Občinski svet. Letni 
program dela mora vsebovati nadzor predloga 
proračuna občine, zaključnega računa občine, 
javnih zavodov katerih edina ustanoviteljica je 
občina in nadzor razpolaganja z občinskim 
nepremičnim in premičnim premoženjem. 
(2)Župan, Občinski svet in občani lahko podajo 
predloge za izredni nadzor. Nadzorni odbor mora 
proučiti dano pobudo in izredni nadzor po lastni 
presoji vključiti v letni program dela. 
(3)Nadzorni odbor je dolžan podati Občinskemu 
svetu poročilo o svojih ugotovitvah najmanj 
dvakrat letno.  

42. člen 
(1)Nadzorni odbor sprejme letni 
program dela, s katerim seznani 
župana in občinski svet. Letni 
program dela mora vsebovati nadzor 
predloga proračuna občine, 
zaključnega računa občine, javnih 
zavodov katerih edina ustanoviteljica 
je občina in nadzor razpolaganja z 
občinskim nepremičnim in premičnim 
premoženjem. 
(2)Župan, Občinski svet in občani 
lahko podajo predloge za izredni 
nadzor. Nadzorni odbor mora proučiti 
dano pobudo in izredni nadzor po 
lastni presoji vključiti v letni program 
dela. 
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(3)Nadzorni odbor je dolžan podati 
Občinskemu svetu poročilo o svojih 
ugotovitvah najmanj dvakrat letno. 

43. člen 
(1)Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge 
poročil nadzornega odbora pripravi član 
nadzornega odbora, ki ga je na predlog 
predsednika, za posamezno zadevo v skladu z 
letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi 
nadzora, zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi 
nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine 
nadzora, časa in kraja nadzora in  navedbo 
nadzorovane osebe (organ ali organizacija z 
odgovornimi osebami). 
(2)V postopku nadzora so  odgovorni 
nadzorovane osebe dolžni članu nadzornega 
odbora, ki opravlja nadzor, predložiti vso 
potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku 
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati 
pojasnila. Član nadzornega odbora, ki opravlja 
nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, ki so 
mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je 
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke 
dolžni dati. 
(3)Po opravljenem pregledu pripravi član 
nadzornega odbora predlog poročila, v katerem 
je navedena nadzorovana oseba, odgovorne 
osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene ter 
mnenja ter morebitna priporočila in predlogi 
ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni 
odbor ter ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima 
pravico v roku petnajst dni od prejema predloga 
poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. 
Nadzorni odbor mora o ugovoru  odločiti v 
petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje 
nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu 
svetu in županu po potrebi pa tudi računskemu 
sodišču. 
(4)Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev 
predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, 
ki so opredeljene v poslovniku nadzornega 
odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od 
dokončnosti poročila obvestiti pristojno 
ministrstvo in računsko sodišče.  
(5)V primeru, da   nadzorni odbor ugotovi, da 
obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba 
ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo 
dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati 
pristojnemu organu pregona. 
(6)Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati 
mnenja, priporočila in predloge nadzornega 
odbora iz njihove pristojnosti. Organi 
nadzorovane osebe so dolžni obravnavati 
dokončna poročila nadzornega odbora v roku 45 
dni po njihovem prejemu. Občinski svet in župan 
sta dolžna obravnavati dokončna poročila 
nadzornega odbora na prvi redni seji, ki sledi 
prejemu dokončnega poročila nadzornega 

43. člen  

(črtan) 
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odbora. V skladu s svojimi pristojnostmi morajo 
upoštevati priporočila in predloge nadzornega 
odbora ter nadzorovani osebi v primeru 
ugotovljenih nepravilnosti izreči ukrepe za 
njihovo odpravo. Posamezni ukrep mora poleg 
vsebine sprememb vsebovati tudi rok za odpravo 
in določiti način poročanja nadzorovane osebe o 
odpravi nepravilnosti. 
(7)Župan, občinski svet in organi nadzorovane 
osebe pisno seznanijo nadzorni odbor o 
obravnava dokončnega poročilo nadzornega 
odbora in o sprejetih sklepih. Nadzorni odbor je 
tudi prejemnik poročil  nadzorovane osebe o 
odpravi nepravilnosti. 
44. člen 
(1)Predsednik nadzornega odbora izloči člana 
nadzornega odbora iz posamezne zadeve v 
primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo 
dvom o njegovi nepristranosti. 
(2)Izločitev člana nadzornega odbora v 
posamezni zadevi lahko zahteva tudi 
nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora 
vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je 
potrebno navesti okoliščine, na katere opira 
svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči 
predsednik nadzornega odbora.  
(3)O izločitvi predsednika nadzornega odbora 
odloči nadzorni odbor. 

44. člen 
(1) Vsak član nadzornega odbora ima 
dolžnost preverjanja okoliščin, ki bi 
ga lahko pripeljale do pristranskosti. 
Če pride do takih okoliščin, o tem 
obvesti nadzorni odbor ali 
predsednika in se izloči sam. 
(2) Šteje se, da so podane okoliščine 
iz prejšnjega odstavka, če: 
 je odgovorna oseba, zakonit 

zastopnik, prokurist ali 
pooblaščenec nadzorovane osebe 
s članom nadzornega odbora v 
krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali 
v stranski vrsti do vštetega 
četrtega kolena ali če je z njo v 
zakonski ali zunajzakonski 
skupnosti ali v svaštvu do 
vštetega drugega kolena, četudi 
je zakonska zveza ali 
zunajzakonska skupnost 
prenehala, 

 je član nadzornega odbora 
skrbnik, posvojitelj, posvojenec 
ali rejnik odgovorne osebe, 
zakonitega zastopnika, prokurista 
ali pooblaščenca nadzorovane 
osebe, 

 če je član nadzornega odbora 
udeležen ali je sodeloval v 
postopku, ki je predmet nadzora. 

(3)Izločitev člana nadzornega odbora 
v posamezni zadevi lahko zahteva 
tudi drug član nadzornega odbora ali 
nadzorovana oseba. Zahtevo za 
izločitev mora vložiti pri nadzornem 
odboru. V zahtevi je potrebno 
navesti okoliščine, na katere opira 
svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi 
odloči predsednik nadzornega 
odbora.  
(4)O izločitvi predsednika 
nadzornega odbora odloči nadzorni 
odbor. 
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45. člen 
(1)Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni 
odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, 
vendar, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob 
obveščanju javnosti mora spoštovati pravice 
strank. 
(2)Pri opravljanju svojega dela so člani 
nadzornega odbora dolžni varovati državne, 
uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so 
tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom 
ali z akti občinskega sveta in organizacij 
uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati 
dostojanstvo, dobro ime in osebnostno 
integriteto fizičnih in pravnih oseb. 

45. člen 
(1) Delo nadzornega odbora je 
javno. Nadzorni odbor je pri svojem 
delu dolžan varovati osebne podatke 
ter državne, uradne in poslovne 
skrivnosti, ki so tako opredeljene z 
zakonom, drugim predpisom ali z 
akti občinskega sveta in organizacij 
uporabnikov proračunskih sredstev in 
spoštovati dostojanstvo, dobro ime 
in integriteto posameznikov. 
(2) Javnost dela nadzornega odbora 
se zagotavlja z objavo končnih 
poročil o opravljenih nadzorih na 
spletni strani občine. 
(3) Način zagotavljanja javnosti dela 
in način omejitve javnosti dela 
nadzornega odbora določa poslovnik. 

60. člen 

(1)Krajevna skupnost je pravna oseba javnega 
prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, 
v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne 
more biti delodajalec. 
(2)Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v 
pravnem prometu v svojem imenu in za svoj 
račun. Krajevno skupnost v pravnem prometu 
zastopa predsednik sveta krajevne skupnosti ali 
oseba, ki jo predsednik sveta za to pooblasti. 

60. člen 

(1)Krajevna skupnost je pravna 
oseba javnega prava v okviru nalog, 
ki jih opravlja samostojno, v skladu s 
tem statutom in odlokom. Krajevna 
skupnost ne more biti delodajalec. 

62. člen 
(1)Krajevna skupnost ima statut, ki ga sprejme 
svet krajevne skupnosti, po predhodnem 
soglasju občinskega sveta. Statut krajevne 
skupnosti mora biti v skladu s statutom občine. 
(2)S statutom krajevne skupnosti se opredeli 
območje, naloge, organi, financiranje in druge 
zadeve s področja delovanja krajevne skupnosti. 

62. člen 

Z odlokom se opredeli območje, 
naloge, organe, financiranje in druge 
zadeve s področja delovanja 
krajevne skupnosti. 

63. člen 
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju 
javnih zadev v občini, in sicer: 

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi 
razvojnih programov občine na področju 
javne infrastrukture na svojem območju ter 
sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij 
in investicij v javno razsvetljavo na njihovem 
območju in sodelujejo pri nadzoru nad 
opravljenimi deli, 

- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s 
pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, 
sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov 
zemljišč za dela s področja  gospodarskih 
javnih služb, 

- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč 
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri 
njihovi sanaciji, 

- dajejo predloge za ureditev in olepševanje 
kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje 
sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo, 

- dajejo pobude za dodatno prometno 

63. člen 
Krajevne skupnosti sodelujejo pri 
opravljanju javnih zadev v občini, in 
sicer: 

- dajejo predloge in sodelujejo pri 
pripravi razvojnih programov 
občine na področju javne 
infrastrukture na svojem 
območju ter sodelujejo pri 
izvajanju komunalnih investicij 
in investicij v javno razsvetljavo 
na njihovem območju in 
sodelujejo pri nadzoru nad 
opravljenimi deli, 

- sodelujejo pri pripravi 
programov oskrbe s pitno vodo 
in zaščiti virov pitne vode, 
sodelujejo pri pridobivanju 
soglasij lastnikov zemljišč za 
dela s področja  gospodarskih 
javnih služb, 

- dajejo predloge za sanacijo 
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ureditev (prometna signalizacija, ureditev 
dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti 
ipd.), 

- predlagajo in izvajajo programe javnih del, 
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih 

razgrnitvah prostorskih, planskih in 
izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje 
njihove skupnosti, 

- oblikujejo pobude za spremembo 
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter 
jih posredujejo pristojnemu organu občine, 

- dajejo mnenja glede spremembe 
namembnosti kmetijskega prostora v druge 
namene, predvidenih gradenj večjih 
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, 
za posege v kmetijski prostor 
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi 
prišlo do spremembe režima vodnih virov, 

- seznanjajo pristojni organ občine s problemi 
in potrebami prebivalcev skupnosti na 
področju urejanja prostora in varstva okolja, 

- v sodelujejo pri organizaciji kulturnih, 
športnih in drugih prireditev,  

- spremljajo nevarnosti na svojem območju in 
o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter 
po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri 
ostalih nalogah s področja zaščite in 
reševanja,  

- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju 
in upravljanju s premoženjem občine, ki je 
skupnostim dano na uporabo za opravljanje 
njihovih nalog. 

 

divjih odlagališč komunalnih 
odpadkov in sodelujejo pri 
njihovi sanaciji, 

- dajejo predloge za ureditev in 
olepševanje kraja (ocvetličenja, 
ureditev in vzdrževanje 
sprehajalnih poti ipd.) in pri tem 
sodelujejo, 

- dajejo pobude za dodatno 
prometno ureditev (prometna 
signalizacija, ureditev dovozov 
in izvozov, omejevanje hitrosti 
ipd.), 

- predlagajo in izvajajo programe 
javnih del, 

- sodelujejo in dajejo mnenja pri 
javnih razgrnitvah prostorskih, 
planskih in izvedbenih aktov, ki 
obravnavajo območje njihove 
skupnosti, 

- oblikujejo pobude za 
spremembo prostorskih, 
planskih in izvedbenih aktov ter 
jih posredujejo pristojnemu 
organu občine, 

- dajejo mnenja glede spremembe 
namembnosti kmetijskega 
prostora v druge namene, 
predvidenih gradenj večjih 
proizvodnih in drugih objektov v 
skupnosti, za posege v kmetijski 
prostor (agromelioracije, 
komasacije), pri katerih bi prišlo 
do spremembe režima vodnih 
virov, 

- seznanjajo pristojni organ 
občine s problemi in potrebami 
prebivalcev skupnosti na 
področju urejanja prostora in 
varstva okolja, 

- v sodelujejo pri organizaciji 
kulturnih, športnih in drugih 
prireditev,  

- spremljajo nevarnosti na svojem 
območju in o tem obveščajo 
štab za civilno zaščito ter po 
potrebi prebivalstvo in 
sodelujejo pri ostalih nalogah s 
področja zaščite in reševanja,  

- dajejo soglasja k odločitvam o 
razpolaganju in upravljanju s 
premoženjem občine, ki je 
skupnostim dano na uporabo za 
opravljanje njihovih nalog, 

- lahko dajejo predloge k 
imenovanju predstavnikov v 
organe občine, katerih 
ustanoviteljica je Občina Bohinj. 
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64. člen 
(1)Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz  
pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na 
prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti 
praviloma samostojno: 

- skrbijo za urejenost pokopališč in 
organizirajo pogrebno službo na krajevno 
običajni način, če z odlokom občine ni 
drugače določeno, 

- skrbijo za pluženje in odvoz snega, 
- skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest, 
- v skladu z zakonom o gostinstvu dajejo 

mnenje v zvezi z obratovalnim časom 
gostinskih obratov,  

- upravljajo z lastnim premoženjem ali  s 
premoženjem občine, ki jim je dano v 
uporabo, 

- izdelujejo načrte zaščite in reševanja na 
podlagi predpisov in potreb občine, 

- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru 
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi 
na svojem območju, 

- pospešujejo kulturne, športne in druge 
društvene dejavnosti na svojem območju ter 
organizirajo kulturne, športne in druge 
prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih 
prireditvah, kadar je organizator občina. 

(2)Krajevne skupnosti opravljajo tudi druge 
naloge, če je tako določeno s splošnim aktom 
občine ali sklepom občinskega sveta. 

64. člen 

(1) Naloge krajevnih skupnosti z 
območja prebivalstva krajevne 
skupnosti, se nanašajo na: 

- urejanje prostora, 
- zagotavljanje obveznih lokalnih 

gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, 

- gradnjo in vzdrževanje cest in 
drugih javnih površin, 

- upravljanje s premoženjem, ki je 
namenjeno za potrebe krajevnega 
prebivalstva ter 

- pospeševanje kulturnih, športnih 
in drugih društvenih dejavnosti. 

(2) Z odlokom se podrobneje določijo 
naloge in način izvajanja nalog iz 
prejšnjega odstavka, ki se prenesejo 
v izvajanje svetu ožjega dela občine. 

65. člen 
(1)Organ krajevne skupnosti  je svet, ki ga 
izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na 
območju  krajevne skupnosti. Način izvolitve 
članov sveta določa zakon. 
(2)Volitve v svet  krajevne skupnosti razpiše 
župan. 
(3)Svet krajevne skupnosti lahko šteje največ 11 
članov. Število članov sveta določi občinski svet z 
odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve 
v svet krajevne skupnosti. 
(4)Mandat članov sveta krajevne skupnosti se 
začne in konča istočasno kot mandat članov 
občinskega sveta. 
(5)Član sveta krajevne skupnosti ne more biti 
župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski 
upravi in javni uslužbenec v službi ožjega dela 
občine. 
(6)Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo 
predčasno prenehanje mandata članu občinskega 
sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje 
mandata člana sveta ožjega dela občine. 
(7)Funkcija člana sveta je častna. 

65. člen 
(1)Organ krajevne skupnosti  je 
svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim 
prebivališčem na območju  krajevne 
skupnosti. Način izvolitve članov 
sveta določa zakon. 
(2)Volitve v svet  krajevne skupnosti 
razpiše župan. 
(3)Svet krajevne skupnosti lahko 
šteje največ 11 članov. Število članov 
sveta določi občinski svet z odlokom, 
s katerim določi volilne enote za 
volitve v svet krajevne skupnosti. 
(4)Mandat članov sveta krajevne 
skupnosti se začne in konča 
istočasno kot mandat članov 
občinskega sveta. 
(5)Član sveta krajevne skupnosti ne 
more biti župan, podžupan, javni 
uslužbenec v občinski upravi in javni 
uslužbenec v službi ožjega dela 
občine. 
(5)Določbe zakona in tega statuta, ki 
urejajo potrditev in prenehanje 
mandata člana občinskega sveta, se 
smiselno uporabljajo tudi za mandat 
člana sveta ožjega dela občine. 
(7)Funkcija člana sveta je častna. 
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66. člen 
(1)Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče 
župan najkasneje trideset dni po izvolitvi članov 
sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, 
ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih 
članov.  
(2)Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki 
ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Predsednik 
sveta krajevne skupnosti predstavlja skupnost, 
sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet 
krajevne skupnosti. 
(3)Sejo sveta skupnosti lahko skliče tudi župan 
občine. 

66. člen 
(1)Prvo sejo sveta krajevne 
skupnosti skliče župan najkasneje 
trideset dni po izvolitvi članov sveta 
krajevne skupnosti. Svet je 
konstituiran, ko so potrjeni mandati 
več kot polovici njegovih članov. Za 
potrditev mandatov in konstituiranje 
sveta se uporabljajo določbe statuta, 
ki veljajo za konstituiranje 
občinskega sveta. 
… 

67. člen 
(1)Svet na predlog predsednika izvoli 
podpredsednika. Podpredsednik sveta 
nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki 
mu jih določi predsednik. 
(2)Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema 
svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih 
večina članov,  z večino glasov navzočih članov. 
(3)Vabilo za sejo sveta krajevne skupnosti se 
pošlje tudi županu. 
(4)Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta 
krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa 
nima pravice glasovati. 
(5)Predsednik sveta  skliče svet krajevne 
skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma 
večkrat v primeru, da je to potrebno. Predsednik 
mora sklicati  svet krajevne skupnosti, če to 
zahteva župan, ali najmanj polovica članov 
sveta. 
(6)Zapisnik seje sveta krajevne skupnosti se 
posreduje županu najkasneje v petnajstih dneh 
po opravljeni seji. 
(7)Za delovanje sveta krajevne skupnosti se 
smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta. 

67. člen 
… 
(2)Svet krajevne skupnosti dela ter 
sprejema svoje odločitve na seji, na 
kateri je navzočih večina članov,  z 
večino opredeljenih glasov navzočih 
članov. 
… 

68. člen 
(1)Svet krajevne skupnosti  izvršuje naloge, ki 
so v skladu s tem statutom naloge krajevne 
skupnosti. Svet tudi:  

- obravnava vprašanja iz občinske 
pristojnosti, ki se nanašajo na območje 
krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter 
oblikuje svoja stališča in mnenja, 

- daje pobude in predloge za sprejem odlokov 
in drugih splošnih aktov občine,   

- sprejema odločitve o uporabi sredstev 
skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju 
s premoženjem skupnosti. Odločitve sveta 
skupnosti o uporabi sredstev in razpolaganju 
ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti 
so veljavne, ko da nanje soglasje občinski 
svet. 

(2)Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta 
krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje 

68. člen 
(1)Svet krajevne skupnosti  izvršuje 
naloge v skladu s tem statutom. Svet 
tudi:  
- obravnava vprašanja iz občinske 

pristojnosti, ki se nanašajo na 
območje krajevne skupnosti in 
njeno prebivalstvo ter oblikuje 
svoja stališča in mnenja, 

- daje pobude in predloge za 
sprejem odlokov in drugih splošnih 
aktov občine,   

- sprejema odločitve o razpolaganju 
ter gospodarjenju s premoženjem 
skupnosti v okviru predpisa občine 
za izvršitev občinskega proračuna 
ter drugih občinskih predpisov. 

 



 
 

26 
 

nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, 
župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, 
razen, če ni s tem statutom ali odlokom drugače 
določeno. 
(3)Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo 
posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov 
krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora 
krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega 
statuta, s katerimi je urejen zbor občanov. 
70. člen  
(1)Krajevna skupnost ima lahko za opravljanje 
strokovnih in administrativnih nalog za potrebe 
delovanja krajevne skupnosti strokovnega 
delavca - tajnika krajevne skupnosti, ki svoje 
naloge opravlja nepoklicno. 
(2)Tajnika krajevne skupnosti imenuje svet 
skupnosti in ne more biti član sveta krajevne 
skupnosti. 
(3)Število in struktura strokovnih delavcev se 
opredeli z odlokom iz 72. člena tega statuta. 

70. člen 
(1)Krajevna skupnost ima lahko za 
opravljanje strokovnih in 
administrativnih nalog za potrebe 
delovanja krajevne skupnosti 
strokovnega delavca - tajnika 
krajevne skupnosti, ki svoje naloge 
opravlja nepoklicno. 
(2)Tajnika krajevne skupnosti 
imenuje svet skupnosti in ne more 
biti član sveta krajevne skupnosti. 
(3)Število in struktura strokovnih 
delavcev se opredeli z odlokom iz 64. 
člena tega statuta. 
(4) Izvajanje strokovnih nalog in 
administrativnih opravil za potrebe 
krajevnih skupnosti in njihovih 
svetov lahko zagotavlja občinska 
uprava. 

73. člen 
(1)Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz 
občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki 
fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s 
samoprispevkom in s prihodki od premoženja 
ožjega dela občine. 
(2)Kriteriji in merila za financiranje nalog in 
delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna 
občine se določijo z odlokom. 
(3)Prostore, opremo in materialna sredstva, ki 
jih potrebujejo za svoje delovanje sveti krajevnih 
skupnosti zagotovi občina. V ta namen občina s 
sklepom, da v upravljanje krajevnim skupnostim 
del svojega premoženja za izvrševanje njihovih 
nalog. 

73. člen 
(1) Občina v proračunu zagotavlja 
sredstva za delovanje in opravljanje 
nalog krajevnih skupnosti v skladu z 
zakonom. 
(2) Sredstva od premoženja, plačil 
za storitve javnih služb, ki jih 
zagotavljajo krajevne skupnosti in 
druga sredstva, kot so prispevki 
krajanov in donacije, se s 
proračunom občine namenijo za 
financiranje njihovih nalog, razen za 
tekoče odhodke. 
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za 
financiranje krajevnih skupnosti se 
izvajajo s sprejetim Odlokom o 
proračunu občine Bohinj za 
posamezno leto. 
(4) Prostore, opremo in materialna 
sredstva, ki jih potrebujejo za svoje 
delovanje sveti krajevnih skupnosti, 
zagotovi občina. 

75. člen 
(1)Pravne posle, katerih vrednost presega 4.200 

€, krajevna skupnost lahko sklene le po 
predhodnem pisnem soglasju župana. 
(2)Krajevna skupnost se ne sme zadolževati. 

75. člen 
Krajevna skupnost se ne sme 
zadolževati. 

76. člen 
(1)Za izvrševanje finančnega načrta krajevne 
skupnosti je odgovoren predsednik sveta 

76. člen 
(črtan) 
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krajevne skupnosti kot odredbodajalec ali od 
njega pooblaščena oseba. 
(2)Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne 
skupnosti opravlja, v skladu s tem statutom, 
nadzorni odbor občine.  
78. člen 
(1)Občani na zboru občanov: 

- obravnavajo pobude in predloge za 
spremembo območja občine, njenega imena 
ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in 
oblikujejo mnenja, 

- obravnavajo predloge in pobude za 
sodelovanje in povezovanje z drugimi 
občinami v širše samoupravne lokalne 
skupnosti, 

- obravnavajo pobude in predloge za 
ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine 
oziroma za spremembo njihovih območij, 

- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo 
stališča o spremembah območij naselij, imen 
naselij ter imen ulic, 

- opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z 
zakonom, 

- dajejo predloge občinskim organom v zvezi 
s pripravo programov razvoja občine, 
gospodarjenja s prostorom ter varovanja 
življenjskega okolja, 

- oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v 
prostor kot so gradnja cest, energetskih 
objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih 
stvari, 

- obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča 
ter odločajo o zadevah, za katere je tako 
določeno z zakonom, s tem statutom ali 
odlokom občine ter o zadevah, za  katere 
tako sklene občinski svet ali župan. 

(2)Odločitve, predloge, pobude, stališča in 
mnenja zbora občanov so občinski organi, v 
katerih pristojnost posamezna zadeva spada, 
dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog 
upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da 
predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev 
zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom 
dolžan na primeren način in v primernem roku 
svoje mnenje predstaviti in utemeljiti. 

78. člen 
(1)Občani na zboru občanov: 
- obravnavajo pobude in predloge za 

spremembo območja občine, 
njenega imena ali sedeža ter dajejo 
pobude v zvezi s tem in oblikujejo 
mnenja, 

- obravnavajo predloge in pobude za 
sodelovanje in povezovanje z 
drugimi občinami v širše 
samoupravne lokalne skupnosti, 

- obravnavajo pobude in predloge za 
ustanovitev ali ukinitev ožjih delov 
občine oziroma za spremembo 
njihovih območij, 

- predlagajo, obravnavajo in 
oblikujejo stališča o spremembah 
območij naselij, imen naselij ter 
imen ulic, 

- opravljajo naloge zborov volivcev v 
skladu z zakonom, 

- dajejo predloge občinskim organom 
v zvezi s pripravo programov 
razvoja občine, gospodarjenja s 
prostorom ter varovanja 
življenjskega okolja, 

… 

79. člen 
(1)Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, 
za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno 
naselje ali zaselek.  
(2)Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, 
ali na pobudo občinskega sveta, ali sveta 
krajevne skupnosti. 
(3)Župan mora sklicati zbor občanov za vso 
občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev 
v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na 
zahtevo najmanj 10 odstotkov volivcev v tej 
skupnosti. 
(4)Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora 

79. člen 
… 
(3)Župan mora sklicati zbor občanov 
za vso občino, ali za njen ožji del na 
zahtevo najmanj petih odstotkov 
volivcev v občini oziroma v njenem 
ožjem delu. 
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vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki 
naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti 
seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam 
mora vsebovati ime in priimek volivca, datum 
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove 
podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, 
če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno 
število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči 
pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu 
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov 
najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno 
vložene zahteve. 
81. člen 
(1)Zbor občanov vodi župan ali od njega 
pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru 
občanov predlaga imenovanje predsedstva 
zbora, ki naj zbor vodi. 
(2)Zbor občanov veljavno sprejema svoje 
odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, 
če na zboru sodeluje najmanj 5% odstotkov 
volivcev, če je zbor sklican za vso občino oziroma 
najmanj 20% odstotkov volivcev, če je zbor 
sklican za območje krajevne skupnosti ali 
posameznega naselja. Odločitev zbora občanov 
je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica 
volivcev, ki sodelujejo na zboru. 
(3)Delavec občinske uprave, ki ga določi direktor 

občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora 
občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove 
odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z 
zapisnikom zbora občanov direktor občinske 
uprave seznani občinski svet in župana ter ga na 
krajevno običajen način objavi. 

81. člen 

… 

(2)Zbor občanov veljavno sprejema 
svoje odločitve, predloge, pobude, 
stališča in mnenja, če na zboru 
sodeluje najmanj 5 % volivcev, če je 
zbor sklican za vso občino oziroma 
najmanj 20 % volivcev, če je zbor 
sklican za območje krajevne 
skupnosti ali posameznega naselja. 
Odločitev zbora občanov je sprejeta, 
če zanjo glasuje najmanj polovica 
volivcev, ki so glasovali. 

97. člen 
Na področju gospodarskih javnih služb občina 
zagotavlja javne službe za: 

- oskrbo s pitno vodo, 
- ravnanje s komunalnimi odpadki in 

odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 
- odvajanje in čiščenje odpadnih in 

padavinskih voda, 
- javno snago in čiščenje javnih površin, 
- urejanje javnih poti, površin za ceste in 

zelenih površin,  
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje 

kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva zraka, 

- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,  
- vzdrževanje občinskih javnih cest, 
- vzdrževanje javnih parkirnih površin in 

pobiranje parkirnin, 
- urejanje dostopov do naravnih, kulturnih in 

drugih znamenitosti in pobiranje vstopnin,  
- urejanje smučarskih prog za potrebe 

turizma in  
- na drugih področjih, če tako določa zakon ali 

odlok občine. 

97. člen 
Na področju gospodarskih javnih 
služb občina zagotavlja javne službe 
za: 
- oskrbo s pitno vodo, 
- ravnanje s komunalnimi odpadki 

in odlaganje ostankov komunalnih 
odpadkov, 

- odvajanje in čiščenje odpadnih in 
padavinskih voda, 

- javno snago in čiščenje javnih 
površin, 

- urejanje javnih poti, površin za 
ceste in zelenih površin,  

- pregledovanje, nadzorovanje in 
čiščenje kurilnih naprav, dimnih 
vodov in zračnikov zaradi varstva 
zraka, 

- gospodarjenje s stavbnimi 
zemljišči,  

- vzdrževanje občinskih javnih cest, 
- vzdrževanje javnih parkirnih 

površin in pobiranje parkirnin, 
- urejanje dostopov do naravnih, 

kulturnih in drugih znamenitosti 
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in pobiranje vstopnin, 
- urejanje smučarskih prog za 

potrebe turizma in 
- na drugih področjih, če tako 

določa zakon ali odlok občine. 
101. člen 
(1)Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih 
službah, ki so ustanovljene za območje dveh ali 
več občin lahko občinski sveti občin ustanoviteljic 
ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani 
občin ustanoviteljic. 
(2)V aktu o ustanovitvi skupnega organa se 
določijo njegove naloge, organizacija dela in 
način sprejemanja odločitev, način financiranja in 
delitve stroškov za delo skupnega organa. 

101. člen 

(1)Za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic v javnih službah, ki so 
ustanovljene za območje dveh ali več 
občin lahko občinski sveti občin 
ustanoviteljic ustanovijo skupni 
organ, ki ga sestavljajo župani občin 
ustanoviteljic. 

… 

103. člen 
(1)Premoženje občine sestavljajo nepremične in 
premične stvari v lasti občine, denarna sredstva 
in pravice. 
(2)Občina mora s premoženjem gospodariti kot 
dober gospodar. 
(3)Odločitev o odtujitvi nepremičnega 
premoženja občine sprejme občinski svet. O 
pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter 
za pridobitev nepremičnega premoženja do 
vrednosti, ki se določi z odlokom o proračunu, je 
pristojen župan. Župan odloča tudi odpisu 
terjatev do vrednosti, ki se določi z odlokom o 
proračunu.   
(4)Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi 
nepremičnega premoženja mora župan preveriti 
ali so v proračunu zagotovljena finančna 
sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin 
in premičnin v lasti občine se izvede  po 
postopku in na način, ki ga določa zakon. Če z 
zakonom to ni urejeno se odprodaja in 
zamenjava nepremičnin in premičnin izvedeta v 
skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in 
zamenjavo državnega premoženja. 

103. člen 

… 

(4)Pred sklenitvijo pogodbe o 
pridobitvi nepremičnega premoženja 
mora župan preveriti ali so v 
proračunu zagotovljena finančna 
sredstva. Odprodaja ali zamenjava 
nepremičnin in premičnin v lasti 
občine se izvede  po postopku in na 
način, ki ga določa zakon. Če z 
zakonom to ni urejeno se odprodaja 
in zamenjava nepremičnin in 
premičnin izvedeta v skladu s 
predpisi, ki veljajo za odprodajo in 
zamenjavo državnega premoženja. 

119. člen 
(1)Po preteku leta, za katero je bil sprejet 
proračun, sprejme občinski svet zaključni račun 
proračuna za preteklo leto. 
(2)Zaključni račun moram biti sestavljen v 
skladu s predpisi, ki jih določi pristojen minister 
za finance. Občinski svet sprejme hkrati z 
zaključnim računom tudi bilanco stanja ter 
pojasnilo odstopanj.  

(3)Zaključni račun se predloži občinskemu svetu 
najkasneje do konca marca tekočega leta za 
preteklo leto. 

119. člen 
(1)Po preteku leta, za katero je bil 
sprejet proračun, sprejme občinski 
svet zaključni račun proračuna za 
preteklo leto. 
(2)Zaključni račun moram biti 
sestavljen v skladu s predpisi, ki jih 
določi pristojen minister za finance. 
Občinski svet sprejme hkrati z 
zaključnim računom tudi bilanco 
stanja ter pojasnilo odstopanj.  

(3)črtan 

126. člen 

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z 
dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredi 
organizacija in način dela občinskega sveta ter 
uresničevanje pravic in dolžnosti članov 

126. člen 

S poslovnikom, ki ga sprejme 
občinski svet z dvotretjinsko večino 
opredeljenih navzočih članov, se 
uredi organizacija in način dela 
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občinskega sveta. občinskega sveta ter uresničevanje 
pravic in dolžnosti članov občinskega 
sveta. 

131. člen 
(1)Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo 
biti objavljeni v uradnem glasilu občine - 
Uradnem vestniku Občine Bohinj ali katerem 

drugem uradnem glasilu in pričnejo veljati 
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače 
določeno. 
(2)V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi 
akti, za katere tako določi občinski  svet. 

131. člen 

(1)Statut, odloki in drugi predpisi 
občine morajo biti objavljeni v 
uradnem glasilu občine - Uradnem 
vestniku Občine Bohinj ali katerem 

drugem uradnem glasilu in pričnejo 
veljati petnajsti dan po objavi, če ni 
v njih drugače določeno. 

… 

 



 
Občina Bohinj 

Župan 

 
 

Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01-00   fax: 04-572-18-64 
 e-mail: obcina@bohinj.si 

Številka: 007-5/2017/5 
Datum: 22. maj 2017 
 
 

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) 
župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko dnevnega reda: 
 
 
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BOHINJ, drugo branje 

 

 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
 

SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Bohinj. 

 

 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo kot poročevalec na 
seji Občinskega sveta ter na sejah komisij sodeloval Nace Arh. 
 
 
 
Pripravil: 
Nace Arh, mag. prav. 
 

PREDLAGATELJ:                                                                             
Župan                                                             

Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
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I. UVOD 

 

Priprava na drugo branje 

PRIPOMBA SVETNICE: 

Upoštevana je pripomba ga. Arh, da se v četrtem odstavku 71. člena Poslovnika črta del, 
ki določa, da mora biti za veljavno odločanje na seji delovnega telesa Občinskega sveta 
od prisotnih članov večina tistih, ki so člani Občinskega sveta. Ni posebnega razloga, da 
bi za veljavno sprejemanje odločitev obstajal tak pogoj, prav tako se to pravilo v praksi 
do sedaj niti ni uporabljalo. 
 
 

II. BESEDILO ODLOKA 

 

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US) in 16. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) je 
Občinski svet Občine Bohinj, na 21. redni seji, 1. junija 2017 sprejel 

 

Spremembe in dopolnitve  

Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj 

 

1. člen 

Besedilo 7. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine 
Bohinj, št. 8/07 in 2/09) se spremeni tako, da se glasi: 

»(1)Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine, v katerega notranjem 
krogu je ime občinskega organa “ OBČINSKI SVET”. 

(2)Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in  aktih o drugih odločitvah ter 
na dopisih. 

(3)Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa sveta. 

(4)Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave (v nadaljnjem 
besedilu: direktor uprave) ali delavec, ki ga za to pooblasti.« 

2. člen 

Prvi odstavek 9. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Prvo sejo do potrditve mandata novoizvoljenega župana vodi najstarejši član občinskega 
sveta.« 

3. člen 

Tretji odstavek 11. člena se črta. 

4. člen 

Šesti odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(6) Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo 
predloženo gradivo oziroma h katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, 
kadar ta ni bil predlagatelj ali če gradiva ni obravnavalo pristojno delovno telo, razen v 
primerih, ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava nujna, ali če svet odloči 
drugače.« 

5. člen 

Besedilo tretjega odstavka 31. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»(3) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam umakne vse do glasovanja o 
dnevnem redu. O predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar 
predlaga umik točke dnevnega reda oseba, ki ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja 
in glasuje.« 

6. člen 

45. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če 
zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina 
opredeljenih članov izrekla "ZA" njen sprejem.« 

7. člen 

54. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Če se seja zvočno snema, je dobesedni zapisnik prepis zvočnega zapisa poteka seje 
(magnetogram). 

(2) Magnetogram seje se trajno hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in gradivom 
s seje. 

(3) Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje 
predsedujočega, ima pravico poslušati zvočni zapis seje. Poslušanje se opravi v prostorih 
občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca. 

(4) Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa seje, ki vsebuje informacijo javnega 
značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri 
poleg svojega osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi dobiti, vloži 
ustno ali pisno pri pooblaščenem javnem uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z 
zakonom.« 

8. člen 

Četrti odstavek 58. člena se črta. 

9. člen 

Besedilo četrtega odstavka 71. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(4)Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če 
je na seji navzoča večina njegovih članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve - 
mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih glasov navzočih članov.« 

10.  člen 

Besedilo tretjega odstavka 79. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3)Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina opredeljenih navzočih članov 
občinskega sveta.« 

11.  člen 

Pravi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1)V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in 
dopolnitve člani občinskega sveta, komisije in predlagatelj z amandmaji.« 

12.  člen 

Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1)Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če zanje na seji občinskega sveta 
glasuje večina opredeljenih navzočih članov.« 

13.  člen 

Prvi odstavek 88. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1)S proračunom občine se razporedijo vsi prejemki in izdatki za posamezne namene 
financiranja javne porabe občini.« 

14.  člen 

Prvi odstavek 89. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»(1) Predlog proračuna občine mora župan predložiti svetu najkasneje v tridesetih dneh 
po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev 
predloži župan predlog proračuna najkasneje v šestdesetih dneh po izvolitvi sveta.« 

15.  člen 

Določi se nov, 89.a člen, ki se glasi: 

»(1) Predlog proračuna se da v javno obravnavo hkrati s predložitvijo predloga 
občinskemu svetu in mora biti v javni razpravi najmanj 14 dni. 

(2) V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da 
sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine v katalogu 
informacij javnega značaja in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih 
občine. 

(3) Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu 
občinskega proračuna na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.« 

16.  člen 

92. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Župan se opredeli do vloženih pripomb in predlogov svetnikov in iz javne razprave ter 
pripravi dopolnjen predlog proračuna občine ter skliče sejo sveta občinskega sveta, na 
kateri se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.« 

17.  člen 

94. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja o posameznih delih predloga 
proračuna občine, župan ali predstavnik občinske uprave pojasni, katere pripombe in 
predloge svetnikov in iz javne razprave je upošteval in katerih ni ter obrazloži, zakaj jih 
ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva 
predloga proračuna. Občinski svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložil župan in 
šele nato o drugih amandmajih.« 

18.  člen 

Določi se nov, 98.a člen, ki se glasi: 

»Za brezplačno pridobitev nepremičnega premoženja mora v primerih, ko bi taka 
pridobitev povzročila nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne 
pridobitve, občinski svet podati soglasje.« 

19.  člen 

99. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Sprejeta obvezna razlaga je sestavni del predpisa in se objavi v uradnem glasilu.« 

20.  člen 

Besedilo 100. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1)Če bi bil kak občinski splošni akt po uveljavitvi zaradi številnih vsebinskih sprememb 
in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu 
predloži spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem besedilu  kot nov splošni 
akt. 

(2)Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki ga ta poslovnik določa za 
sprejem odloka po hitrem postopku, brez razprave.« 

21.  člen 

Besedilo tretjega odstavka 102. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3)Kandidat je imenovan, če je glasovala večina opredeljenih članov občinskega sveta in 
je zanj glasovala večina tistih članov, ki so glasovali.« 

22.  člen 

Besedilo 106. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku, ki ga določa ta poslovnik, 
če ni z drugim aktom določen drugačen postopek. 

(2) Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja, ki je osebo predlagal za 
izvolitev ali imenovanje, ali na predlog najmanj ¼ članov sveta. Če predlagatelj 
razrešitve ni komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog 
razrešitve vloži pri komisiji. 

(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za 
razrešitev. 

(4) Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne vsebuje obrazložitve po 
določilih drugega odstavka prejšnjega člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev. 

(5) Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se nanaša, najmanj osem dni 
pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima 
pravico pisno se opredeliti o predlogu razrešitve. 

(6) Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče 
upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(7) Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme odločitev o predlogu z 
večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog 
za razrešitev. 

(8) O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom.« 

23.  člen 

Drugi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Javnosti je na spletni strani občine na voljo informativno in dokumentacijsko 
gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge 
informacije o delu občinskih organov.« 

24.  člen 

Drugi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2)Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino 
opredeljenih glasov navzočih članov.« 

25.  člen 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. 

 
 

III. OBRAZLOŽITEV 

 
 

K 1. členu: 

Besedilo sedmega odstavka 10. člena se spreminja tako, da je v skladu z tretjim 
odstavkom 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki govori, da samoupravne 
lokalne skupnosti uporabljajo žig. 

K 2. členu: 

Predlog odstavka je usklajen s 15.b členom ZLS in ureja samo zadeve organizacije prve 
seje, ki jih zakon ne ureja, sicer pa se za prvo sejo po volitvah in konstituiranje 
občinskega sveta neposredno uporabljajo določbe zakona. 

K 3. členu: 

Tretji odstavek tega člena napačno določa prenehanje mandata članov občinskega sveta, 
ki so imenovani v organe javnih zavodov ali javnih podjetij. Občinski svet v te organe 
pravnih oseb, ki jih je ustanovila občina, imenuje predstavnike občine in ne občinskega 
sveta. Njihov mandat zato preneha po določbah ustanovitvenega akta, to je odloka, ki 
ureja organe in mandat članov. Občinski svet naj črta 3. odstavek. (41. in 42. člen ZLS) 
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K 4. členu: 

S predlogom besedila so določeni primeri, ko svet ne more odločiti o uvrstitvi zadeve na 
dnevni red. 

K 5. členu: 

Predvidena je razširitev določila o možnosti umika točke dnevnega reda tako, da imajo to 
možnost poleg župan tudi vsi drugi predlagatelji točke dnevnega reda. 

K 6. členu: 

V neskladju z zakonom je določba, ki določa da se odločitve sprejmejo na sklepčni seji »z 
večino opredeljenih glasov navzočih članov.« Potrebna je uskladitev z zakonom. 

K 7. členu: 

Predlog besedila je predlagan tako, da upošteva razvoj tehnologije. 

K 8. členu: 

Predlagano je črtanje četrtega odstavka, saj se vsebina ponavlja iz 12. člena. 

K 9. členu: 

V neskladju z zakonom je določba, ki določa da se odločitve sprejmejo na sklepčni seji »z 
večino opredeljenih glasov navzočih članov.« Potrebna je uskladitev z zakonom. 

K 10. členu: 

V neskladju z zakonom je določba, ki določa da občinski svet sprejema odločitve na 
sklepčni seji »z večino opredeljenih glasov navzočih članov.« Potrebna je uskladitev z 
zakonom. 

K 11. členu: 

Na predlog statutarno-pravne komisije je dodana možnost, da amandmaje vlagajo tudi 
komisije – delovna telesa Občinskega sveta. 

K 12. členu: 

V neskladju z zakonom je določba, ki določa da občinski svet sprejema odločitve na 
sklepčni seji »z večino opredeljenih glasov navzočih članov.« Potrebna je uskladitev z 
zakonom. 

K 13. členu: 

Ni določena pravilna vsebina odloka o proračunu, kot je določeno v šestem odstavku 10. 
člena Zakona o javnih financah. 

K 14. členu: 

Prvi odstavek ne določa pravilnih rokov za predložitev predloga proračuna občinskemu 
svetu in ne ureja začasnega financiranja v primeru, da proračun ni pravočasno sprejet, 
da bi začel veljati z začetkom proračunskega leta, na katerega se nanaša. 

K 15. členu: 

V postopek za sprejem proračuna občine se vključi javna obravnava predloga proračuna 
na spletni strani občine in poziv občanom, da v določenem roku na objavljen kontaktni 
naslov sporočijo svoje pripombe in predloge. Določena je tudi vlogo svetov KS pri 
oblikovanju predloga proračuna. 

Z besedilom se v skladu z določili Resolucije o normativni dejavnosti določa standard 
sodelovanja javnosti pri sprejemu proračuna občine. Tako je z besedilom prvega odstavka 
določeno, da mora biti proračun občine v javni razpravi najmanj 15 dni. 

Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 10. člena ZDIJZ, ki določa, 
da je vsak organ dolžan posredovati v svetovni splet predloge predpisov, ki se nanašajo 
na delovno področje organa. V skladu z določilom tretjega odstavka 10. člena Uredbe o 
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posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja pa mora organ (župan) 
objaviti predlog predpisa vsaj 7 dni pred njegovo izdajo.  

Z besedilom se v skladu z določili Resolucije o normativni dejavnosti določa standard 
sodelovanja javnosti pri sprejemu proračuna občine. Tako je z besedilom tretjega 
odstavka določeno, da občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov 
občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih spletnih straneh in na krajevno 
običajen način. 

K 16. členu: 

Besedilo člena je določeno tako, da sledi dejanski časovnici sprejemanja predpisa ter da 
pri pripravi predpisa upošteva tako pripombe svetnikov, kot tudi pripombe iz javne 
obravnave. 

K 17. členu: 

Besedilo je predlagano tako, da je sestavni del gradiva za drugo branje tudi obrazložitev, 
zakaj in kateri predlogi so bili upoštevani oziroma ne. 

K 18. členu: 

Poslovnik se uskladi z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (ZSPDSLS). 

K 19. členu: 

S novim petim odstavkom 99. člena je točneje določena pravna narava obvezne razlage 
predpisa. 

K 20. členu: 

Postopek za sprejem prečiščenega besedila je v nasprotju s strokovnimi pravno – 
nomotehničnimi pravili priprave sprememb in dopolnitev predpisov, sprejemanje pa v 
nasprotju s pravnimi običaji, ki se uporabljajo za urejanje regulatornih postopkov. 

Sprejetje uradnega prečiščenega besedila se spremeni tako, da se to sprejema po 
sprejetju, objavi in uveljavitvi novel, v postopku potrjevanja brez razprave. 

K 21. členu: 

V neskladju z zakonom je določba, ki določa da občinski svet sprejema odločitve na 
sklepčni seji »z večino opredeljenih glasov navzočih članov.« Potrebna je uskladitev z 
zakonom. 

K 22. členu: 

Z besedilom predlaganega člena je točneje določen postopek razrešitve oseb, ki jih za 
določene funkcije imenuje Občinski svet. 

K 23. členu: 

Določeno je, da se javnost dela zagotavlja tudi z objavljanjem informacijskega in 
dokumentacijskega gradiva na spletni strani občine. 

K 24. členu: 

V neskladju z zakonom je določba, ki določa da se odločitve sprejmejo na sklepčni seji »z 
večino opredeljenih glasov navzočih članov.« Potrebna je uskladitev z zakonom. 

K 25. členu: 

Določene so končne in prehodne določbe. 

 

 

 

 



 
 

8 
 

IV. PREGLED SPREMEMB 

 

pred spremembo po spremembi 
7. člen 
(1)Svet uporablja pečat občine, ki je določen 
s statutom občine, v katerega notranjem 
krogu je ime občinskega organa “ OBČINSKI 
SVET”. 
(2)Svet uporablja pečat na vabilih za seje, 
na splošnih aktih in  aktih o drugih 
odločitvah ter na dopisih. 
(3)Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih 
nalog tudi delovna telesa sveta. 
(4)Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo 
uporabo direktor občinske uprave (v 
nadaljnjem besedilu: direktor uprave) ali 
delavec, ki ga za to pooblasti. 

7. člen 
(1)Svet uporablja žig občine, ki je 
določen s statutom občine, v katerega 
notranjem krogu je ime občinskega 
organa “ OBČINSKI SVET”. 
(2)Svet uporablja žig na vabilih za seje, 
na splošnih aktih in  aktih o drugih 
odločitvah ter na dopisih. 
(3)Žig sveta uporabljajo v okviru svojih 
nalog tudi delovna telesa sveta. 
(4)Žig sveta hrani in skrbi za njegovo 
uporabo direktor občinske uprave (v 
nadaljnjem besedilu: direktor uprave) ali 
delavec, ki ga za to pooblasti. 

9. člen 

(1)Prvo sejo sveta  vodi župan. 

(2)Na prvi seji svet izmed navzočih članov 
najprej imenuje tri člansko mandatno 
komisijo. Člane komisije predlaga župan, 
lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej 
o županovem predlogu, če ta ni izglasovan 
pa o predlogih članov po vrstnem redu kot 
so bili vloženi dokler niso imenovani trije 
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne 
odloča. 

(3)Mandatna komisija na podlagi poročila in 
potrdil o izvolitvi volilne komisije pregleda, 
kateri kandidati so bili izvoljeni za člane 
občinskega sveta, predlaga občinskemu 
svetu odločitve o morebitnih pritožbah 
kandidatov za člane občinskega sveta ali 
predstavnikov kandidatnih list in predlaga 
potrditev  mandatov za člane. 

(4)Mandatna komisija na podlagi poročila 
volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana 
predlaga občinskemu svetu tudi odločitve o  
morebitnih pritožbah drugih kandidatov za 
župana ali predstavnikov kandidatur. 

9. člen 

(1) Prvo sejo do potrditve mandata 
novoizvoljenega župana vodi najstarejši 
član občinskega sveta. 

… 

11. člen 

(1)Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev 
župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani 
občinskega sveta in novi župan, mandat 
dotedanjim članom občinskega sveta in 
županu pa preneha. 

(2)S prenehanjem mandata članov 
občinskega sveta, preneha članstvo v 
nadzornem odboru občine ter stalnih in 
občasnih delovnih telesih občinskega sveta.   

(3)Članom občinskega sveta, ki jim je 

11. člen 

(1)Ko se svet konstituira in ugotovi 
izvolitev župana, nastopijo mandat 
novoizvoljeni člani občinskega sveta in 
novi župan, mandat dotedanjim članom 
občinskega sveta in županu pa preneha. 

(2)S prenehanjem mandata članov 
občinskega sveta, preneha članstvo v 
nadzornem odboru občine ter stalnih in 
občasnih delovnih telesih občinskega 
sveta.  
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prenehal mandat, preneha članstvo v vseh 
občinskih organih in organih javnih zavodov, 
javnih podjetij ter skladov, v katera so bili 
imenovani kot predstavniki občinskega 
sveta. 

 

26. člen 

(1)Predlog dnevnega reda seje občinskega 
sveta pripravi župan. 

(2)Predlog dnevnega reda lahko predlagajo 
tudi vsi, ki imajo pravico zahtevati sklic seje 
sveta. 

(3)V predlog dnevnega reda seje sveta se 
lahko uvrstijo le točke, za katere obravnavo 
so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem 
poslovnikom. 

(4)Na dnevni red se prednostno uvrstijo 
odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo. 

(5)O sprejemu dnevnega reda odloča 
občinski svet na začetku seje. 

(6)Svet ne more odločiti, da se v dnevi red 
seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo 
predloženo gradivo oziroma, h katerim ni dal 
svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, 
kadar ta ni bil predlagatelj razen v primerih, 
ki jih določa ta poslovnik. 

26. člen 

… 

(6) Svet ne more odločiti, da se v dnevi 
red seje uvrstijo zadeve, če članom ni 
bilo predloženo gradivo oziroma h 
katerim ni dal svojega mnenja ali ni 
zavzel stališča župan, kadar ta ni bil 
predlagatelj ali če gradiva ni obravnavalo 
pristojno delovno telo, razen v primerih, 
ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno, 
pa je obravnava nujna, ali če svet odloči 
drugače. 

 

31. člen 

(1)Svet na začetku seje določi dnevni red. 

(2)Pri določanju dnevnega reda svet najprej 
odloča o predlogih, da se posamezne zadeve 
umaknejo z dnevnega reda, nato o 
predlogih, da se dnevni red razširi in nato o 
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, 
združitev obravnav ali hitri postopek . 

(3)Zadeve, katerih predlagatelj je župan in 
za katere predlaga umik z dnevnega reda, se 
brez razprave in glasovanja umaknejo z 
dnevnega reda. 

(4)Predlogi za razširitev dnevnega reda se 
lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po 
sklicu seje in če je bilo članom občinskega 
sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za 
uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih 
za razširitev dnevnega reda svet razpravlja 
in glasuje. 

(5)Po sprejetih posameznih odločitvah za 
umik oziroma za razširitev  dnevnega reda, 
da predsedujoči na glasovanje predlog 
dnevnega reda v celoti. 

31. člen 

… 

(3) Predlagatelj točke dnevnega reda 
lahko točko sam umakne vse do 
glasovanja o dnevnem redu. O 
predlagateljevem umiku točke svet ne 
razpravlja in ne glasuje. Kadar predlaga 
umik točke dnevnega reda oseba, ki ni 
predlagatelj točke, svet o tem razpravlja 
in glasuje. 

… 
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45. člen 

Občinski svet sprejema odločitve z večino 
glasov navzočih članov razen, če zakon 
določa drugačno večino. Predlagana 
odločitev je sprejeta, če se je večina 
navzočih članov izrekla "ZA" njen sprejem. 

45. člen 

Občinski svet sprejema odločitve z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov, 
razen če zakon določa drugačno večino. 
Predlagana odločitev je sprejeta, če se je 
večina opredeljenih članov izrekla "ZA" 
njen sprejem. 

54. člen 

(1)Potek seje občinskega sveta se snema na 
zgoščenko, ki se trajno hrani. 

(2)Zgoščenka se hrani skupaj z zapisnikom 
in drugim gradivom s seje.  

(3)Član občinskega sveta in drug udeleženec 
seje ima pravico poslušati in gledati 
zgoščenko. Poslušanje in gledanje se opravi 
v prostorih občinske uprave.  

(4)Član občinskega sveta lahko zahteva, da 
se del posnetka dobesedno prepiše. Zahtevo, 
v kateri navede del seje, za katerega 
zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži 
pisno pri županu. Župan odloči o zahtevi in 
naroči prepis, če ugotovi, da so razlogi 
utemeljeni. 

 

54. člen 

(1) Če se seja zvočno snema, je 
dobesedni zapisnik prepis zvočnega 
zapisa poteka seje (magnetogram). 

(2) Magnetogram seje se hrani v sejnem 
dosjeju skupaj z zapisnikom in gradivom 
s seje. 

(3) Član sveta in drug udeleženec javne 
seje, če je za to dobil dovoljenje 
predsedujočega, ima pravico poslušati 
zvočni zapis seje. Poslušanje se opravi v 
prostorih občinske uprave ob navzočnosti 
pooblaščenega javnega uslužbenca. 

(4) Vsakdo lahko zaprosi, da se del 
zvočnega zapisa seje, ki vsebuje 
informacijo javnega značaja, ki jo želi 
pridobiti, dobesedno prepiše in se mu 
posreduje. Prošnjo, v kateri poleg 
svojega osebnega imena in naslova 
navede, kakšno informacijo želi dobiti, 
vloži ustno ali pisno pri pooblaščenem 
javnem uslužbencu, ki o zahtevi odloči v 
skladu z zakonom. 

58. člen 

(1)Občinski svet ima  komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo 
imenuje izmed svojih članov.  

(2)Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja ima 5 članov. 

(3)Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja opravlja zlasti naslednje 
naloge: 

- občinskemu svetu predlaga kandidate za 
delovna telesa občinskega sveta in 
druge organe, ki jih  imenuje občinski 
svet, 

- občinskemu svetu ali županu daje 
pobude oz. predloge v zvezi s 
kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v 
pristojnosti občinskega sveta, 

- pripravlja predloge odločitev občinskega 
sveta v zvezi s plačami ter drugimi 
prejemki občinskih funkcionarjev ter 
izvršuje odločitve občinskega sveta, 
zakone in predpise, ki urejajo  plače in 

58. člen 

(1)Občinski svet ima  komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih 
članov.  

(2)Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja ima 5 članov. 

(3)Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja opravlja zlasti 
naslednje naloge: 

- občinskemu svetu predlaga 
kandidate za delovna telesa 
občinskega sveta in druge organe, ki 
jih  imenuje občinski svet, 

- občinskemu svetu ali županu daje 
pobude oz. predloge v zvezi s 
kadrovskimi vprašanji v občini, ki so 
v pristojnosti občinskega sveta, 

- pripravlja predloge odločitev 
občinskega sveta v zvezi s plačami 
ter drugimi prejemki občinskih 
funkcionarjev ter izvršuje odločitve 
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druge prejemke občinskih funkcionarjev, 
- obravnava druga vprašanja, ki ji jih 

določi občinski svet. 

(4)Komisijo za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja imenuje občinski svet na prvi 
seji po volitvah takoj, ko se konstituira in 
ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana. 

občinskega sveta, zakone in 
predpise, ki urejajo  plače in druge 
prejemke občinskih funkcionarjev, 

- obravnava druga vprašanja, ki ji jih 
določi občinski svet. 

 

71. člen 

(1)Predsednik delovnega telesa predstavlja 
delovno telo, organizira in vodi delo 
delovnega telesa, sklicuje njegove seje in 
zastopa njegova mnenja, stališča in predloge 
v občinskem svetu. 

(2)Seje delovnih teles se skličejo za 
obravnavo dodeljenih zadev po sklepu 
občinskega sveta,  na podlagi dnevnega reda 
redne seje sveta ali na zahtevo  župana. 

(3)Gradivo za sejo delovnega telesa mora 
biti poslano članom delovnega telesa 
najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, 
razen v izjemnih in utemeljenih primerih. 

(4)Delovno telo dela na sejah. Delovno telo 
lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če 
je na seji navzoča večina njegovih članov in 
je med navzočimi člani večina tistih, ki so 
člani občinskega sveta. Delovno telo 
sprejema svoje odločitve - mnenja, stališča 
in predloge z večino glasov navzočih članov. 

(5)Glasovanje v delovnem telesu je javno.   

(6)Za delo delovnih teles se smiselno 
uporabljajo določila tega poslovnika, ki se 
nanašajo na delo občinskega  sveta. 

71. člen 

… 

(4)Delovno telo dela na sejah. Delovno 
telo lahko veljavno sprejema svoje 
odločitve, če je na seji navzoča večina 
njegovih članov. Delovno telo sprejema 
svoje odločitve - mnenja, stališča in 
predloge z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov. 

 

79. člen 

(1)V prvi obravnavi predloga odloka se 
razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem 
odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih 
rešitvah predloga odloka. 

(2)Če občinski  svet meni, da odlok ni 
potreben, ga s sklepom zavrne. 

(3)Odlok je sprejet, če je zanj glasovala 
večina navzočih članov občinskega sveta. 

(4)Pred začetkom druge obravnave 
predlagatelj odloka dopolni predlog odloka 
na podlagi stališč in sklepov, ki so bili 
posredovani ali sprejeti ob prvi obravnavi 
predloga odloka. V obrazložitvi mora 
predlagatelj navesti, kako so se upoštevale 
pripombe, mnenja in predlogi dani na pravi 
obravnavi in katere pripombe, mnenja in 
predloge ni upošteval ter razloge. 

79. člen 
… 
(3)Odlok je sprejet, če je zanj glasovala 
večina opredeljenih navzočih članov 
občinskega sveta. 
… 
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81. člen 

(1)V drugi obravnavi predloga odloka lahko 
predlagajo njegove spremembe in dopolnitve 
člani občinskega sveta in predlagatelj z 
amandmaji. 

(2)Župan lahko predlaga amandmaje tudi, 
kadar ni sam predlagatelj odloka. 

(3)Amandma z obrazložitvijo mora biti 
vložen v pisni obliki najmanj tri dni pred 
dnem, določenim za sejo občinskega sveta, 
na kateri bo obravnavan predlog odloka, h 
kateremu je predlagan amandma, ali na 
sami seji, na kateri lahko predlaga amandma 
svetniška skupina, posamezni svetnik in 
predlagatelj odloka. 

(4)Župan lahko pove mnenje k amandmaju 
tudi kadar on ni predlagatelj odloka. 

(5)Predlagatelj amandmaja ima pravico na 
seji do konca obravnave spremeniti ali 
dopolniti amandma oziroma ga umakniti. 

81. člen 

(1)V drugi obravnavi predloga odloka 
lahko predlagajo njegove spremembe in 
dopolnitve člani občinskega sveta, 
komisije in predlagatelj z amandmaji. 

82. člen 

(1)Amandma, člen odloka in odlok v celoti so 
sprejeti, če zanje na seji občinskega sveta 
glasuje večina navzočih članov. 

(2)O vsakem amandmaju se glasuje 
posebej. 

82. člen 

(1)Amandma, člen odloka in odlok v 
celoti so sprejeti, če zanje na seji 
občinskega sveta glasuje večina 
opredeljenih navzočih članov. 

… 

88. člen 
(1)S proračunom občine se razporedijo vsi 
prihodki in izdatki za posamezne namene 
financiranja javne porabe občini. 
(2)Občinski proračun se sprejme za 
proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati 
s proračunskim letom za državni proračun. 
 

88. člen 

(1)S proračunom občine se razporedijo 
vsi prejemki in izdatki za posamezne 
namene financiranja javne porabe občini. 

89. člen 

(1)Predlog proračuna občine za naslednje 
proračunsko leto župan predloži  občinskemu 
svetu praviloma do 15. novembra tekočega 
leta najkasneje pa do 31. decembra. V letu 
rednih lokalnih volitev predloži župan 
občinskemu svetu proračun v treh mesecih 
po začetku mandata. 

(2)Župan pošlje predsednikom delovnih teles 
in vsem članom občinskega sveta predlog 
proračuna občine in izhodišča za sestavo 
proračuna ter sklic seje, na kateri bo 
občinski svet opravil splošno razpravo o 
predlogu proračuna občine. 

(3)Ob predložitvi predloga proračuna občine, 
predstavi župan na seji občinskega sveta 
predlog proračuna občine. Predstavitev ni 

89. člen 

(1) Predlog proračuna občine mora župan 
predložiti svetu najkasneje v tridesetih 
dneh po predložitvi državnega proračuna 
državnemu zboru. V letu rednih lokalnih 
volitev predloži župan predlog proračuna 
najkasneje v šestdesetih dneh po izvolitvi 
sveta. 

(2)Župan pošlje predsednikom delovnih 
teles in vsem članom občinskega sveta 
predlog proračuna občine in izhodišča za 
sestavo proračuna ter sklic seje, na 
kateri bo občinski svet opravil splošno 
razpravo o predlogu proračuna občine. 

(3)Ob predložitvi predloga proračuna 
občine, predstavi župan na seji 
občinskega sveta predlog proračuna 
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časovno omejena. O predstavitvi ni razprave. občine. Predstavitev ni časovno omejena. 
O predstavitvi ni razprave. 

 89.a člen 

(1) Predlog proračuna se da v javno 
obravnavo hkrati s predložitvijo predloga 
občinskemu svetu in mora biti v javni 
razpravi najmanj 14 dni. 

(2) V času javne razprave mora biti 
zagotovljen vpogled v predlog proračuna 
tako, da sklep o javni razpravi in predlog 
proračuna objavi na spletnih straneh 
občine v katalogu informacij javnega 
značaja in zainteresiranim zagotovi 
dostop do predloga v prostorih občine. 

(3) Občina objavi način in rok za 
vlaganje pripomb in predlogov občanov k 
predlogu občinskega proračuna na svojih 
spletnih straneh in na krajevno običajen 
način. 

92. člen 

Župan se najkasneje v desetih dneh opredeli 
do vloženih pripomb in predlogov ter pripravi 
dopolnjen predlog proračuna občine ter 
skliče sejo sveta občinskega sveta, na kateri 
se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju 
proračuna. 

92. člen 

Župan se opredeli do vloženih pripomb in 
predlogov svetnikov in iz javne razprave 
ter pripravi dopolnjen predlog proračuna 
občine ter skliče sejo sveta občinskega 
sveta, na kateri se bo razpravljalo in 
odločalo o sprejetju proračuna. 

94. člen 

Pred začetkom razprave, v kateri občinski 
svet razpravlja o posameznih delih predloga 
proračuna občine, lahko najprej župan ali 
predstavnik občinske uprave dodatno 
obrazloži predlog proračuna občine. Občinski 
svet glasuje najprej o amandmajih, ki jih je 
vložil župan in šele nato o drugih 
amandmajih.  

94. člen 

Pred začetkom razprave, v kateri občinski 
svet razpravlja o posameznih delih 
predloga proračuna občine, župan ali 
predstavnik občinske uprave pojasni, 
katere pripombe in predloge svetnikov in 
iz javne razprave je upošteval in katerih 
ni ter obrazloži, zakaj jih ni upošteval. 
Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in 
predlogov je sestavni del gradiva 
predloga proračuna. Občinski svet 
glasuje najprej o amandmajih, ki jih je 
vložil župan in šele nato o drugih 
amandmajih. 

 98.a člen 

Za brezplačno pridobitev nepremičnega 
premoženja mora v primerih, ko bi taka 
pridobitev povzročila nesorazmerne 
obveznosti za občino glede na koristi 
brezplačne pridobitve, občinski svet 
podati soglasje. 

99. člen 

(1)Vsak, ki ima pravico predlagati odlok 

99. člen 

… 
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lahko poda zahtevo za obvezno razlago 
določb občinskih splošnih aktov. 

(2)Zahteva mora vsebovati naslov splošnega 
akta, označitev določbe s številko člena ter 
razloge za obvezno razlago. 

(3)Obvezno razlago pripravi občinska 
uprava. Pred obravnavo na občinskem svetu 
mora obvezno razlago obravnavati 
Statutarno-pravna komisija in pristojna 
komisija Občinskega sveta. 

(4)Občinski svet sprejema obvezno razlago 
po postopku, ki je s tem poslovnikom  občine 
določen za sprejem odloka po hitrem 
postopku. 

(5) Sprejeta obvezna razlaga je sestavni 
del predpisa in se objavi v uradnem 
glasilu. 

100. člen 

(1)Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi 
številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev 
bistveno spremenjen in nepregleden, lahko 
predlagatelj občinskemu svetu predloži 
spremembe in dopolnitve splošnega akta v 
prečiščenem besedilu  kot nov splošni akt. 

(2)Tak splošni akt sprejema občinski svet po 
postopku, ki ga ta poslovnik določa za 
sprejem odloka po hitrem postopku. 

100. člen 

(1)Če bi bil kak občinski splošni akt po 
uveljavitvi zaradi številnih vsebinskih 
sprememb in dopolnitev bistveno 
spremenjen in nepregleden, lahko 
predlagatelj občinskemu svetu predloži 
spremembe in dopolnitve splošnega akta 
v prečiščenem besedilu  kot nov splošni 
akt. 

(2)Tak splošni akt sprejema občinski svet 
po postopku, ki ga ta poslovnik določa za 
sprejem odloka po hitrem postopku, brez 
razprave. 

102. člen 

(1)Če se glasuje o več kandidatih za isto 
funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici 
obkroži zaporedna številka pred imenom 
kandidata, za katerega se želi glasovati. 

(2)Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, 
se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži 
beseda "ZA" ali "PROTI". 

(3)Kandidat je imenovan, če je glasovala 
večina članov občinskega sveta in je zanj 
glasovala večina tistih članov, ki so glasovali. 

102. člen 

…  

(3)Kandidat je imenovan, če je glasovala 
večina opredeljenih članov občinskega 
sveta in je zanj glasovala večina tistih 
članov, ki so glasovali. 

 

106. člen 

(1)Svet razrešuje funkcionarje in člane 
organov, ki jih imenuje, po enakem 
postopku, kot je določen za  imenovanje. 

(2)Postopek za razrešitev se začne na 
predlog predlagateljev, določenih s statutom 
občine in tem poslovnikom. Če je komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pristojna za predlaganje kandidatov za 
določene funkcije, je pristojna tudi predlagati 
njihovo razrešitev.  

(3)Če je župan pristojen za predlaganje 

106. člen 
(1) Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se 
razreši po postopku, ki ga določa ta 
poslovnik, če ni z drugim aktom določen 
drugačen postopek. 
(2) Postopek za razrešitev se začne na 
predlog predlagatelja, ki je osebo 
predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali 
na predlog najmanj ¼ članov sveta. Če 
predlagatelj razrešitve ni komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, se predlog razrešitve vloži 
pri komisiji. 
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kandidatov za imenovanje je pristojen 
predlagati tudi njihovo razrešitev. 

(4)Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako 
večino, kot je določeno za njihovo 
imenovanje. 

 

(3) Predlog za razrešitev mora vsebovati 
obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi 
za razrešitev. 
(4) Predlog za razrešitev se posreduje 
županu. Če predlog ne vsebuje 
obrazložitve po določilih drugega 
odstavka prejšnjega člena, ga župan 
vrne predlagatelju v dopolnitev. 
(5) Predlog za razrešitev mora biti vročen 
osebi, na katero se nanaša, najmanj 
osem dni pred sejo sveta, na kateri bo 
obravnavan. Oseba, na katero se 
razrešitev nanaša, ima pravico pisno se 
opredeliti o predlogu razrešitve. 
(6) Župan uvrsti predlog za razrešitev na 
prvo sejo sveta, do katere je mogoče 
upoštevati rok iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 
(7) Po končani obravnavi predloga za 
razrešitev svet sprejme odločitev o 
predlogu z večino, ki je predpisana za 
izvolitev ali imenovanje osebe, zoper 
katero je vložen predlog za razrešitev. 

(8) O razrešitvi se izda pisni odpravek 
sklepa s pravnim poukom. 

111. člen 

(1)Župan skrbi za obveščanje javnosti in 
sodelovanje s predstavniki javnih občin ter 
za zagotovitev pogojev za njihovo delo na 
sejah sveta. 

(2)Predstavnikom javnih občil je na voljo 
informativno in dokumentacijsko gradivo, 
predlogi aktov sveta, obvestila in poročila o 
delu sveta, zapisniki sej in druge informacije 
o delu občinskih organov. 

(3)Javnosti niso dostopni dokumenti in 
gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne 
narave. 

(4)Za ravnanje z gradivi zaupne narave se 
upoštevajo zakonski  in drugi predpisi, ki 
urejajo to področje. 

111. člen 
(1)Župan skrbi za obveščanje javnosti in 
sodelovanje s predstavniki javnih občin 
ter za zagotovitev pogojev za njihovo 
delo na sejah sveta. 
(2) Javnosti je na spletni strani občine na 
voljo informativno in dokumentacijsko 
gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila 
in poročila o delu sveta, zapisniki sej in 
druge informacije o delu občinskih 
organov. 
(3)Javnosti niso dostopni dokumenti in 
gradiva sveta in delovnih teles, ki so 
zaupne narave. 
(4)Za ravnanje z gradivi zaupne narave 
se upoštevajo zakonski  in drugi predpisi, 
ki urejajo to področje. 

113. člen 

(1)Za sprejem sprememb in dopolnitev 
poslovnika se uporabljajo določbe tega 
poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov. 

(2)Spremembe in dopolnitve poslovnika 
sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov 
navzočih članov. 

113. člen 

… 

(2)Spremembe in dopolnitve poslovnika 
sprejme svet z dvotretjinsko večino 
opredeljenih glasov navzočih članov. 
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Številka: 350-19/2016/87 
Datum:  22.5.2017 
 
 
 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BOHINJ, druga 
obravnava 
 
 
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko 
dnevnega reda  
 
 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BOHINJ, druga obravnava 
 
 
Župan predlaga, da občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEPA:  
 
1. Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj.  
 
 
 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) bodo kot poročevalke na seji Občinskega sveta 
ter na sejah Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost 
in gospodarsko javno infrastrukturo, Komisije za turizem in kmetijstvo,  Komisije 
za gospodarstvo in podjetništvo ter na seji Statutarno-pravne komisije 
sodelovale Darinka Maraž Kikelj ter predstavnici izdelovalca Kaliopa d.o.o. ga 
Irena Strupeh Papež in ga Maja Friedl. 
 
 

Pripravili: 
Darinka Maraž Kikelj 
Višja svetovalka za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
 
Irena Strupeh Papež, 
Kaliopa d.o.o. 
 

               Župan Občine Bohinj: 
          Franc Kramar 

              univ.dipl.inž.les. 
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I. UVOD 
Priprava odloka za drugo branje 

 
PRIPOMBE KOMISIJ 
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in 
gospodarsko javno infrastrukturo: 
 
Predlog g. Sodja, da se v PPIP za enoto urejanja prostora RL-12 zapiše, da se 
dopusti postavitev sanitarne enote ter da se za pomožne objekte v javni rabi 
dopusti odstopanje glede predpisanih oblikovnih določil se deloma upošteva. 
 

Po usklajevanju z nosilci urejanja prostora se je za enoto urejanja prostora RL-12 
zapisalo, da je do uveljavitve OPPN na območju BT dopustna tudi: 

- novogradnja sanitarne enote kot pomožnega objekta v javni rabi in  
- postavitev začasnega sezonskega objekta namenjenega sezonski turistični 
ponudbi. 
 
Predlog za odstopanje predpisanih oblikovnih določil za pomožne objekte v javni 
rabi izhaja iz rešitev, podanih v Katalogu urbane opreme za občino Bohinj. 
Stališče Ministrstva za kulturo je, da mora na Katalog urbane opreme naprej 
podati soglasje Zavod za varstvo kulturne dediščine, šele potem se bodo lahko 
izjeme za oblikovanje s katalogom predlaganih ureditev prenesla v Odlok. 
G. Jeršič je podal predlog za umestitev sanitarne enote na območju RL-12 na 
manj izpostavljeno lokacijo (na območje bivše čistilne naprave). 
Točna lokacija sanitarne enote se bo določila v sklopu izdelave OPPN. 

 
PRIPOMBE SVETNIKOV 

 
Bojan Traven:  

• predlog, da se v delu gradiva, kjer so omenjene sprehajalne poti – 
predvsem za poti na jezerskem polju, okoli Bohinjskega jezera (še posebej 
na južni strani) in od Veglja do ribogojnice – črta beseda »peščene« in 
nadomesti z besedilom »da se omogoči nanos v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja in s sodobnimi tehnološkimi rešitvami«, se ne 
upošteva. 
 

V odloku ni navedenega določila, da morajo biti poti samo peščene. V 161. členu 
OPN je zapisano, da večji posegi na obstoječih pešpoteh ob jezeru niso dovoljeni, 
zlasti dodatno osvetljevanje in asfaltiranje. Določilo izhaja iz zahtev nosilcev 
urejanja prostora, ne pomeni pa, da ureditev poti, v skladu s sodobnimi 
trajnostnimi tehnološkimi rešitvami niso dovoljenje. 

 
Boštjan Mencinger:  

• predlog, da se v 12. členu številka »400« nadomesti s številko »300« se 
ne upošteva. 

 
Minimalna velikost parcele je določena v obsegu, ki je značilen za območja 
urbaniziranega podeželja. Velikost gradbene parcele mora omogočati normalno 
uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami 
na istem zemljišču. Ob zmanjšanju minimalne velikosti gradbene parcele na 300 
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m2, bi se lahko porušil vzpostavljen red v prostoru, ki še zagotavlja zadostitve 
vsem urbanističnim zahtevam (dovozi, dostopi, intervencijske poti, mirujoči 
promet, odprte površine), sanitarno tehničnim zahtevam (osončenje, hrup, 
prezračevanje) in požarno varstvenim zahtevam ter omogočanju morebitne 
postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe.  
 
Določitev minimalne parcele omogoča lastnikom sosednjih zemljišč zavarovanje 
minimalnega standarda, ki preprečuje morebitne konflikte v prostoru v primeru: 
neugodne oblike parcele, neugodnih naravnih danostih (naklon zemljišča, 
geomehanske danosti), neugodni postavitvi objektov na sosednjih zemljiščih in 
morebitnih drugih omejitvah rabe prostora. 
 
Dušan Jović:  

• predlog, da se v 10. členu tudi za planinske koče določi obveznost 
namestitve lesene kritine se upošteva. 

 
Besedilo petega odstavka 72. člena se spremeni tako, da se glasi: »Strehe na 
planinah je dopustno kriti samo s skodlami ali deskami.«  
 

• Opozoril je tudi, da se agrarne skupnosti, kot največje lastnice zemljišč, ne 
morejo ukvarjati z dopolnilno dejavnostjo in so določbe, ki izhajajo iz 21. 
člena za agrarne skupnosti omejujoče. Predlagal je, da se najde ustrezno 
obliko, ki bo uredila to težavo.  
 

Občinski prostorski načrt ureja dopustne gradnje in dejavnosti na planini, ne 
določa pa nosilcev pravic in dolžnosti. To določajo drugi specialni predpisi, 
natančneje Zakon o agrarnih skupnostih, za katerega je občina v okviru priprave 
Strategije razvoja planin  predlagala spremembo v okviru obravnavane 
problematike. 
 
Marija Ogrin:  

• želela je obrazložitev, kakšni bodo standardi glede določitve tipologije 
kmetijskih objektov in postavila vprašanje, kako bo izgledal morebiten 
katalog;  

 
Osma točka 90. člena navaja poseben katalog, ki bo opredelil značilno tipologijo 
kmetijskih in pomožnih kmetijskih objektov na posameznih območjih občine. 
Zaradi obsega objektov, ki se uvrščajo med kmetijske in pomožne kmetijske 
objekte, katerih tipologija (oblika, materiali, velikost, način in lokacija 
postavitve) se ne razlikuje le glede na vrsto objekta, ampak tudi glede na 
območje v občini, je smiselno, da se problematika ne obravnava v okviru Odloka 
o OPN, ampak jih obravnava samostojni katalog. Z ustreznimi usmeritvami bo 
katalog urejal prostor,  ki predstavlja stik med urbano in kmetijsko rabo. Ta  
danes na nekaterih območjih, zaradi pomanjkljivih usmeritev, predstavlja 
degradiran prostor (npr. južni del Srednje vasi). 
 

• postavila je tudi vprašanje, kdo mora zagotoviti dostop do kmetijskega 
objekta, če lastnik le-tega ni tudi lastnik okoliških oziroma sosednjih 
zemljišč; 
 

Skladno s spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) v drugem odstavku 61. člena so je 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2468
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1075


4 
 

dodala dopustnost gradnje dostopov do objektov tudi po kmetijskih zemljiščih, ki 
do zdaj ni bila dopuščena. Sprememba določil pa ne ureja tudi obveznosti 
izgradnje / urejanje dostopa. Dostopnost do kmetijskih in drugih zemljišč 
določajo drugi specialni predpisi. 
 
Mirko Jeršič:  

• predlog, da se črtata 20. in 21. člen, ker ni potrebno posebej izpostavljati 
vloge Triglavskega narodnega parka kot soglasodajalca se delno 
upošteva. 

 
 
V 146. in 147. členu se navaja določila glede dopustnih posegov na območjih 
razpršene gradnje in na planinah, skladno s predpisom, ki ureja Triglavski 
narodni park. Pri navajanju področne zakonodaje se upošteva nomotehnične 
smernice glede drsečega sklicevanja na predpise.  
 
Vse navedbe v odloku:  »ZTNP-1« se zamenja z besedilom: »predpis, ki ureja 
območje narodnega parka«. 
 
Bojan Traven:  

• predlog, da se črta 10., 20. in 21. člen glede na to, da je bilo v razpravi 
zaznati, da je politično soglasje doseženo se delno upošteva.  

 
Besedilo petega odstavka 72. člena se ne črta, saj trenutna določila dopuščajo 
izjeme za strešno kritino za vse nekmetijske objekte. Besedilo petega odstavka 
72. člena se spremeni tako, da se glasi: »Strehe na planinah je dopustno kriti 
samo s skodlami ali deskami.« 
 
V 146. in 147. členu se navaja določila glede dopustnih posegov na območjih 
razpršene gradnje in na planinah, skladno s predpisom, ki ureja Triglavski 
narodni park. Pri navajanju področne zakonodaje se upošteva nomotehnične 
smernice glede drsečega sklicevanja na predpise.  
 
 

• Predlog, naj se v zakonu napisane zadeve ne prepisujejo oziroma ponovno 
povzamejo v odlok, ker to predstavlja težavo v primeru, da se spremeni 
zakon, se delno upošteva. 
 

V odlok o OPN so povzete zadeve, ki so jih pri pripravi OPN zahtevali nosilci 
urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) in na podlagi katerih so bila pridobljena 
njihova pozitivna mnenja. Brisanje tovrstne vsebine, bi lahko pomenilo 
neskladnost z zahtevami NUP. Pri navajanju področne zakonodaje se upošteva 
nomotehnične smernice glede drsečega sklicevanja na predpise. Na podlagi tega 
se navedbe v odloku:  »ZTNP-1«, zamenja z besedilom: »predpis, ki ureja 
območje narodnega parka«. 
 

• predlog, da se doda novi člen, kjer bodo opredeljene čistilne naprave za 
planinske koče glede na kapaciteto prenočišč se ne upošteva. 
 

Obravnavano problematiko ureja drug predpis, konkretno Uredba o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), ki med drugim 
določa, da so čistilne naprave v planinskih kočah obvezne do konca leta 2021. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3842
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MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Za sledeče predlagane spremembe nismo uspeli pridobiti pozitivnega mnenja 
nekaterih nosilcev urejanja prostora, zato smo jih iz predloga odloka za drugo 
branje izvzeli: 

• V enoti urejanja prostora  UK-1 smo s spremembo določila želeli 
omogočiti spremembo namembnosti objekta oz gradnjo objektov, ki so 
dovoljeni na območju BT (površine za turizem).  

Mnenje enega nosilca urejanja prostora je bilo tudi po posredovanih 
obrazložitvah in usklajevanju negativno. 

 

• S spremembo podrobnih PIP v enoti urejanja prostora  BJ-1 Bohinjsko 
jezero z obalo smo na vstopno izstopnih mestih ter v pristanišču želeli 
omogočiti postavitev urbane opreme.  

Mnenje enega nosilca urejanja prostora je bilo tudi po posredovanih 
obrazložitvah in usklajevanju negativno. 

 

Čistopis Predloga odloka ter Predlog odloka z označenimi spremembami 
in prilogami je dostopen na sledečem naslovu: 
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=898. 

 
 
II. BESEDILO ČLENOV 
 
Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena 
Statuta Občine Bohinj (Uradni Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07), je 
Občinski svet Občine Bohinj na svoji ___ redni seji dne ___ sprejel 
 
 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA OBČINE BOHINJ 
 

 
1. člen 

 
V tretjem odstavku 44. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Bohinj (Uradni vestnik OB, št. 4/16, 11/16-popr) se za besedama »rudarske 
pravice« doda besedi »za izkoriščanje«. 
 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Obstoječe manjše nelegalne 
kope, ki so nastali zaradi gradnje gozdnih cest na območju Pokljuke, Jelovice ter 
med Staro Fužino in Studorjem, ter nelegalne kope (tudi območja naplavin) se 
evidentira in sanira brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin s 
sonaravnim oblikovanjem brežin in ustrezno zasaditvijo ali naravno sukcesijo. 
Sanacijo zagotovijo lastniki zemljišč tako, da se zagotovi varnost prostora za 
ljudi in živali ter sanacija krajinskih kakovosti prostora.« 
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2. člen 

 
V šestem odstavku 51. člena se za besedi »Bohinjsko jezero« doda besede »in 
Triglavska jezera«. 
 

3. člen 
 
V 58. členu se v Preglednici 3 (Prikaz kategorij namenske rabe prostora na 
območju občine) pri podrobnejši namenski rabi Ak- površine razpršene poselitve- 
kmetije črta besedilo »- kmetije«. 
 

4. člen 
 
V 60. členu se Preglednica 4 (Dopustni in pogojno dopustni objekti in dejavnosti 
po območjih namenske rabe) dopolni tako, da se pri namenski rabi SSe – 
površine za eno in dvostanovanjske stavbe pod točko 2a doda novo 11. alinejo, 
ki se glasi »- 12420 Garažne stavbe: samo garaže za potrebe območja, razen 
javnih garaž«. 
Dosedanji 11. in 12. alineja postaneta 12. in 13. alineja.  
 
Pri namenski rabi SB – Stanovanjske površine za posebne namene se pod točko 
1 doda novo četrto alinejo, ki se glasi »12420 Garažne stavbe: samo garaže za 
potrebe območja, razen javnih garaž.«  
 
Pri namenski rabi SK– Površine podeželskega naselja se pod točko 2 doda novi 
peto in šesto alinejo, ki se glasita: »- 12510 Druge stavbe, ki niso uvrščene 
drugje: samo gasilski domovi, -12420 Garažne stavbe: samo garaže za potrebe 
območja, razen javnih garaž.« 
 
Pri namenski rabi CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti se pod točko 1 
doda novo devetnajsto alinejo, ki se glasi »-12510 Druge stavbe, ki niso 
uvrščene drugje: samo gasilski domovi.« 
 
Pri namenski rabi IK – Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo se pod točko 1 
doda novo šesto alinejo, ki se glasi: »- 12420 Garažne stavbe: samo garaže za 
potrebe dopustnih dejavnosti znotraj tega člena, razen javnih garaž.« 
 
Pri namenski rabi BT – Površine za turizem se pod točko 3 doda novo, šesto 
alinejo, ki se glasi: » -12420 Garažne stavbe: samo garaže za potrebe območja, 
razen javnih garaž,«. 
Dosedanja šesta alineja postane sedma alineja. 
 
Pri namenski rabi K1– Najboljša kmetijska zemljišča se v točki 1 črta tretja 
alineja. 
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja. 
 
Pri namenski rabi K2– Druga kmetijska zemljišča se v točki 1 črta tretja alineja. 
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja. 

 
5. člen 
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Druga točka prvega odstavka 61. člena se spremeni tako, da se glasi: »gradnja, 
rekonstrukcija in vzdrževanje državnih in lokalnih cest ter javnih poti,«. 
 
Tretja alineja drugega odstavka 61. člena se spremeni tako, da se glasi: »K1, 
K2: 1., 2. (poleg gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja državnih in lokalnih cest 
ter javnih poti, ki so kot načrtovane določene v karti 4. »Prikaz območij enot 
urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture«, so dopustni tudi dostopi 
do objektov, ki jih je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih in površinah 
razpršene poselitve ali pa so prepoznani kot razpršena gradnja), 5. (samo: 
nadkrita čakalnica na postajališču, pločnik, kolesarska steza, pešpot in druge 
rekreacijske poti, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, 
protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, ob rekonstrukciji državne in lokalne 
ceste ter javnih poti, ureditev obstoječih dostopnih cest oziroma poti do objektov 
ter uporaba jahalnih poti po obstoječih poteh), 6. (samo ob rekonstrukciji lokalne 
ceste in javne poti), 7. (samo kot ureditev v sklopu vzdrževanja zakonito 
zgrajenega objekta), 9., 10. (samo ob rekonstrukciji lokalne ceste in javne poti), 
14. (samo vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave) in 15. točka prvega 
odstavka. Za vse objekte in druge posegi v prostor, navedene v tej alineji, je 
treba pridobiti soglasje kmetijske svetovalne službe.«. 
 
Tretji odstavek 61. člena se dopolni tako, da se za besedama  »premični 
čebelnjak« doda besede »premični kokošnjak, premični zajčnik, premično 
molzišče«. 
 

6. člen 
 
Tretji odstavek 65. člena se spremeni tako, da se besedi »velikih razponov« 
nadomesti z besedami »z razponom, ki presega 15 m,«. 
 

7. člen 
Tretji odstavek 66. člena se dopolni tako, da se za prvim stavkom doda nov 
stavek, ki se glasi: »Rekonstrukcije z minimalnim povečanjem prostornine so 
dopustne le v smislu zagotavljanja predpisov s področja učinkovite rabe energije 
v stavbah ter za potrebe osvetlitve prostorov v mansardi.«. 
 

8. člen 
 
V 67. členu se Preglednica 5 (Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele po 
območjih namenske rabe) spremeni tako, da se pri namenski rabi SP- površine 
počitniških hiš pri faktorju zazidanosti črta besedilo »hkrati zazidana površina 
vseh stavb skupaj ne sme preseči 100 m2«. 
 
Za vrstico z namensko rabo ZP- parki se doda novo šestnajsto vrstico z naslednjo 
vsebino: » 
 
ZD – druge zelene 
površine 

ni določen ni določen ni določen ni določen 

 
Ostale vrstice tabele se ustrezno preštevilčijo. 
 

9. člen 
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Drugi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi: »Kletne etaže s tem 
odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, so na območju 
stavbnih zemljišč ter na območju obrambe zunaj naselij dopustne povsod tam, 
kjer in v kolikšnem obsegu to dopuščajo geomehanske in hidrološke razmere, 
potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov. Klet 
mora biti vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja nad terenom največ toliko, 
kolikor je k posamezni namenski rabi EUP in objekta določeno v tem členu.«. 

 
10. člen 

 

Peti odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi: »Strehe na planinah je 
dopustno kriti samo s skodlami ali deskami. Strešna okna in frčade na objektih 
na planinah niso dopustni, razen na planinskih kočah.« 

 
11. člen 

 
Drugi odstavek 74. člena se dopolni tako, da se doda nov drugi stavek »Zaščitna 
sredstva v sivi do rjavi barvi so dopustna izjemoma, kadar so taka zaščitna 
sredstva na obstoječem objektu že prisotna in je to smiselno zaradi celostnega 
izgleda objekta.«. 
 

12. člen 
 
Tretji odstavek 77. člena se spremeni tako, da se beseda »500« nadomesti z 
besedo »400«. 

 
13. člen 

 
V prvi alineji četrtega odstavka 88. člena se za navedbo namenske rabe »ZSs« 
doda navedba namenske rabe »ZD.« 
 

14. člen 
 
Sedmi odstavek 90. člena se dopolni tako, da se za besedami »hlev s senikom« 
doda besedi », kmečka lopa«. 
 
Za tretjo alinejo sedmega odstavka se doda novo četrto alinejo, ki se glasi: »- 
Kmečka lopa se uporablja za shranjevanje kmetijske mehanizacije za potrebe 
kmetijskega gospodarstva. Tloris je podolgovat v razmerju 1:2 (izjemoma so 
odstopanja dopustna v razmerju od minimalno 1:1,5 do največ 1:3), naklon 
strehe je 40-45º, ima točkovne temelje, je brez nadstropij ter je oblikovana iz 
pokončno postavljenih desk (oplankana). Lokacija postavitve kmečke lope mora 
biti funkcionalno povezana s kmetijo, na čim manj izpostavljeni legi, kjer se 
upošteva predvsem vidnost s cest, okoliških vzpetin in naselij ter tako, da ne 
degradira prepoznavnega vzorca naselja v krajini. Postavljene morajo biti ob 
obstoječih komunikacijah (poteh, poljskih poteh, kolovozih) ter v oddaljenosti 
200 m okrog pasu naselja, vendar ne na območju skupin kozolcev. Postavitev 
kmečke lope ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč in 
razvrednotenja izvedenih melioracij ali komasacij. Za postavitev je treba pridobiti 
soglasje pristojnega organa Občine Bohinj ter mnenje pristojnega organa 
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kmetijsko svetovalne službe, na zavarovanih območjih pa tudi soglasje organa 
pristojnega za zavarovano območje.« 
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta alineja. 
 
Doda se nov, osmi odstavek, ki se glasi: »Značilnosti tipologije kmetijskih in 
pomožnih kmetijskih objektov v posameznih območjih občine se opišejo v 
posebnem katalogu, ki bo podlaga za kakovostno izvedbo prenov in gradenj.«. 
 

15. člen 
 

V drugem odstavek 97. člena se črta besedi: »za dejavnosti«. 

Tretji odstavek 97. člena se spremeni tako, da se glasi: » V območjih s podrobno 
namensko rabo CU in SSv je treba pri gradnji nove stavbe, za katero je treba 
zagotoviti več kot 20 parkirnih mest, 50 % parkirnih mest zagotoviti v kletni 
etaži načrtovane stavbe.«. 

 
16. člen 

 
Tretji odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi: »V območjih naselbinske 
dediščine je v primerih, ko je treba zagotoviti več kot tri parkirna mesta, treba 
predvideti tudi zasaditev dreves in sicer najmanj eno drevo na štiri parkirna 
mesta.«. 
 

17. člen 
 
V prvem odstavku 99. člena se črtajo besede »locirana ob ali za objektom ter«. 
 

18. člen 
 
Deseti odstavek 100. člena se dopolni tako, da se za prvim stavkom doda nov 
stavek, ki se glasi »V območjih kulturne dediščine je na podlagi analize urbane 
strukture in ob soglasju pristojne službe občinske uprave, dopustna manjša širina 
dostopne poti.«. 
 

19. člen 
 
Drugi stavek sedmega odstavka 125. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Odlaganje gradbenih odpadkov se lahko zagotavlja v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja ter s soglasjem pristojne občinske službe za okolje in 
prostor, ki vodi evidenco sanacij teh območij ter posredno evidenco deponiranja 
gradbenih odpadkov.«. 
 

20. člen 
 
Zadnji stavek druge alineje četrtega odstavka 146. člena se spremeni tako, da se  
glasi: »V prvem in drugem varstvenem območju TNP je gradnja novega objekta 
na mestu poprej odstranjenega objekta dopustna v okviru gabaritov in 
namembnosti obstoječega objekta;«. 
 
Prva alineja šestega odstavka se dopolni z besedilom, ki se glasi », razen v 
obsegu, ki je posledica izvedbe toplotnega ovoja;«. 
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V osmem odstavku se doda nova alineja, ki se glasi »- spremembe namembnosti 
objektov znotraj TNP so dopustne skladno s predpisom, ki ureja območje 
narodnega parka.«. 
 
Na koncu devetega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Na parceli, 
namenjeni gradnji, se lahko postavi največ en pomožni objekt iste vrste.«. 
 
Na koncu desetega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Na parceli, 
namenjeni gradnji, se lahko postavi največ en pomožni objekt iste vrste.«. 
 
Trinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Na celotnem območju TNP ni 
dopustno spreminjanje namembnosti obstoječih objektov v počitniške hiše ali 
počitniška stanovanja, v prvem in drugem varstvenem območju sprememba 
namembnosti obstoječih objektov ali njihovih delov ni dopustna«. 
 

21. člen 
 
Četrti odstavek 147. člena se spremeni tako, da se glasi: »Izvajanje gostinske 
dejavnosti in nudenje prenočišč na planini znotraj TNP je dopustno pod pogoji, ki 
jih določa področni predpis, ki ureja zavarovano območje, v okviru dopolnilne 
dejavnosti na planini.«. 
 

22. člen 
 
Peti odstavek 159. člena se dopolni tako, da se v EUP BB-2 vaško jedro ob 
Triglavski cesti, v petem odstavku doda novo drugo alinejo, ki se glasi: »-na 
parcelnih št. 77/19 in 77/2, obe k.o. Bohinjska Bistrica, je ob gasilskem domu 
dopustna gradnja garaže za potrebe gasilskega doma. Oblikovanje objekta je 
lahko svojstveno. Faktor zazidanosti na teh parcelah ni določen.«. 
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja. 
 
V EUP BB-11 šola se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Zaradi vplivnega 
območja cerkve Sv. Nikolaja višina novih objektov v območju ne sme presegati 
višine 528,5 nmv.«. 
 
V EUP PO-3 vas in počitniško naselje se zadnji stavek nadomesti s stavkom, ki se 
glasi »Dozidava in nadzidava obstoječih legalno zgrajenih počitniških objektov je 
dopustna do 25 %. Vsi novi objekti, dozidave in nadzidave morajo biti v gabaritih 
in oblikovanju skladni z obstoječimi legalno zgrajenimi objekti v počitniškem 
naselju.«. 
 
V EUP RL-2 Ribčev Laz- center se na koncu doda nov stavek, ki se glasi »Na 
parcelah št. 1124/4, 1124/6 in 1126/22, vse k.o. Savica je ne glede na določila 
tega in 166. člena dopustna gradnja novega objekta.« 
 

V EUP RL-12 Ob Jezernici se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Do 
uveljavitve OPPN je na območju BT dopustna tudi: 

- novogradnja sanitarne enote kot pomožnega objekta v javni rabi in  
- postavitev začasnega sezonskega objekta namenjenega sezonski turistični 
ponudbi.«. 
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V EUP SF-3 novi center se na koncu doda nova stavka, ki se glasita: »Dopustna 
je gradnja parkirišč ter obvozne ceste. Na parcelah št. 685/2 in 683/2 k.o. 
Studor je dopustna izgradnja turistično informacijskega centra.«. 
 

23. člen 
 
V 162. členu se podrobni PIP dopolnijo tako, da se v EUP JE-1 Jelovica na koncu 
doda besedilo, ki se glasi: »Na zemljišču parc. št. 62/2 k.o. Nemški Rovt je na 
območju mokrišča dopustno urediti infrastrukturo za usmerjeno doživljanje in 
interpretacijo narave (urbana oprema, lesen podest in mostovž). Za vodno 
zemljišče se štejejo tudi močvirja, zato je treba posege načrtovati skladno z 138. 
členom tega odloka.«. 
 

24. člen 
 
Tretja alineja 166. člena se dopolni tako, da se za besedo »obstoječih« dodata 
besedi »manj zahtevnih«. 
 
 
 
 

KONČNE DOLOČBE 
 

25. člen 
 
V celoti se nadomesti Priloga 1 z naslednjo vsebino:»Priloga 1: Dopustne gradnje 
pomožnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe«. 
 

26. člen 
 
V celoti se nadomesti Obvezna priloga OPN z naslednjo vsebino: 
»Prikaz stanja prostora«. 
 

27. člen 
 
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. 
 
 
 
 
Številka:     Župan Občine Bohinj: 
Bohinjska Bistrica,     Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r. 
 
 
 
Prilogi: 
 
Priloga 1: Dopustne gradnje pomožnih objektov na površinah podrobnejše 
namenske rabe 
 
Obvezna priloga OPN : Prikaz stanja prostora 
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III. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA 
Obrazložitve k posameznim členom 

K 1. členu:  44. člen OPN se usklajuje s pripombami Direktorata za energijo, 
podane v prvem mnenju k SD OPN-1. 

 

K 2. členu: 51. člen OPN se dopolnjuje z navedbo vodnega telesa Triglavska 
jezera, ki so z rabo vodna zemljišča vrisana v grafičnem delu. Predlog za 
dopolnitev je podalo Ministrstvo za okolje in prostor, zaradi zadev, vezanih na 
denacionalizacijske postopke. 

 
K 3. členu: Izvede se redakcijski popravek. 
Sprememba 58. člena OPN pri poimenovanju namenske rabe Ak se izvede zaradi 
uskladitve s poimenovanjem  v 60. členu OPN. Z namensko rabo Ak so v OPN 
določena stavbna zemljišča na območjih razpršene poselitve, vendar pri teh ne 
gre le za kmetije. 
 
K 4. Členu: Preglednica 4 60. člena OPN se dopolni z naborom objektov, ki so 
dopustni na posameznih namenskih rabah. Gre predvsem za dopustitev 
umeščanja garažnih stavb ter gasilskih domov. 
 
Pri namenski rabi K1 in K2 se črta določilo glede dopustnosti izgradnje 
čebelnjakov. Da je postavitev dopustna na teh zemljiščih je razvidno že iz Priloge 
1 OPN, njihovo oblikovanje pa je predpisano v 90. členu OPN. 
 
K 5. členu:  61. člen OPN se usklajuje z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, ki širi 
nabor objektov in posegov na kmetijskih zemljiščih. Dodaja se možnost gradnje 
dostopov do objektov, ki jih je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih in 
površinah razpršene poselitve ali pa so prepoznani kot razpršena gradnja, 
možnost rekonstrukcije in vzdrževanja državnih cest na kmetijskih zemljiščih)  
  
Poleg premičnega čebelnjaka se s spremembo dopušča še  premični kokošnjak, 
premični zajčnik, premično molzišče. 
 
K 6. členu: S spremembo 65. člena OPN se definira velike razpone. 
 
K 7. členu: S spremembo se omili določila 66. člena OPN glede dopustnih 
posegov na obstoječih objektih, kjer sta obstoječa zazidanost (FZ) in izraba 
gradbene parcele (FI) večji od dopustne maksimalne zazidanosti oziroma izrabe 
parcele, določene z OPN. 
 
Če sta obstoječa zazidanost (FZ) in izraba gradbene parcele (FI) večji od 
dopustne maksimalne zazidanosti oziroma izrabe parcele, določene s tem 
odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja 
prostornine, vzdrževanje in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti 
objektov. S spremembo se dopušča tudi rekonstrukcije z minimalnim 
povečanjem prostornine, če gre za energetsko sanacijo objekta ali za potrebe 
osvetlitve prostorov v mansardi. 
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K 8. členu: S spremembo 67. člena OPN se pri namenski rabi SP- površine 
počitniških hiš briše določilo, da  zazidana površina vseh stavb skupaj ne sme 
preseči 100 m2, ker je že faktor zazidanosti 20% dovolj omejujoč. 
 
Izvede se tudi redakcijski popravek. V Preglednico 5 Stopnja izkoriščenosti 
gradbene parcele po območjih namenske rabe se zapiše stopnjo izkoriščenosti za 
namensko rabo ZD- druge zelene površine.  
 
K 9. členu: S spremembo 68. člena se sprosti določila glede kletnih etaž in 
pojasni, kje in na kakšen način je gradnja kletnih etaž dopustna. 
 
K 10. členu: S spremembo 72. člena OPN se omogoči vgradnjo strešnih oken in 
frčad na planinskih kočah ter nedvoumno zapiše, da morajo biti strehe vseh 
objektov na planini lesene (krite s skodlami ali deskami). 
 
K 11. členu: S spremembo 74. člena OPN se sprosti določila glede uporabe 
zaščitnih sredstev za zaščito lesenih delov objektov. Dosedanje določilo dopušča 
na območju TNP uporabo le zaščitnih sredstev v sivi do grafitnosivi barvi.  
 

 
K 12. členu: S spremembo 77. člena OPN se zmanjšuje najmanjša velikost 
gradbene parcele za eno ali dvostanovanjsko stavbo s 500 na 400 m2.  
 
K 13. členu: S spremembo se izvede redakcijski popravek in se 88. člen uskladi 
s Prilogo 1, ki določa, da na namenski rabi ZD- druge zelene površine ni 
dopustno postavljati objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje ter 
objektov za oglaševanje za lastne potrebe. 
 
K 14. členu: S spremembo 90. člena OPN se omogoča postavljanje kmečkih lop 
na kmetijskih zemljiščih za potrebe kmetijskega gospodarstva ter predpiše 
njihovo oblikovanje in umeščanje v prostor. Predpiše se tudi izdelava kataloga, v 
katerem bo predstavljena stavbna tipologija kmetijskih in pomožnih kmetijskih 
objektov v posameznih območjih občine, kar izhaja že iz strateškega dela OPN. 
 
K 15. členu: S spremembo 97. člena OPN se preoblikuje določila glede gradnje 
podzemnih parkirišč na območjih namenske rabe CU (območja centralnih 
dejavnosti) in SSv (večstanovanjska območja). S spremembo je potrebno 50% 
parkirišč zagotoviti v kletni etaži le pri gradnje nove stavbe, za katero je treba 
zagotoviti več kot 20 parkirnih mest in sicer na območjih CU in SSv.  Namenska 
raba CD je določena na območjih cerkva in šole, kjer potrebe in smiselnosti po 
gradnji podzemnih parkirišč ni. 
 
K 16. členu: S spremembo 98. člena OPN se omilijo določila glede potrebnega 
števila zasajenih dreves na parkiriščih. 
 
K 17. členu: S spremembo se sprošča določilo 99. člena glede lokacije parkirnih 
mest na območju TNP pri objektih družbenih, storitvenih, poslovnih, trgovskih ter 
gostinskih dejavnosti in se dopušča tudi druge rešitve. 
 
K 18. členu: S spremembo 100. člena OPN se dopušča izjema glede širine 
dostopne poti na območjih naselbinske dediščine, kjer gre za strnjeno pozidavo 
in je izvedba dostopne poti v zahtevani širini pogosto nemogoča. 
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K 19. členu: Določilo se usklajuje z zahtevami Direktorata za energetiko v 
prvem mnenju k SD OPN-1. 

 
K 20. členu: Določila se zaradi različne interpretacije zapišejo bolj nedvoumno in 
uskladijo z Zakonom o TNP glede gradnje na mestu poprej odstranjenega objekta 
ter glede spreminjanja namembnosti. 
 
Ne glede na prepoved povečevanja bruto tlorisne površine počitniških objektov 
se dopusti izvedba toplotnega ovoja. 
Na parceli, namenjeni gradnji se na območjih razpršene gradnje dopusti 
postavitev največ enega pomožnega objekta iste vrste. 
 
 
K 21. členu: Izvede se redakcijski popravek. 
 
 
K 22. členu: S spremembami 159. člena OPN se omogoča izvedbo nekaterih 
projektov in sicer gasilske garaže ob gasilskem domu v Bohinjski Bistrici, vrtca 
ob šoli dr. Janeza Mencingerja, ter turistično informacijskega centra, obvozne 
ceste in parkirišč na območju novega vaškega jedra v Stari Fužini. 
 
V počitniškem naselju Polje se omogoča dozidava in nadzidava obstoječih legalno 
zgrajenih počitniških objektov do 25 %.  
 
V EUP RL-2 Ribčev Laz- center se na parcelah št. 1124/4, 1124/6 in 1126/22vse 
k.o. Savica, vse k.o. Savica omogoči novogradnja objekta kljub temu, da se 
obstoječi objekt nahaja v območju OPPN-ja. Objekt na predmetnih zemljiščih je 
bil v prostorskem planu, ki je bil v veljavi pred OPN izvzet iz območja OPPN.  
Investitor želi objekt, ki je v zelo slabem stanju porušiti in zgraditi novega, ter ga 
odmakniti od regionalne ceste. Občina je z njim dosegla dogovor, da se del 
zemljišča, potrebnega za vzpostavitev pločnika odmeri in odkupi, enako površino 
zemljišča pa se mu zagotovi na južni strani zemljišča. V zameno se mu dopusti 
novogradnja objekta na predmetnih zemljiščih. 
 
K 23. členu: V 162. členu OPN se s spremembo podrobnih PIP v enoti JE-1 
omogoča izvedba projekta Ureditev okolice mlake na Nemškem Rovtu z 
ureditvijo infrastrukture za usmerjeno doživljanje in interpretacijo narave. 
 

 
K 24. členu: V 166. členu OPN se s spremembo nedvoumno zapiše, da so na 
območjih OPPN do njegove uveljavitve dopustne spremembe namembnosti 
obstoječih manj zahtevnih objektov ali delov objektov v okviru obstoječih in 
dopustnih dejavnosti namenske rabe EUP, ne pa vseh objektov (npr enostavnih, 
nezahtevnih). 
 
K 25. členu: V Prilogi 1 se na kmetijskih zemljiščih dopusti postavitve kmečkih 
lop ter vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč zato jo 
je potrebno nadomestiti z novo. 
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K 26. členu: Prikaz stanja prostora je obvezna priloga pri pripravi in sprejemu 
posameznega prostorskega akta. Prikaz stanja prostora vsebuje grafični in 
tekstualni del. 
Vsebine, ki so se v grafičnem delu ažurirale so: 

– grafični prikaz namenske rabe prostora,  
- podatke iz zemljiškega katastra,  
- podatke iz katastra stavb,  
- grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture,  
- varstveni režimi. 

 
Vsebine, ki so se ažurirale v tekstualnem delu so: 

– osnovni podatki za območje prostorskega akta, kot je velikost območja, 
število zgradb in število prebivalcev,  
– bilanca površin zemljišč namenske/dejanske osnovne rabe,  
– bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi in  
– opis kvalitete in opozoril o primernosti in zanesljivosti uporabe 
posameznih delov grafičnega dela prikaza stanja prostora. 

Prikaz stanja prostora je dostopen na naslednji povezavi: 
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=898 

 
K 27. členu: Določa začetek veljavnosti Odloka. 

http://obcina.bohinj.si/index.php?id=898
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PRILOGA 1: Dopustne gradnje pomožnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe 
 
Preglednica z dopustnimi pomožnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora 
 

1. MAJHNA STAVBA ( stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekt v javni rabi) 

2. MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEČE ZAZIDAVE ( stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena stavbi, objekt v javni rabi) 

 S – območja stanovanj C – centralnih dej. I – proizvodnih dej. B –posebna obm. Z – območja zelenih površin P- prometne infrastrukture E O f Ak Kmetijskih zemlj. Gozd Vode L - m.s. OO 

VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH     K1 K2 G VC VI LN  

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
nadstrešek ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3 ● / / / / / ● / ● ● ● ● 2 2 2 / / ● / 

drvarnica, pokrita skladišča 
za lesna goriva ● / ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / / / / / / / / ● 2 2 2 / / / / 

garaža ● / / ● ● ● ● ● ● ● 4 / / / / / / ● ● ● / ● ● ● ● 2 2 2 / / / / 

uta oz. senčnica ● / ● ● ● ● ● / / ● ● ● / ● ● / / / / / / / / / ● 2 2 2 / / / / 

lopa ● / / ● ● / ● ● ● ● 4 ● ● ● / / / / / / / / / / ● 2 2 2 / / ● / 

vetrolov ● ● / ● ● ● / / / / 4 / / / / / / / / / / / / / ● 2 2 2 / / / / 
zimski vrt, letna kuhinja ● ● / ● ● ● / / / / 4 / / / / / / / / / / / / / ● 2 2 2 / / / / 
savna, fitnes, manjša savna, 
ipd. ● ● / ● ● ● / / / / 4 / / / / / / / / / / / / / ● 2 2 2 / / / / 
* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – gradnja dopustna samo na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom 
 3 – gradnja nadstreška ni dopustna v območju TNP 
 4 – dopustno samo ob obstoječih stanovanjskih objektih 
 
 

3. POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RABI 

VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 

ST
AV

BE
 

nadkrita čakalnica ● ● ● ● ● ● 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / ● ● 4 4 ● / / / / 

kolesarnica z 
nadstrešnico ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● ● ● / ● ● ● ● / / / / / / / 

telefonska govorilnica ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3 3 ● ● / ● ● ● / ● ● ● ● / / / / / / / 

sanitarna enota ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● / ● ● ● / / / ● ● / / / / / / / 

PO
M

O
Ž.

 C
ES

T.
 O

BJ
. 

pomožni cestni objekti: 
vsi razen cestni silos ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4 4 3 / / 3 / 

pomožni cestni objekti: 
cestni silos / / / / / / / ● ● / / / / / / / / ● ● ● / / ● / / / / / / / ● / 

G
R

AD
BE

N
O

IN
ŽE

N
IR

SK
I O

BJ
EK

T 

grajeno spominsko 
obeležje, kapelica, 
spomenik, kip, križ 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● ● ● ● 6 6 ● ● / / / 

grajena urbana oprema ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● ● ● ● 5 5 ● ● ● / ● 

objekt za razsvetljavo ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3 ● ● ● ● ● ● ● / ● ● ● ● / / 3 / / 3 / 

drog ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● ● ● / ● ● ● ● / / / / / / / 

grajena oprema v 
parkih, javnih vrtovih in 
zelenicah 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● ● ● ● 5 5 ● ● ● / ● 

grajeno igralo na 
otroškem igrišču ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / ● / / / ● ● / / / / / / / 

grajena oprema trim 
steze in vadbena 
oprema 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● / / ● / / / ● ● / / 2 / / / / 
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grajeni gostinski vrt ● / / ● ● ● ● ● ● / ● ● / ● / / / / / / / / / / ● / / / / / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
− posebni pogoji 

 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni za vse pomožne objekte v javni rabi 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – dopustno v območjih rekreacije v naravnem območju in drugih območjih, če tako določajo podrobni PIP za posamezno EUP 
 3 – ni dopustno v območju TNP 
 4 – dopustno le ob rekonstrukciji lokalne ceste. Dopustna velikost nadkrite čakalnice je do vključno 40 m2. 
 5 – samo kot počivališče v sklopu rekonstrukcije obstoječe rekreacijske poti 
 6 – samo nadomestitev ali prestavitev obstoječih objektov 

 
 

4. OGRAJA 

VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
sosedska ograja, 
igriščna ograja ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / ● / ● ● ● ● / / / / / / / 

varovalna ograja, 
protihrupna ograja 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ● ● 3 3 3 3 3 3 2, 3 2, 3 / / / 3 / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – samo ograje za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito vodnih zajetij, varstva naravnih vrednot ter območij kulturnih spomenikov in znanstveno raziskovalnih preučevanj 
 3 – varovalna ograja je dopustna samo, če gre za fizično varovanje javne ceste, železnice, žičnice, smučišča, vodnega zbiralnika, objektov energetske in okoljske infrastrukture ter površin nadzemnega pridobivalnega prostora ter območij 

za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 

 

5. PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid.)  

NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● ● ● / ● ● ● ● 2, 3 2, 3 2 / / ● / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – gradnja podpornega zidu je dopustna samo na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom, če se s tem relief 

bistveno ne spreminja ter je objekt erozijsko ogrožen ali na plazovitem območju 
 3 – dopusten je samo podporni zid v obliki suhozida, in sicer v območjih, kjer so suhozidi značilni, ter samo v okviru agromelioracije in obnove obstoječih tovrstnih zidov 

 
 

6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE) 

NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● / / / ● / ● ● ● ● 2 2 2 / / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI niso dopustni, razen za lokalne ČN 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – gradnja je dopustna na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom ter na drugih zemljiščih v skladu z enajstim 

odstavkom 119. členom odloka 
 
 

7. NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo) 

NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / ● / ● ● ● ● 2 2 2 / / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – gradnja je dopustna na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom ter na drugih zemljiščih v skladu z enajstim 

odstavkom 119. členom odloka 
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8. REZERVOAR (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami) 

VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
rezervoar za UNP ali nafto 
(prostornina do 5 m3) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4 4 / / / / / 4 / ● ● ● ● 2 2 2 / / / / 

rezervoar za vodo 3 ● ● 3 ● 3 3 ● ● ● 3 3 3 3 / / / / / 3 / 3 ● 3 3 2,3 2,3 2,3 / / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – gradnja dopustna samo na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom 
 3 – v območju TNP dopustno v skladu z zakonom o narodnem parku 
 4 – ni dopustno v območju TNP 

 
 

9. VODNJAK (VRTINA), VODOMET 

NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 / / / / 3 3 / 3 3 3 3 2 2 2 / / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – gradnja dopustna samo na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom, če gre za lasten sistem za oskrbo s pitno vodo (samo vodnjak in vrtina) 
 3 – za objekte, ki so urbana oprema, je dopusten samostojni priključek na GJI  

 
 

10. PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GJI IN DALJINSKEGA OGREVANJA 

NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3,4 2,3,4 2,3,4 2 2 2 2 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – gradnja priključkov na objekte plinovodnega omrežja ni dopustna v območju TNP 
 3 – pogoji za cestni priključek na javno občinsko cesto: dopusten le ob rekonstrukciji lokalne ceste 
 4 – pogoji za dovozne poti: dopustna je ureditev obstoječih dovoznih poti, ni pa dopustna gradnja novih utrjenih dovoznih poti 

 
 

11. SAMOSTOJNO PARKIRIŠČE 

 NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
 2 2 2 3 3 3 3 ● ● 3 3 3 2 3 / / / ● ● ● / ● ● ● 2 / / / / / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – dopustne so samo parkirne površine za osebna vozila 
 3 – parkirišča za tovorna vozila niso dopustna 
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12. KOLESARSKA POT, PEŠPOT, GOZDNA POT IN PODOBNE 

VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
kolesarska pot ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● / ● ● ● ● 2 2 ● ● / / / 

peš pot ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● ● ● ● / / ● ● / / ● 

gozdna pot, planinska pot / / / / / ● ● / / / ● ● ● ● / / / ● / ● / / / ● ● / / ● ● / / ● 

jahalna pot ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● ● ● ● / / ● ● / / ● 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – dopustno le ob rekonstrukciji lokalne ceste 

 
 

13. POMOL (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu) 

 NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
 ● ● / ● / ● ● / / / ● ● ● ● ● / ● ● / ● / / / / ● / / ● ● / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 

 
 

14. ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM  (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima pripadajočih spremljajočih objektov ali tribun) 

VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
športno igrišče na prostem 
(razen poligon za kolesa ali 
motorje) 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / ● / / / ● ● 2 2 2 / / / / 

športno strelišče / / / / / / / / / / / 3 3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni, razen za športno igrišče na prostem na namenskih rabah K1. K2 in G 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – dopustno kot travnato igrišče za igre na prostem v območjih rekreacije v naravnem območju in drugih območjih, če tako določajo podrobni PIP za posamezno EUP 
 3 – ni dopustno v območju TNP 

 
 

15. VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE 

VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
prostornina razlivne vode 
nad 250 do 2000 m3 / / / ● / / / ● ● ● / / / / / / / / / / / / / / ● 2 2 2 ● ● / / 
prostornina razlivne vode 
do vključno 250 m3 3 3 / ● 3 3 3 ● ● ● 3 8 ● ● ● / / ● ● ● / ● ● 4 ● 2 2 2 ● ● / / 
bazen, do vključno 60 m3 ● / / ● ● ● ● 5 5 / ● ● 5 ● 5 / / / / / / / / / / / / / / / / / 
namakalni sistemi / / / ● / / / / / ● / / / / / / 6 6 / 6 / / / / ● ● ● 6 ● / / / 
zbiralnik za kapnico (do 30 
m3) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / ● / ● ● ● ● 7 7 7 / / ● / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – zajem pitne in tehnološke vode, vodni zadrževalnik ali zbiralnik za potrebe napajanja živine in za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč za vrtnarstvo ob predložitvi dokazila, da ima prosilec vrtnarsko proizvodnjo ter mnenja kmetijsko 

svetovalne službe ter grajen namakalni sistem s črpališčem 
 3 – razen grajenega zajetja na tekoči vodi in vodnega zbiralnika 
 4 – na območju Rudnega polja dopustno v skladu z določili odloka 
 5 – samo okrasni bazen 
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 6 – le v primeru zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema 
 7 – gradnja dopustna samo na pripadajoči gradbeni parceli zakonito zgrajenega objekta razpršene gradnje oziroma zakonito zgrajenega počitniškega objekta razpršene gradnje v skladu s 146. členom 
 8 – razen grajenega zajetja na tekoči vodi 

 
 

16. OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE (razen objekti za oglaševanje na kozolcih) 

 NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● ● / ● / / / 2 / ● / / ● / / / / / / / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – tudi obešanka na drogu javne razsvetljave 

 
 

17. OBJEKT ZA REJO ŽIVALI (enoetažen objekt, namenjen reji živali) 

 VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
čebelnjak / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● 5 5 5 / / / / 

hlev, svinjak, kobilarna, 
perutninska farma idr. 2 / / ● / 2 2 / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● 4 4 / / / / / 
staja, staja za zatočišče 
živine na paši 2 / / ● / 2 2 / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● 3 3 / / / / / 
ribogojnica 2 / / ● / 2 2 / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● / / / ● / / / 
* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni, razen za objekte na namenskih rabah K1, K2 in G ter za čebelnjak in hlev s senikom (lahko tudi brez) za zatočišče živine na paši ter za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – samo za potrebe obstoječe kmetije 
 3 – samo staja za zatočišče živine na paši na planini 
 4 – dopusten je samo hlev oziroma hlev s senikom za zatočišče živine na paši na planini. Ostali objekti za rejo živali so dopustni, če se jih po prenehanju uporabe lahko odstrani ter se po odstranitvi objekta vzpostavi prvotno stanje na zemljišču, 

na katerem je bil zgrajen. 
 5 – samo čebelnjak na točkovnih temeljih in z BTP do 20 m2 

 
 

18. POMOŽNI KMETIJSKO GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski predelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki, razen pastirskega stanu, ni namenjen prebivanju) 

VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 

ST
AV

BE
 

kmečka lopa / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● 7 7 / / / / / 
rastlinjak / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● ● ● / / / / / 
kašča / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● / / / / / / / 
senik, svisli / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● ● ● / / / / / 
pastirski stan / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ● ● ● / / / / 
skedenj / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● / / / / / / / 
kozolec / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● 2 2 / / / / / 
koruznjak / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● / / / / / / / 
pokrita skladišča za 
lesna goriva / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● / / / / / / / 
silos / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● 4 4 / / / / / 

G
R

AD
BE

N
O

IN
ŽE

N
IR

SK
I 

O
BJ

EK
T 

gnojišče / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● 4 4 / / / / / 
napajalno korito / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● ● ● / / / / / 
krmišče / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● / ● ● / / / / 
molzišče / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● 3, 4 3,4 / / / / / 
hlevski izpust / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● 4 4 / / / / / 
ograje za pašo živine / / / 6 / / / / / 6 / / / / / / / / / / / / / / 6 6 6 / / / / / 
obora za rejo divjadi / / / 5 / / / / / 5 / / / / / / / / / / / / / / 5 5 5 5 / / / / 
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ograja ter opora za 
trajne nasade / / / 6 / / / / / 6 / / / / / / / / / / / / / / 6 6 6 / / / / / 
zbiralnik gnojnice ali 
gnojevke / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● 4 4 / / / / / 

gozdna prometnica / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ● / / / / 

poljska pot / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ● ● / / / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – samo enojni kozolec in dvojni kozolec v naslednjih izvedbah, ki so tradicionalno značilne na območju občine Bohinj: enojni stegnjeni kozolec, enojni stegnjeni kozolec na plašč, kozolec na psa ali kozla, toplar 
 3 – samo na pašnikih na planinah 
 4 – gradnja  ob upoštevanju dodatnih določil tega odloka dopustna v 30,00 m pasu kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo stavbno zemljišče kmetije (samo molzišče, koritasti silos, hlevski izpust, gnojišče ter zbiralnica gnojnice in gnojevke) ali 

stavbna zemljišča naselja, če gre za kmetijo v strnjenem vaškem jedru (samo koritasti silos in gnojišče) 
 5 – ni dopustno v območju TNP 
 6 – v območju TNP dopustno, kadar je ograditev namenjena preprečitvi škode ali zadrževanju pašne živine na kmetijskih zemljiščih, če to bistveno ne otežuje migracije živali prostoživečih vrst 
 7 – postavitev je dopustna na obrobju vasi, v skladu s sedmim odstavkom 90. člena.  
 

 

19. OBJEKT ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST (objekt, ki ni namenjen bivanju) 

 VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
sirarna / / / ● / / / ● ● ● / / / / / / / / / / / / / / ● 2 2 2 / / / / 
sušilnica sadja in rib, 
oljarna, kisarna ipd. / / / ● / / / ● ● ● / / / / / / / / / / / / / / ● / / / / / / / 
mlin / / / ● / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ● / / / ● ● / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – samo na planinah 

 
 

20. POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT 

NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 2 3 ● ● ● 3,5 ● ● ● ● 2,4 ● ● ● 5 ● 5 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – gradnja objekta s hidroforno postajo ni dopustna v območju TNP 
 3 – razen ekološkega otoka 
 4 – ekološki otok ni dopusten v območju TNP 
 5 – samo objekt vodne infrastrukture 

 
 

21. POMOŽNI LETALIŠKI, PRISTANIŠKI IN POMOŽNI OBJEKTI NA SMUČIŠČU 

 VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
STAVBE / / / / / / / ● ● / ● ● / / / / / ● ● ● ● / / ● / / / / / / / ● 

GRADBENOINŽENIRSKI 
OBJEKTI: vsi / / / / / / / ● ● / ● ● / / / / / ● ● ● ● / / ● / / / / / / / ● 

smučišče, vključno z 
začasno postavljenimi 
montažnimi vlečnicami 

/ / / / / / / / / / / ● 2 / / / / / / / / / / / ● ● ● 2 / / / ● 

vzletišče / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
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 2 – ni dopustno v območju TNP 
 
 

22. POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA 

 VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
STAVBE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 / 2 2 2 2 2 2 2 ● 2 2 2 2 2 2 2 2 

GRADBENOINŽENIRSKI 
OBJEKTI: vsi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ● 2 2 2 2 2 2 2 2 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov 

 
 

23. BAZNE POSTAJE IN DRUGI TELEKOMUNIKACIJSKI OBJEKTI 

NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / ● ● ● / ● ● 2 ● / ● ● / / / / 
* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dopustni 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – razen bazne postaje 

 
 

24. ZAČASNI OBJEKTI 

 VRSTA OBJEKTA / NRP 
SSe SSv SP SK SB CU CD IG IP IK BT BC ZSs ZSc ZP ZK ZD PC PŽ PO PH E O f Ak K1 K2 G VC VI LN OO 

*   *  * *    * * * * * *  *  * * *  * * * 1 * 1 * 1 * * * * 1 
kiosk oz. tipski zabojnik 5 5 / 5 / 5 5 / / / 5 5 5 5 / / / 5 / 5 / / / / / / / / / / / / 

pokrit prostor z napihljivo 
konstrukcijo ali montažni 
šotor 

● ● / ● ● ● ● ● ● / ● ● 2 2 / / / / / ● / / / ● / ● ● / / / / / 

oder z nadstreškom  ● ● / ● / ● ● ● ● / ● ● ● ● ● / / / / ● / / / ● / ● ● / / / / / 

pokriti prireditveni prostor ● / / ● / 2 2,4 2 2 / 2 ● 2 4 2 / / / / 2 / / / ● / / ● / / / / / 

cirkus / / / / / / / ● ● / 4 / / 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

začasna tribuna / / / / / ● ● ● ● / ● ● ● ● / / / / / ● / / / / / 3 3 / / / / / 

objekt za skladiščenje 
nenevarnih snovi / / / / / / / ● ● ● / / / / / / / / / / / / ● / / / / / / / / / 

tipski zabojnik za 
skladiščenje jeklenk za UNP ● ● 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / / / / / / ● / / / / ● / / / / / / / 
začasna sanitarna enota ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● / ● ● ● / / / ● ● ● ● ● / / / / 

odprt sezonski gostinski vrt ● / / ● ● ● ● ● ● / ● ● / ● ● / / / / / / / / / ● / / / / / / / 

pomol ● ● / ● / ● ● / / / ● ● ● ● ● / ● ● / ● / / / / ● ● ● ● ● / / / 

* območje podrobne namenske rabe je tudi znotraj območja TNP 
 

− posebni pogoji 
 1 – na planinah se posegi izvajajo ob upoštevanju določil 147. člena tega odloka 
 2 – športno igrišče z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru ni dopustno 
 3 – dopustno v območjih rekreacije v naravnem območju in drugih območjih, če tako določajo podrobni PIP za posamezno EUP 
 4 – ni dopustno v območju TNP 
 5 – dopustna postavitev samo na javnih površinah oziroma zemljiščih v lasti občine 

 
 



Na podlagi 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine 
Bohinj, št. 8/07 in 2/09) svetniška skupina EZP predlaga Občinskemu svetu v obravnavo 
točko dnevnega reda: 
 
 
 
SPREMEMBA TEHNIČNEGA PRAVILNIKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI 
ODPADKI NA OBMOČJU OBČINE BOHINJ 
 
 
Svetniška skupina EZP Občinskemu svetu po opravljeni obravnavi predlaga, da sprejme 
naslednja sklepa: 
 
 

1. OBČINSKI SVET OBČINE BOHINJ SPREJME SPREMEMBE TEHNIČNEGA 
PRAVILNIKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI NA OBMOČJU 
OBČINE BOHINJ 

 
 

2. OBČINSKI SVET OBČINE BOHINJ PREDLAGA NEODVISNO ZUNANJO 
REVIZIJO GOSPODARNOSTI PORABE SREDSTEV, ODDAJE GRADBENIH 
DEL IN JAVNIH NAROČIL V REŽIJSKEM OBRATU OBČINE BOHINJ Z 
NAMENOM POVEČANJA UČINKOVITOSTI IN RACIONALIZACIJE 
DELOVANJA REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE BOHINJ.  
  

 
Kot poročevalec na seji Občinskega sveta ter na sejah komisij bodo sodelovali: Bojan Traven, 
Tomaž Medja in Boštjan Mencinger. 
 
  



1. UVOD 
 

Razlogi za sprejem  sprememb pravilnika, ocena stanja, cilji in načela ter ocena 
finančnih posledic 

 
 

Nekaj mesečne izkušnje novega urnika odvoza mešanih odpadkov in embalaže po principu 
“od vrat do vrat” kažejo, da 14-dnevno odvažanje povzroča precej težav uporabnikom. 
Odpadki se kopičijo, izrazito povečanje pa je pričakovati še posebej v poletnih mesecih, v 
času turistične sezone, ko se bo količina odpadkov več kot podvojila. Ne samo, da gre za 
nižanje že pridobljenega standarda, temveč takšno intervalno zbiranje mešanih odpadkov in 
embalaže (na 14 dni), ki povzročajo kopičenje, povečujejo tudi možnost zdravstveno-
higienskih motenj. Prebivalstvo Bohinja se na spremembe v odvozu mešanih odpadkov in 
embalaže ni odzvalo pozitivno, še posebej, ker so se kljub subvencijam večini povečali stroški 
komunalnih storitev, znižal pa se jim je standard (tedenski odvoz). Zato predlagamo 
spremembo v številu odvozov odpadkov v času poletne turistične sezone, od 20. 6. do 10. 9. 
Po našem mnenju je tudi nujno, da se novo smetarsko vozilo kupi do poletne sezone, kot smo 
opozarjali že ob sprejemanju proračuna. 
 
FINANČNE POSLEDICE: Večjih finančnih posledic ne bo, če se bo povečala učinkovitost in 
racionalizacija  Režijskega obrata, zato pa je najprej potrebno opraviti revizijo delovanja, da 
se ugotovi stanje in na podlagi tega pripravijo predlogi za racionalizacijo in  povečanje 
učinkovitosti delovanja.  
 
  



2. BESEDILO ČLENOV 
 
Na podlagi 45. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 5/15) in 
17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 8/07), je Občinski svet 
Občine Bohinj na 21. redni seji dne 1. junija 2017 sprejel  
 
 

SPREMEMBE TEHNIČNEGA PRAVILNIKA o ravnanju s komunalnimi odpadki na 
območju občine Bohinj 

 
1. člen 

 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»5. člen 
(dinamika zbiranj po posameznih kategorijah odpadkov) 
 
(1) Dinamika zbiranja odpadkov se določi na letnem nivoju v programu ravnanja z odpadki. 
Podlaga za določanje so količine zbranih odpadkov v preteklem letu in rezultati ocene 
odpadkov oziroma sortirnih analiz mešanih komunalnih odpadkov v preteklem letu, ki jih v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, izdela pooblaščeni izvajalec 
(2) Dinamika zbiranja odpadkov s tehnologijo »od vrat do vrat« po vrstah odpadkov je 
praviloma sledeča: 

- 32-krat letno za mešane komunalne odpadke za stanovanjske objekte z do 25 
stanovalci, kar pomeni vsakih 14 dni, v času od 20. 6. do 10.9. pa vsak teden na 
turistično obremenjenih območjih. Za objekte z več kot 25 stanovalci, uporabniki 
zagotovijo večji volumen zabojnika ali več zabojnikov. Če to ni mogoče, z izvajalcem 
sklenejo dogovor za večkratni odvoz;  

- 52-krat letno za biološko razgradljive kuhinjske odpadke; 
- 26-krat letno za odpadno mešano embalažo. 

(3) Minimalna dinamika praznjenja zbiralnic ločenih frakcij je 26-krat letno. Izvajalec 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov je dolžan prilagajati dinamiko praznjenja 
zabojnikov v zbiralnicah dejanskim potrebam. 
(4) Minimalno število akcij zbiranja kosovnih odpadkov je 1-krat letno. 
(5) Minimalno število akcij zbiranja zelenega vrtnega odpada je 1-krat letno. 
(6) Minimalno obratovanje zbirnega centra je najmanj 3 dni v tednu.« 

 
2. člen 

 
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»6. člen 
(standardizacija predpisanih zabojnikov) 
 
(1) Uporabniki so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih zabojnikih, ki imajo certifikat, da so 
izdelani v skladu z evropskimi normativi o zbirnih zabojnikih za odpadke (EN-840-1 do 6). 
(2) Standardne velikosti zabojnikov za zbiranje odpadkov so:  

- 120 litrov,  
- 240 litrov,  



- 770 litrov in  
- 1.100 litrov.  

(3) Uporabnikom storitev se zagotovijo zabojniki za zbiranje embalaže. 
 

3. člen 
 
Črtajo se naslednji deli besedila tehničnega pravilnika: 
 

- 4. točka prvega odstavka 1. člena; 
- »ali v tipiziranih vrečah« v 13. členu; 
- »ali odložijo namenske tipizirane vreče za njihov odvoz« v 14. členu; 
- »zabojnike in namenske tipizirane vreče z odpadki« v prvem odstavku 20. člena 
- »in namenske tipizirane vreče« v drugem odstavku 20. člena; 
- »in/ali tipizirane vreče« v tretjem odstavku 20. člena; 
- »oziroma prevzame odpadke v tipiziranih vrečah« v tretjem odstavku 21. člena; 
- »ali v namenske tipizirane vreče« v prvem odstavku 22. člena; 
- », vreče pa zavezane s trakom« v drugem odstavku 22. člena; 
- »oziroma odpeljati tipizirane vreče« v četrtem odstavku 22. člena; 
- »oz. vreč« v drugem odstavku 27. člena; 
- », prevzem vreč« v prvem odstavku 28. člena; 
- 12. alineja prvega odstavka 33. člena; 
- četrti odstavek 35. člena; 
- šesti odstavek 35. člena. 

 
  



3. OBRAZLOŽITEV 
 
K1. 5. člen Pravilnika se spremeni tako, da se v času od 20. 6. do 10.9. mešani odpadki 
pobirajo vsak teden. Na podlagi sestanka s predstavniki Režijskega obrata in predstavitvi 
statističnih podatkov ter dejanskih zmožnosti delovanja Režijskega obrata predlagamo, da se 
mešani komunalni odpadki v času poletne turistične sezone tedensko zbirajo na turistično bolj 
obremenjenih območjih.  
 
K2. Z dodelitvijo zabojnikov za embalažo  vsem občanom se bo poenostavilo zbiranje 
embalaže in s tem estetsko uredilo siceršnje odlaganje vreč ob ceste. 
 
K3. Glede na ukinitev možnosti uporabe tipiziranih vreč je potrebno prilagoditi tudi ostale 
dele tehničnega pravilnika. 



 
Občina Bohinj 

Občinska uprava 
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STALIŠČE K SPREMEMBI TEHNIČNEGA PRAVILNIKA 

 

Cilj in namen javne službe ravnanja z odpadki je zmanjšati količine odpadkov odloženih 
na deponijah in na drugi strani povečati količine recikliranih odpadkov. Mešani komunalni 
odpadki so odpadki, ki jih ne moremo razvrstiti med posamezne ločene frakcije. Z 
ločevanjem odpadkov se količine mešanih komunalnih odpadkov zmanjšujejo. Zato za 
take količine odpadkov zadostuje, da zabojnike spraznimo na 14 dni. Izjema so večji 
večstanovanjski objekti in pogodbeni uporabniki, to so podjetja in javne ustanove, 
kjer odvozi potekajo vsak teden oz. v skladu s potrebami. 

Z zmanjšano frekvenco odvoza mešanih komunalnih odpadkov se uporabnike hkrati 
spodbuja tudi k doslednejšemu ločevanju odpadkov, saj se v zabojnikih za mešane 
odpadke še vedno pojavljajo nepravilno odloženi odpadki, ti pa posledično povečujejo 
količino v zabojnikih in s tem nastajajo težave pri uporabnikih. Pravilno odloženi mešani 
komunalni odpadki prav tako ne predstavljajo zdravstveno-higienskih motenj. 

Tudi pregled po sosednjih turističnih občinah in tudi drugod po Sloveniji kaže, da se 
odvoz mešanih komunalnih odpadkov že nekaj časa izvaja na 14 dni (Bled, Ljubljana), 
nekje celo na 3 tedne (Gorje). Občina Bohinj je frekvenco odvoza na 14 dni vzpostavila 
šele v letošnjem letu, zato je bilo ob prehodu na nov režim pričakovati delno 
negodovanje s strani uporabnikov, vendar se bo sistem v prihodnje ustalil. 

Količine odpadkov se v poletnih mesecih povečajo predvsem pri uporabnikih, ki se 
ukvarjajo z gostinstvom in turizmom. Večina teh uporabnikov je v sistem zbiranja 
odpadkov že vključena pogodbeno, kar je predvideno tudi z odlokom, tako da jim 
zagotavljamo tedenski odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. Ostali 
uporabniki, katerih nastanitvene kapacitete niso tako velike, da bi potrebovali tedenski 
odvoz, pa bi morali svojim gostom zagotoviti ločevanje na izvoru oz. omogočiti več košev 
za namen ločenega zbiranja odpadkov. 

Upoštevanje predloga bi pomenilo zvišanje cen storitve ravnanja z odpadki. Obenem so 
cene storitev ravnanja z odpadki trenutno dejansko nižje kot v preteklih letih. Kot 
element kalkulacije trenutne cene je upoštevano tudi zmanjšanje frekvence odvoza 
mešanih komunalnih odpadkov na 14 dni. Na podlagi predloga bi se povišala cena vsem 
občanom, ne samo tistim uporabnikom, ki bi jim zagotavljali tedenski odvoz na turistično 
bolj obremenjenih območjih, kar bi povzročijo še večje negodovanje pri uporabnikih. 

Cena se namreč oblikuje za vse uporabnike enako (ne sme biti razlikovanja!) v skladu z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb 
varstva okolja, ki jo izvajalec zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino 
zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli 
masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov na uporabnike 
glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega 
zabojnika. 

Višje cene bi pomenile še večje negodovanje uporabnikov, saj niti reorganizacija 
Režijskega obrata na drugih področjih ne bi imela vplivala na področje ravnanja z 



 

odpadki, ker je določitev cene javne službe ravnanja z odpadki zaprt sistem – presežki iz 
drugih dejavnosti ne morejo kriti te naloge. 

Prav tako bi sprememba režima odvoza sredi leta neugodno vplivala na samo 
organizacijo dela Režijskega obrata, ki ima že od začetka leta sprejet načrt odvoza in 
skladno s tem organizacijo delavcev, uporabo vozil ipd. Po drugi strani bi to povzročilo 
ponovne nejasnosti za uporabnike, ki bi se morali še enkrat v istem letu navajati na nov 
režim odvoza. 

Naslednja nejasnost, ki jo prinaša predlog je določitev turističnih območij. Potrebno bi 
bilo opredeliti merila in pogoje za določitev takih območij, to pa bi v praksi pomenilo 
negodovanje tistih, ki bi izpadli iz tedenskega odvoza, a se kljub temu ukvarjajo z 
gostinstvo in/ali turizmom. Upoštevanje predloga bi prineslo dvojni standard za občane in 
podjetnike, kljub temu da bi vsi plačevali isto ceno. 

Na podlagi navedenega Občinska uprava ter Režijski obrat Občine Bohinj ne podpirata 
predloga sprememb in dopolnitev tehničnega pravilnika. 

 

pripravila:  
Bojana Stare in  
Nace Arh, mag. prav. 

Direktor Občinske uprave Občine Bohinj 
Miro Sodja, univ. dipl. kem. teh. 
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ZADEVA: 
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE BOHINJ 2025+ 
 
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko 
dnevnega reda: 
 
STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE BOHINJ 2025+ 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Strategijo trajnostnega razvoja 
Občine Bohinj 2025+ 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo kot 
poročevalka na seji Občinskega sveta ter na sejah Komisij Občinskega sveta 
sodelovala mag. Slavka Zupan, K&Z, Svetovanje za razvoj d. o. o.  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 

Župan Občine Bohinj 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
1. Razlogi za sprejem Strategije trajnostnega razvoja Občine Bohinj 

2025+ in ocena stanja 
 
Občina Bohinj  doslej ni imela celovite strategije, ampak je svoj razvoj načrtovala 
ločeno po posameznih področjih. V zadnjih letih se družbeno, inovacijsko in 
poslovno okolje, v katerem deluje Občina, naglo spreminja, globalizira in 
povezuje. Ob tem se spreminjajo tudi pričakovanja, življenjski slog, način 
delovanja in vrednote občanov, obiskovalcev, podjetij, organizacij in civilne 
družbe. V tem kontekstu je Občina Bohinj sprejela odločitev o pripravi strategije 
trajnostnega razvoja občine.   
 
Strategija predstavlja okvir za razmislek lokalnih deležnikov o dilemah in 
perspektivah razvoja: Kam usmeriti prihodnje delovanje in vse bolj omejene 
finančne vire Občine Bohinj? Kako izkoristiti nove trende, tehnološke rešitve in 
tržne priložnosti in ob tem ohraniti svojo identiteto, prebivalce, kakovost bivanja 
in naravnega okolja? 
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\`\`!ez 10 let bo vsak hotu v Bohinu 
#vet\`\` Bohinjski kon’c, kjer je 
za!etek #ivljenja. Prelep. Ohranjamo 
preteklost za lep"o prihodnost. 
Fantasti!en. %iveti in u#ivati. 
Dobrodo"li v neokrnjeno naravo. 
Po"ten Bohinj za vsakogar. Bohinj, 
pridite in do#ivite! Za vse 
enakopravna ob!ina. Kar je staro, se 
novo zdi. Nazaj k naravi. Bohinj, kjer 
se !as ustavi. %ivo srce. Najsre!nej"e 
naselje. %ivljenje kot v pravljici. Sredi 
ni!. Bohinj, kjer se slabo kon!a in 
#ivljenje za!ne. Zelena, ki te ljubim, 
zelena. V Bohinj, v raj. Nazaj k 
slovenskim koreninam.  Bohinj za 
mlade dru#ine prijazno okolje. 
Narava! Pojem, ki opi"e vse.  
 
Citati sodelujo!ih v spletni anketi namenjeni pogledu mladih na razvoj ob!ine Bohinj, December 2016 –
januar 2017 
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Okraj"ave 
 
ARSO Agencija RS za varstvo okolja 
BSC Poslovno podporni center Kranj, RRA Gorenjske 
CLLD Razvoj, ki ga vodi skupnost (ang. Community Led Local Development), del razvoja pode#elja 
CSD Center za socialno delo 
DOLB Mikro sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
DORR Dogovor za razvoj regij 
DP Dr#avni projekt 
DRSI Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
ESPR Evropski sklad za pomorstvo in ribi"tvo 
ETS Evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg Slovenija/Avstrija, Slovenija/Italija, transnacionalni) 
EU Evropska unija 
GD Gospodarske dru#be 
GO&O Gradnja opti!nega "irokopasovnega omre#ja 
H2020 Program Obzorje 2020, centralizirani program EU 
IKT Informacijsko-komunikacijske tehnologije 
JZ TNP Javni zavod Triglavski narodni park 
JZP Javno zasebno partnerstvo 
KZG KSS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - kmetijsko svetovalna slu#ba 
LEK Lokalni energetski koncept 
LJ Ljubljana 
LU Ljudska univerza 
MI Ministrstvo za infrastrukturo 
MK'N Mala komunalna !istilna naprava 
MSP Mala in srednja podjetja 
NFM Norve"ki finan!ni mehanizem 
NRP Na!rt razvojnih programov 
NVO Nevladna organizacija 
OB Ob!ina Bohinj 
OB – OOP Oddelek za okolje in prostor ob!inske uprave Ob!ine Bohinj 
OB-ODD Oddelek za dru#bene dejavnosti ob!inske uprave Ob!ine Bohinj 
OB-OTG Oddelek za gospodarstvo in turizem ob!inske uprave Ob!ine Bohinj 
OP Operativni program 
OP EKP Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
OPN Ob!inski prostorski na!rt 
OPPN Ob!inski podrobni prostorski na!rt 
O& Osnovna "ola 
PE Ekvivalent "tevila prebivalcev (angl. Population Equivalent) 
PP Podporni projekt 
PRP LAS Program razvoja slovenskega pode#elja 2014-2020, znotraj njega program Lokalnih akcijskih skupin 
RAGOR Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
RO Re#ijski obrat Ob!ine Bohinj 
RR Raziskave in razvoj 
RRP Regionalni razvojni program 
RS Republika Slovenija 
SLR LAS Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine 
SP Strate"ki projekt 
&PO &irokopasovno omre#je 
SURS Statisti!ni urad Republike Slovenije 
SWOT  Analiza prednosti, slabosti, prilo#nosti in tveganj 
TB Turizem Bohinj 
TB/CKB Turizem Bohinj – Center za kakovost Bohinj 
TNP Triglavski narodni park 
VB Velika Britanija 
ZRSVN Zavod RS za varstvo narave 
ZTNP-1 Zakon o Triglavskem narodnem parku 
ZVKDS Zavod za varstvo kulturne dedi"!ine Slovenije 
ZZRS Zavod za zaposlovanje RS 
ZGS Zavod za gozdove Slovenije 
 Izven obmo!ij naselij 
  Obmo!je naselij 
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1 Priprava strategije Bohinj 2025+ 
 
 
Zakaj strategija trajnostnega razvoja Ob!ine Bohinj? 
Ob!ina Bohinj1 doslej ni imela celovite strategije, ampak je svoj razvoj na!rtovala lo!eno po posameznih 
podro!jih. V zadnjih letih se dru#beno, inovacijsko in poslovno okolje, v katerem deluje Ob!ina, naglo 
spreminja, globalizira in povezuje. Ob tem se spreminjajo tudi pri!akovanja, #ivljenjski slog, na!in delovanja in 
vrednote ob!anov, obiskovalcev, podjetij, organizacij in civilne dru#be. V tem kontekstu je Ob!ina Bohinj 
sprejela odlo!itev o pripravi strategije trajnostnega razvoja ob!ine.   
 
Strategija predstavlja okvir za razmislek lokalnih dele#nikov o dilemah in perspektivah razvoja: Kam usmeriti 
prihodnje delovanje in vse bolj omejene finan!ne vire Ob!ine Bohinj? Kako izkoristiti nove trende, tehnolo"ke 
re"itve in tr#ne prilo#nosti in ob tem ohraniti svojo identiteto, prebivalce, kakovost bivanja in naravnega okolja?  
 
Kako smo pri"li do strategije? Kdo vse je sodeloval? 
Metodologija priprave razvojnih programov ob!in v Sloveniji ni predpisana, zato predmetna strategija smiselno 
povzema pristope strate"kega na!rtovanja na dr#avni in regionalni ravni ter dobre prakse primerljivih tujih 
okolij. Strategija upo"teva obstoje!e sektorske programe ob!ine in veljavni Ob!inski prostorski na!rt, hkrati pa 
nakazuje usmeritve za njihovo novelacijo.  
 
Razvojne spremembe se v skupnosti lahko uvajajo le v soglasju, zato je proces nastajanja bohinjske strategije 
potekal s "irokim vklju!evanjem javnosti. Med poletjem 2016 in pomladjo 2017 je bilo izvedenih 9 delavnic, v 
katerih je sodelovalo ve! kot 100 ob!anov, podjetnikov in strokovnjakov. 491 prebivalcev vseh generacij je 
oddalo mnenje in ideje prek dveh spletnih anket. Nastajanje strategije je usmerjal strate"ki svet. 
 
Namen in obdobje veljavnosti  
Namen strategije je s prebivalci, glavnimi dele#niki in organi ob!ine dogovoriti smer nadaljnjega razvoja, 
skupne cilje in strate"ke projekte Ob!ine Bohinj do leta 2025. Strategija ob!anom, podjetjem in investitorjem 
sporo!a razvojne ambicije ob!ine, vodstvu ob!ine, upravi in javnim zavodom pa slu#i kot vodilo pri delovanju. 
Razvojne usmeritve bodo podlaga za prihodnje urejanje prostora in drugih delovnih podro!ij ob!ine. 
 
Struktura dokumenta 
Dokument sestavljajo: kratka predstavitev ob!ine s SWOT analizo in opredelitvijo razvojnih izzivov, vizija s 
prednostnimi tematskimi podro!ji in cilji ter nabor ukrepov in projektov za re"evanje opredeljenih izzivov.  

Slika 1 Proces priprave strategije 

 

                                                                            
1 Kadar govorimo o Ob!ini Bohinj kot instituciji oziroma pravni osebi, t.j  lokalni skupnosti, besedno zvezo pi"emo z veliko za!etnico. V 
primeru opisovanja geografskega obmo!ja pa uporabljamo malo za!etnico – ob!ina Bohinj. Pogosto celotno geografsko obmo!je kraj"e 
poimenujemo tudi samo Bohinj. 
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2 Ob!ina Bohinj danes 
 

2.1 Kratek opis obmo!ja Ob!ine Bohinj 
 
 

 

Izbrani izhodi"!i razvojni kazalniki leta 20162 
&tevilo prebivalcev, H2_2016  5.127 
Indeks staranja, H2_2016 157,2 
Povpre!na starost v letih, H2_2016 44,8 
&tevilo delovnih mest (brez kmetov), 2016 1.308 
Stopnja brezposelnosti, dec 2016 7,2 % 
Povpre!na neto pla!a, EUR, 2016 828,48 
Dodana vrednost/ zaposlenega v GD, EUR 26.406 
&tevilo no!itev, 2016 (Turizem Bohinj) 479.257 
&tevilo le#i"!/ "tevilo prebivalstva, 2016 1,27 
Kmetijska zemlji"!a v uporabi v ha, 2010 1718 
&t. kmetijskih gospodarstev, 2010 338 
Izpusti CO2, v t ekvivalenta, 2010 21.454,88          
% otrok, vklju!enih v vrtec, 2. st.obd., 2015 92,6 % 

 Ocena zadovoljstva ob!anov od 0-53 3,9 
Karta 1 Ob!ina Bohinj v regiji in Sloveniji Prihodki pora!una v EUR za leto 2017, plan 9.361.423 
 
 
Bohinj je najve!ja parkovna ob!ina v Triglavskem narodnem parku z izjemno naravno in kulturno 
krajino.  
Ob!ina Bohinj le#i na Zgornjem Gorenjskem, v jugovzhodnem delu Julijskih Alp in je po povr"ini s 333,7 km2 
"esta najve!ja slovenska ob!ina. Je pode#elska alpska ob!ina. S 15,4 prebivalci/km2 sodi med redkeje poseljene 
ob!ine v Sloveniji. Obmo!je zaznamujeta ohranjena alpska gorska in kulturna krajina z Bohinjskim jezerom kot 
osrednjo dominanto. 66 % povr"ine ob!ine sodi v Triglavski narodni park. 82,13 % povr"ine ob!ine je 
opredeljeno kot Natura 2000 obmo!je, 63,5 % pa je gozdnih povr"in. Okoljski kazalniki se z izgradnjo 
kanalizacijskega omre#ja, !istilne naprave in pospe"enega lo!evanja odpadkov izbolj"ujejo. Po podatkih 
Agencije RS za varstvo okolja (v nadaljevanju ARSO) je ekolo"ko stanje Bohinjskega jezera ter Save Bohinjke 
ocenjeno kot zelo dobro, kemijsko stanje pa kot dobro. 
 
Bohinj je dom za 5.127 prebivalcev v 2.140 gospodinjstvih. 
Leta 20164 je ob!ina Bohinj bele#ila 5.127 prebivalcev, kar ob!ino po "tevilu prebivalcev uvr"!a na 100. mesto 
med 212 slovenskimi ob!inami. Poselitev je razpr"ena na 24 naselij. 1.743 ali tretjina vseh prebivalcev ob!ine 
#ivi v Bohinjski Bistrici.  Bohinjska Bistrica je upravno, gospodarsko in turisti!no pomembno sredi"!e ob!ine. 15 
naselij se razlega po Spodnji in Zgornji Bohinjski dolini, sedem na Pokljuki, po eno pa na pobo!jih Jelovice in 
Spodnjih Bohinjskih gora.  
 
V ob!ini je 1.357 delovnih mest (1.308 brez kmetov). Brezposelnost je upadla na 7,2 % in je pod 
slovenskim povpre!jem. Decembra 2016 je bilo brez zaposlitve 32 mladih starih do 29 let. 
Leta 2016 je bilo v ob!ini Bohinj 1.973 delovno aktivnih prebivalcev, od katerega je bila kar dobra polovica 
(1.009) zaposlena na obmo!ju ob!ine Bohinj, 964 ob!anov pa se je na delo vozilo v Ljubljano, na Bled, v 
Radovljico, na Jesenice, v Kranj in drugam. 111 bohinjskih gospodarskih dru#b in 232 samostojnih podjetnikov 
je leta 2015 ustvarilo 58,9 mio EUR prihodkov, med njimi 43 % v predelovalni dejavnosti (prevladujo!i panogi 
sta lesna in kovinska predelava), 20 % v turizmu in gostinstvu, 3 % v kmetijstvu in gozdarstvu in 33 % v ostalih 
dejavnostih (gradbeni"tvo, storitve,...). Zaradi oddaljenosti od zaposlitvenih sredi"! je potreba po lastni 
podjetni"ki aktivnosti ve!ja. S 136,6  podjetji in organizacijami na 1.000 prebivalcev  je Bohinj nad slovenskim 

                                                                            
2 Vsi podatki SURS,2016, H2 ( to je 1.7.2016 oz. polno leto), razen, kadar  je druga!e ozna!eno. 
3 Spletna anketa med ob!ani, N=176 oseb, 2016, kjer je 0 najni#ja in 5 najvi"ja mo#na ocena splo"nega zadovoljstva z bivanjem v Ob!ini 
Bohinj. 
4 H_2, t.j. 1.7.2016. 
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povpre!jem. Po drugi strani pa je u!inkovitost poslovanja lokalnega gospodarstva slab"a. Dodana vrednost na 
zaposlenega v gospodarskih dru#bah v Ob!ini Bohinj za 35 % zaostaja za slovenskim povpre!jem.  
 
Bohinj privla!i vse ve! turistov.  
'eprav turizem in gostinstvo neposredno prispevata le 20 % delovnih mest v ob!ini, gre za panogo z najvi"jo 
rastjo. Potro"nja turistov posredno pozitivno vpliva tudi na dodano vrednost drugih gospodarskih dejavnosti, ki 
dobavljajo proizvode za turisti!ne dobrine (t. i. multiplikator). 
S turizmom in gostinstvom se v Bohinju ukvarja 56 gospodarskih dru#b in s. p.-jev s sede#em v ob!ini Bohinj ter 
prek 100 sobodajalcev, ki imajo v ve! kot 150 objektih na voljo 6.501 le#i"!. Z 1,27 le#i"!a na prebivalca se 
Bohinj po gostoti namestitev v slovenskem merilu uvr"!a na drugo mesto, takoj za Bovcem, medtem, ko je 
koncentracija postelj v primerljivih alpskih sredi"!ih vi"ja. Bohinj je v letu 2016 bele#il obisk 178.259 turistov, 
479.257 no!itev in ve! kot 650.0005 dnevnih izletnikov. 
 
Vzpostavljen sistem javnih storitev in slu#b. 
Ob!ina Bohinj kot samostojna ob!ina deluje 23 let, od 4. 10. 1994. V tem !asu je uspela zagotoviti kadrovske, 
programske in prostorske pogoje za delovanje vseh najvitalnej"ih javnih zdravstvenih, izobra#evalnih, socialno-
varstvenih, komunalnih, varnostnih in turisti!no-razvojnih slu#b znotraj ob!ine. Vse to prispeva k varnemu in 
zdravemu socialnemu okolju ter visoki stopnji zadovoljstva ob!anov s kakovostjo bivanja v Ob!ini Bohinj (ocena  
3,9 od 5 izra#ena v anketi izvedeni med ob!ani leta 2016).6 
 

Obstoje!e stanje je bilo podrobno analizirano skozi 190 razvojnih kazalnikov Ob!ine Bohinj, ki predstavljajo tudi 
osnovo za merjenje na!rtovanih sprememb in ciljev te strategije.  Glej Prilogo 4. 

 

2.2 Pogled nazaj 
 

Kontinuiteta. Na!rtovanje prihodnosti je v Bohinju nelo!ljivo povezano s preteklostjo.  
Ve! stoletij so bili Bohinjci odvisni od narave in samih sebe, pre#ivetje je temeljilo na kmetijstvu in #elezarstvu. 
Resnej"i turizem je v Bohinj pri"el po izgradnji bohinjske proge na za!etku 20. stoletja in se v sedemdesetih in 
osemdesetih letih 20. stoletja so!asno z lesno in kovinsko dejavnostjo razvil v ’industrijsko’ obliko. Prehod v 
tr#no gospodarstvo je zaznamovala razvojno neuspe"na privatizacija klju!nih hotelov in te#ave v 
prestrukturiranju lesne panoge. Tr#ne prilo#nosti, primanjkljaj turisti!ne ponudbe in pozitivne trende v turizmu 
pa so v zadnjih letih za!eli vse bolj izkori"!ali mali podjetniki v turizmu in tudi v drugih poslovnih dejavnostih, ki 
danes ob kmetijstvu tvorijo jedro lokalnega gospodarstva.  Dana"nji in prihodnji razvojni koncepti se v temeljih 
vra!ajo k svojim koreninam. 
  
Kje smo bili v preteklih 23 letih delovanja Ob!ine Bohinj uspe"ni? 
V obdobju samostojnega delovanja se je ob!ina osredoto!ala na napredek v lokalni infrastrukturi in 
zagotavljanju vseh vitalnih storitev, ki omogo!ajo primerno #ivljenje ob!anov. Bohinj je bil v preteklih letih 
uspe"en pri: 
 
− skrbi za vse skupine prebivalcev in socialni varnosti, 
− dvigu standarda ter dostopnosti osnovnih javnih slu#b in storitev: zdravstvo,  varstvo in oskrba 

starej"ih, osnovna "ola..,  
− izbolj"anju stanja okolja z izgradnjo !istilne naprave in kanalizacijskega omre#ja, 
− "irjenju lokalne kolesarske mre#e in pri uvajanju trajnostne mobilnosti, kjer smo bili med prvimi v 

Sloveniji, 
− vzpostavitvi "irokega sistema spodbud za kmetijstvo, podjetni"tvo, dru"tvene in humanitarne 

dejavnosti, "tipendiranje, novorojence, denarno socialno pomo!.., 
− inovativnosti v turizmu, pri razvoju in uveljavljanju prepoznavnih turisti!nih produktov in izdelkov iz 

Bohinja. 

                                                                            
5 Ocena na predpostavki zabele#enih vozil na dr#avni cesti na "tevnih mestih Rib!ev Laz (1.066.186 v 2016) in Srednja vas (427.943 v 2016), 
zmanj"ana za ocenjen lokalni promet, stacionarne goste ter ob upo"tevanju, da sta v vozilu povpre!no 2 osebi. 
6 Rezultati prve anketa o pogledu ob!anov Bohinja na razvoj Ob!ine Bohinj, ki je potekala prek spleta in objave v Bohinjskih novicah med 
29.8.2016 in 3.9.2016, v njej je sodelovalo 175 ob!anov. 
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Preteklo obdobje so zaznamovala do danes "e nedore!ena in nedokon!ana prizadevanja za uresni!evanje 
razvojnih mo#nosti znotraj Triglavskega narodnega parka in aktiviranje obljubljenih razvojnih sredstev iz 
Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1). Ker dr#ava ne izvaja ZTNP-1, je Ob!inski svet Ob!ine Bohinj 
26.9.2013 na predlog #upana sprejel predloga Memoranduma – dogovora med Republiko Slovenijo in 
Ob!ino Bohinj o prihodnosti Triglavskega narodnega parka na obmo!ju Ob!ine Bohinj (Memorandum). 
Memorandum opredeljuje predloge za spremembo zunanje in notranjih meja parka ter predloge za 
spremembo dolo!il Zakona o TNP, ki bodo omogo!ili normalne in konkuren!ne pogoje za izvajanje 
gospodarskih dejavnosti in s tem zagotovili trajnostni in demografski razvoj Ob!ine Bohinj. Do sklenitve 
dogovora z RS "e ni pri"lo,  kljub temu, da uresni!evanje dolo!b memoranduma ostaja klju!en predpogoj 
nadaljnjega razvoja ob!ine. 
 

Tabela 1 Ocena dejavnikov privla!nosti in konkuren!nosti Bohinja  

   
Neustrezno – 

spremeniti 
Primerno – 

okrepiti 
Zelo dobro – 

ohraniti 
Gospodarsko okolje z raznovrstnimi delovnimi mesti, spodbudami in 
mo#nostjo globalnega delovanja 

 
✔  

  

Ob!utek sprejetosti: mo#nost anga#iranja posameznika v skupnosti.    ✔  
 
 Javni prostori in povr"ine, ki so dostopni, lepo oblikovani, primerni 

za izvajanje raznovrstnih dejavnosti  
 
 

 
✔  

 

Dostopnost do raznolikih in kakovostnih rekreacijskih, 
umetni"kih in kulturnih vsebin 

  
✔  

 

Kakovost in identiteta prostora, oblikovanja in skrbi za kulturno 
krajino in dedi"!ino 

  
✔  

 

Razpolo#ljivost in cenovna dostopnost javne infrastrukture in 
storitev: vodooskrba, stanovanja, javni prevoz, vrtci, sociala, zdravstvo 

  
✔  

 

Enakovredna obravnava in skrb za vsakega posameznika skozi vsa 
#ivljenjska obdobja 

   
✔  

Odgovornost do okolja in zdrav bivanjski ekosistem: !ist zrak, 
voda in lokalna oskrba s hrano 

   
✔  

 

2.3 Razvojni izzivi 
 
Bohinj je zaradi svoje geografske zaprtosti, relativne majhnosti in odmaknjenosti uspel vse do danes ohraniti 
tisto, kar so podobni kraji in mesta izgubili: naravo, krajinsko podobo, prepoznavno identiteto, stik s 
tradicionalnimi vrednotami (npr. solidarnost, dru#ina, delo, spo"tljivost do narave…) in ve"!inami ter vasi, kjer 
so medsebojni odnosi v skupnosti "e #ivi in kjer se ljudje poznajo. Prav tako pa tehnolo"ke in demografske 
spremembe ter zeleni trendi spreminjajo #ivljenjske in potro"ni"ke navade, potrebe in pri!akovanja mladih kot 
tudi starajo!ih se generacij ob!anov in obiskovalcev.   
 
Pred Ob!ino Bohinj se postavljajo novi izzivi in vpra"anja, kako delovati naprej in kje je primerno ravnote#je 
med ohranjanjem ohranjenega in dru#benimi, turisti!nimi, gospodarskimi, okoljskimi in podnebnimi 
spremembami. Na tovrstna vpra"anja so v !asu priprave strategije odgovarjali sodelujo!i v spletni anketi, na 
delavnicah in v strate"ki skupini. Opravljena je bila tudi socio-ekonomska analiza stanja in trendov ter analiza 
prednosti, slabosti, prilo#nosti in nevarnosti ob!ine Bohinj (v nadaljevanju SWOT).  SWOT analiza se nahaja v 
tabeli 2 na naslednjih straneh. Iz razprav in SWOT analize smo izlu"!ili 10 najpomembnej"ih razvojnih izzivov 
Bohinja 2025+.  
 
→ Staranje prebivalstva  
→ Omejujo!i predpisi, kompleksni postopki in 

dostopnost upravnih storitev 
→ Vzdr#na delovna mesta (za mlade)  
→ Opu"!anje kmetijstva in malih kmetij 
→ Obvladovanje sezonskosti turizma in izkori"!anje 

pozitivnih tr#nih trendov 

→ Upravljanje prometa  
→ &port in kultura za doma!ine in turiste  
→ Zagotavljanje varnosti ob!anov in turistov 
→ Razdrobljenost in pasivnost prebivalcev 
→ Zagotavljanje ravnote#ja v razvoju  
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Izziv Opis izziva Smer intervencije 
Izziv:  
Staranje 
prebivalstva 
 

V primerjavi s slovenskim povpre!jem, demografski trendi v 
ob!ini Bohinj niso ugodni. V zadnjih osmih letih "tevilo 
prebivalcev v ve!ini naselij v ob!ini upada. V primerjavi z 
letom 2008 se je "tevilo prebivalcev v ob!ini zmanj"alo za 91 
oseb. Naravni in selitveni prirast sta z redkimi izjemami 
zadnjih deset let negativna. Priselitve tujcev med leti zelo 
nihajo. Leta 2015 je v ob!ini Bohinj bivalo 309 (6 %) tujcev, od 
tega 204 iz dr#av nekdanje SFRJ in 88 iz dr#av EU. Da se 
prebivalstvo ob!ine stara, ka#eta nara"!ajo! indeks staranja 
ter visoka povpre!na starost, ki sta nad slovenskim in 
regijskim povpre!jem. Leta 2016 je bilo 22,7 % oz. 1162 
prebivalcev starej"ih od 60 let in 14,4 % oz. 739 prebivalcev 
mlaj"ih od 15 let. Tovrstni trendi nakazujejo na nujnost 
okrepljene podpore za starej"e in iskanja u!inkovitih ukrepov 
za zadr#anje mladih in mladih dru#in v Bohinju. 
 

→ Okrepitev storitev 
za starej"e 
 

→ Demografska, 
dru#inska, 
stanovanjska in 
mladinska politika  

Izziv:  
Omejujo!i 
predpisi, 
kompleksni 
postopki in 
dostopnost 
upravnih 
storitev 

Obmo!je ob!ine, "e zlasti ve!ji del, ki sodi v TNP, je 
opredeljeno s "tevilnimi re#imi varovanja narave, okolja in 
kulturne dedi"!ine. Ob!ani in podjetja se,  "e posebej, kadar 
#elijo graditi, spopadajo z ovirami ter ve! postopki in 
institucijami, kot je to obi!ajno v drugih okoljih, zato marsikdo 
na poti upravnih postopkov obupa.  Hkrati geografska 
razpr"enost poselitve in fizi!na oddaljenost od dolo!enih 
javnih slu#b, ki imajo sede# v 15-20 km oddaljeni Radovljici, 
zmanj"uje dostopnost ter mo#nost enakovredne in osebne 
obravnave prebivalstva (npr. v sociali, zaposlovanju, upravi..). 
Tak"en polo#aj pove!uje tveganje socialne izklju!enosti 
naj"ibkej"ih skupin prebivalstva (ostareli, brezposelni ...). 
 

→ Organiziranje 
skupnega 
pristopa in 
terenskega dela 
dr#avnih institucij 
 

→ Pametna ob!ina 
 
→ Vpliv na 

zakonodajo in 
razvojne politike 
dr#ave 
 

Izziv:  
Vzdr#na 
delovna mesta 
(za mlade)  

Decembra 2016 je bilo v ob!ini 154 brezposelnih oseb. Med 
njimi je bilo 51 mlaj"ih od 30 let in 64 starej"ih od 50 let.  
Bohinjski delodajalci opozarjajo na neskladje med njihovimi 
potrebami in ponudbo na lokalnem trgu dela. Dana"nje 
zaposlitvene prilo#nosti se pojavljajo v turizmu, storitvah in 
predelovalni dejavnosti. Mladi z druga!no izobrazbo in 
kariernimi ambicijami nimajo druge mo#nosti, kot da se 
zaposlijo izven ob!ine.  50 % mladih Bohinjcev in Bohinjk 
sodelujo!ih v spletni anketi meni, da bi morala biti skrb za 
delovna mesta prednostna razvojna naloga 7 . Ob!ina kot 
lokalna skupnost ni namenjena ustanavljanju podjetij in 
odpiranju novih delovnih mest, lahko pa ustvarja pozitivno 
poslovno mikro okolje, izbolj"uje dostop do znanja ter 
na!rtno spodbuja in ustvarja pogoje za nove podjetni"ke 
pobude. Bohinjski gospodarski prostor je zaradi tesne 
povezanosti z naravnimi viri in tradicionalnimi vrednotami 
lahko primer druga!nega razvojnega modela, ki daje 
prednost trajnim delovnim mestom, ohranjanju okolja, 
kmetijstva in gozdarstva in kakovosti  bivanja pred visoko 
konkuren!nostjo.  
 

→ Ustvarjanje 
pogojev  in 
spodbujanje 
mladih za 
uresni!evanje  
podjetni"kih 
prilo#nosti, 
ustvarjanje 
vzdr#nih delovnih 
mest v Bohinju  

 

Izziv:  
Opu"!anje 

Od 338 kmetijskih gospodarstev v ob!ini Bohinj jih 9,8 %  
obdeluje 10 ha ali ve! kmetijskih zemlji"! v uporabi, drugo so 
manj"e kmetije (2010). Ve!je kmetije so specializirane v 

→ Nadaljnje 
spodbude v 
kmetijstvu – 

                                                                            
7 Rezultati druge spletne ankete, ki je bila  usmerjena prete#no na mlade generacije in je  potekala izklju!no od 7.12.2016 do 16.1.2017.  V 
njej pa je sodelovalo 351 mladih (z odgovori vsaj na del vpra"anj), anketo je v celoti izpolnilo 143 sodelujo!ih. 



Strategija trajnostnega razvoja Ob!ine Bohinj 2025+  10 

kmetijstva in 
malih kmetij 

#ivinorejo, vse bolj uvajajo tudi nove kulture ter "irijo obseg 
kmetijskih zemlji"!. Na nekaterih kmetijah uspe"no uvajajo 
razli!ne dopolnilne dejavnosti, nekaj jih o tem razmi"lja. Leta 
2016 je bilo v ob!ini registriranih 66 nosilcev razli!nih 
dopolnilnih dejavnosti. Na manj"ih kmetijah so mladi 
prete#no  zaposleni izven kmetijske dejavnosti, zemlji"!a pa 
obdelujejo njihovi upokojeni star"i. Opu"!anja kmetijske 
dejavnosti na malih kmetijah predstavlja visoko tveganje, saj 
se s tem zmanj"uje raven lokalne preskrbe s hrano,  z 
opu"!anjem ko"nje strmej"ih in odro!nej"ih travnikov pa se 
izgublja tradicionalna kulturna krajina. Vse to mo!no vpliva 
tudi na dolgoro!no privla!nost Bohinja kot turisti!ne 
destinacije. Upadanje kmetijske dejavnosti v dolini lahko 
ogrozi tudi obstoj bohinjskih planin in nekaterih 
tradicionalnih pasem (cika) in sort (koruza trdinka ...).  
 

osredoto!anje na 
male kmetije in 
mlade kmete 
 

→ Ozave"!anje 
lokalnega 
gospodarstva, 
kombinirane 
zaposlitve in 
povezovanje s 
turizmom 

 
→ Kakovostni lokalni 

proizvodi   

Izziv: 
Obvladovanje 
sezonskosti 
turizma in 
izkori"!anje 
pozitivnih 
tr#nih trendov 
 

Turizem predstavlja v Bohinju najbolj perspektivno panogo. 
Bohinj tako kot celotna destinacija Julijske Alpe in Slovenija v 
zadnjih letih bele#i naglo turisti!no rast. Leta 2016 je Bohinj 
obiskalo 178.259 turistov, kar je 14,2 % ve! kot leto poprej. 
Turisti so ustvarili 479.257 no!itev ali 16,1 % ve! kot leta 2015. 
Povpre!ni gost je v Bohinju bival 2,69 dni. V letu 2016 je bilo 
51 % no!itev ustvarjenih v juliju in avgustu, 65 % s strani tujih 
turistov. Najpomembnej"i tuji trgi so Nem!ija, 'e"ka, Benelux 
in VB. Poleg stacionarnih gostov, Bohinj letno bele#i "e 
pribli#no 650.000 dnevnih obiskovalcev 8 . Ob pozitivnih 
trendih pa se destinacija soo!a z izzivi dolgoro!nega 
obvladovanja odli!nosti, sezonskosti in turisti!nih tokov: 
ohranjanje razlikovalnosti destinacije zaradi njene prvinskosti, 
koncentracija obiska v poletnih mesecih postaja previsoka, 
vmesne sezone in zima so podhranjene zaradi odsotnosti 
ustrezne zimsko-"portne infrastrukture in izvirne ponudbe. 
So!asno turisti!na panoga postaja vse bolj digitalna, 
trajnostna, vklju!ujo!a in personalizirana. 
 

→ Vlaganja 
destinacije v 
inovativne 
produkte za 
vmesne sezone 
 

→ Sodobno tr#enje 
in upravljanje 
destinacije 
 

→ Zimsko-"portna 
infrastruktura in 
podporne storitve 

 
 

Izziv:  
Upravljanje 
prometa 
 

Ve!ina turistov v Bohinj "e vedno prihaja z osebnimi vozili, kar 
se odra#a v visoki prometni obremenjenosti cest in parkirnih 
povr"in, "e zlasti v poletnih konicah. Po podatkih DRSI, je bilo 
na dr#avni cesti na "tevnem mestu Rib!ev Laz v letu 2016 
zabele#enih 1.066.186 prehodov vozil, od tega 34 % v juliju in 
avgustu. Ob!ina je v preteklih letih za!ela izvajati "tevilne 
infrastrukturne in mehke ukrepe, ki spodbujajo uporabo 
trajnostne mobilnosti: izgradnja kolesarskih poti, nadgradnja 
parkiri"! s sistemom za upravljanje prometa, nakup turisti!ne 
ladjice. Turizem Bohinj spodbuja prihod v destinacijo z javnim 
prevozom. Kljub temu sta #eleznica in avtobusni prevoz "e 
vedno slabo izkori"!ena. Zaradi razpr"enosti poselitve so tudi 
prebivalci Bohinja odvisni predvsem od lastnega prevoza. S 
517 vozili na 1.000 prebivalcev se ob!ina uvr"!a na slovensko 
povpre!je (518). Pri tem so v najslab"em polo#aju starej"i in 
mladostniki brez lastnega prevoza, ki prebivajo v hribovskih 
naseljih, kjer z izjemo "olskih avtobusov ni javnega prometa. 
Na podro!ju prometa in na!inov potovanja gre v naslednjih 
letih pri!akovat najve!je dru#bene spremembe. V tem 

→ Pospe"en prehod 
v mehko 
mobilnost 
 

→ Dostop do 
Bohinja 

                                                                            
8 Ocena na predpostavki zabele#enih vozil na dr#avni cesti na "tevnih mestih Rib!ev Laz (1.066.186 v 2016) in Srednja vas (427.943 v 2016), 
zmanj"ana za ocenjen lokalni promet in stacionarne goste ter povpre!no 2 osebi v vozilu. 
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pogledu zmanj"evanje motoriziranega prometa, bolj"e 
upravljanje prometnih tokov v poletnih mesecih,  uvajanje 
novih re"itev prevoza za hribovska obmo!ja in prehod  v 
mehko mobilnost predstavljajo velike izzive za Bohinj. 
Vzporedno ostaja izziv zagotovitve bolj"e povezanosti do 
avtoceste in sosednjih krajev, tako za motorni kot za 
kolesarski ter #elezni"ki promet. 
 

Izziv:  &port in  
kultura za 
doma!ine in 
turiste  
 

&portna in kulturna dejavnost se z izjemo knji#ni!ne in 
muzejske dejavnosti izvajata v dru"tvih. V manj"i meri s 
ponudbo novih programov na trg vstopajo podjetniki. 
Dru"tva izvajajo raznovrstne programe, tako za otroke kot 
odrasle. Po podatkih iz ankete je kar 64 % ob!anov vklju!enih 
v dru"tveno dejavnost9, zato so dru"tva pomemben vezni !len 
bohinjske skupnosti. Poleg tega kulturna dru"tva ohranjajo 
bohinjsko izro!ilo, "portna  dru"tva pa pomembno prispevajo 
k "portni vzgoji mladih in krepitvi zdravja prebivalcev. Kljub 
temu so udele#enci v procesu priprave strategije opozorili na 
nekatere pomanjkljivosti:  zastarelost "portne in kulturne 
infrastrukture, pomanjkanje novih oblik rekreacije in 
prilo#nosti za ustvarjalno izra#anje mladih, "e posebej dijakov 
in "tudentov. Lokalne prireditve in "portno in kulturno 
infrastrukturo je smiselno ponuditi tudi turistom.  
 

→ Nadgradnja 
"portne in 
kulturne 
infrastrukture 

→ Prilagajanje 
dru"tvene 
dejavnosti 
odra"!ajo!i 
mladini 

→ Vklju!evanje 
turistov v lokalno 
ponudbo "porta 
in kulture 

Izziv:  
Zagotavljanje 
varnosti 
ob!anov in 
turistov 
 

Varnost v naj"ir"em pomenu besede je pomembna vrednota 
Bohinja. Varnost je vse bolj pomembna konkuren!na 
prednost tudi v turizmu, zato jo postavljamo kot izziv za 
prihodnost. Pri tem razumemo, da si prebivalci Bohinja #elijo 
ohraniti vsaj dana"njo raven splo"ne in socialne varnosti, na 
nekaterih podro!jih varnosti, kot so zaposlitvena in prometna 
varnost ter varnost pri izvajanju dejavnosti v naravi pa 
narediti pomemben korak naprej.   
 

→ Skrb za varnost v 
naj"ir"em 
pomenu besede 

→ Varnost pri 
izvajanju 
aktivnosti v naravi 

Izziv: 
Razdrobljenost 
in pasivnost 
prebivalcev 
 

Kljub relativno majhni skupnosti in bogatih socialnih stikih, so 
Bohinjci poudarjali, da opa#ajo individualizem, pomanjkanje 
razvojnega povezovanja in odsotnost interesa za skupno 
delovanje. &e posebej je poudarjeno "ibko sodelovanje 
znotraj in med posameznimi gospodarskimi panogami, med 
kmetijstvom, podjetji in lokalnim okoljem. Hkrati pa anketa 
ka#e, da 79 % prebivalcev #eli sodelovati pri razvoju ob!ine. 

→ Medpano#ne 
pobude in lokalne 
verige  

 
→ Medgeneracijsko 

sodelovanje 

   

Izziv: 
Zagotavljanje 
ravnote#ja v 
razvoju 
 

Zagotavljanje primernega ravnote#ja med razvojem in 
varstvom, med globalizacijo in ohranjanjem lokalne 
identitete, med zaprtostjo in odpiranjem Bohinja, med vsemi 
izzivi odpirajo najbolj strate"ka vpra"anja. Dejstvo je, da so 
naravni viri, kulturna krajina in tradicije, ki jih prena"ajo 
Bohinjci med rodovi hrbtenica trajnostnega razvoja Bohinja. 
Skozi proces nastajanja strategije je bilo iskanje prave mere 
pomembno vodilo pri oblikovanju vizije, ciljev in postavljanju 
razvojnih usmeritev. Izziv predstavlja uresni!evanje 
primernega ravnote#ja med varovanjem in razvojem v praksi. 

→ Trajnostni 
razvojni koncept: 
zmernost in 
sodelovanje 
 

 

 

                                                                            
9 Rezultati prve anketa o pogledu ob!anov Bohinja na razvoj Ob!ine Bohinj, ki je potekala prek spleta in objave v Bohinjskih novicah med 
29.8.2016 in 3.9.2016, v njej je sodelovalo 175 ob!anov. 
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Tabela 2  SWOT analiza razvojne situacije v ob!ini Bohinj  

 Prednosti Slabosti Prilo"nosti Tveganja Izzivi 

De
m

og
ra

fs
ke

 sp
re

m
em

be
,  d

ru
"b

a 
in

 so
ci

al
na

 v
kl

ju
!e

no
st

 

− Pripadnost Bohinju. 
− Mir. Bohinj je prostor umika po slu"bi.  
− Medsebojno poznavanje in mre"enje. 
− Varno in zdravo socialno okolje.  
− Kakovostni pogoji za O# izobra"evanje.  
− Dostopen vrtec in podru"ni!ne $ole. 
− Ob!inski sistem podpor za 

novorojen!ke, $tipendije, denarno 
socialno pomo!… 

− Zagotovljena zdravstvena oskrba. 
− Dostopne storitve za starej$e (pomo! 

na domu,  dom starej$ih…). 
− Dejavna dru$tva in dru$tveno "ivljenje. 
− Raznovrstna $portna in kulturna,  

ljubiteljska dejavnost.  

− Zmanj$evanje $tevila in staranje prebivalstva. 
− Neustrezni prostorski pogoji vrtca. 
− Srednje$olci in $tudentje  se  v !asu $olanja 

’izklju!ijo’ iz skupnosti. Ni to!ke za dru"enje. 
− Podhranjena $portna in kulturna infrastruktura.  
− #portna ponudba se usmerja v vrhunski $port, 

premalo v rekreacijo, novosti uvaja prepo!asi. 
− Ni srednje $ole in drugih izobra"evalnih 

programov za odrasle. 
− Nizka ozave$!enost o zdravstveni preventivi. 
− Osamljenost starej$ih. 
− Neustrezne kapacitete re$evalnih slu"b  poleti 

(ni slu"be za re$evanje iz jezera). 

− Ambicioznost mladih generacij. 
− Na!in "ivljenja in gospodarjenja v  

sodelovanju z naravo in tradicijo. 
− Prazne stanovanjske objekte izkoristiti za 

stanovanja za mlade ali/in turizem. 
− Vzpostavitev mednarodno zanimivega  

izobra"evalnega programa/$ole za odrasle. 
− Socialno podjetni$tvo na podro!ju 

socialno-varstvenih storitev. 
− Vklju!evanje O# v razli!ne lokalne in 

mednarodne projekte. 
− Dvonamenska raba $portnih in kulturnih 

objektov in programov (doma!ini in turisti).  
− Razvoj alternativnih $portnih in drugih 

prosto!asnih dejavnosti in novih prireditev. 

− Nadaljnje upadanje rodnosti.  Staranje 
Bohinja.  

− Pritiski dr"ave za racionalizacijo in ukinjanje 
dr"avnih javnih storitev (zdravstvo, 
podru"ni!ne $ole…) na obmo!ju ob!ine. 

− Tveganje socialne izklju!enosti ranljivih 
skupin (geografska razpr$enost). 

− Pasivnost in zaprtost  ljudi.  
− Pomanjkanje samozavesti in radovednosti. 
− Stereotipno razmi$ljanje: V Bohinju se ni! 

ne da, tu se ni! ne dogaja. 
 

Staranje 
prebivalstva  
 
#port in kultura 
za doma!ine in 
turiste 
 
Varnost ob!anov 
in turistov 
 
Razdrobljenost 
in pasivnost 
prebivalcev 
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− Prepoznavna turisti!na destinacija.  
− Kompetence, tradicija in viri v turizmu, 

kmetijstvu,  gozdarstvu, lesni in 
kovinski predelavi, gradbeni$tvu. 

− Pozitivni primeri dru"inskih podjetij in 
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi. 

− Nekaj inovacijsko naravnanih podjetij. 
− Vzpostavljen management turisti!ne 

destinacije skozi Turizem Bohinj. 
− Rast $tevila  delovnih mest v Bohinju. 
− 50 % Bohinjcev je zaposlenih v ob!ini. 
− Rast prihodkov poslovanja podjetij. 
− Platforma za prodajo doma!ih izdelkov 

(Bohinjsko, tr"nica, kartica gost). 
− Izjemna baza znanja  (’V Bohinju veliko 

znamo narediti sami’ – tradicionalna 
rokodelska znanja sirarstva, predelava 
mesa, mizarstvo, tesarstvo…). 

− Avtohtone pasme (cika), sorte (trdinka) 
in izdelki z geografskim poreklom 
(Mohant, Bohinjski sir). 

− Prepoznane blagovne znamke  

− Nizka produktivnost, dodana vrednost in pla!e. 
− Razpr$enost gospodarstva, ni ve!jih 

zaposlitvenih jeder. 
− Opu$!eni in propadajo!i hoteli brez interesa 

lastnikov za vlaganja in njihov zagon. 
− Premajhne kmetije za polno zaposlenost kmeta. 
− Odsotnost sodelovanja med panogami. 
− Beg mo"ganov - mladi ne najdejo ali prepoznajo 

prilo"nosti v doma!em okolju (razli!ni profili). 
− Pomanjkanje znanja,  inovativnosti in dizajna.  
− V OPN ni dovolj lokacij za rast in $iritev podjetij.  
− Sezonskost delovnih mest in odvisnost od 

$tudentskega dela vpliva na kakovost v turizmu. 
− V nekaterih segmentih kakovost gostinstva in 

namestitev zaostaja za konkurenco.  
− V lesni verigi ne pokrivamo vseh segmentov 

predelave.  Premalo oblikovno in tehnolo$ko 
zahtevnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. 

− #tevilni sobodajalci delujejo le v sezoni in 
nimajo interesa vlagati v kakovost. 

− Premajhna tr"na naravnanost nekaterih 
turisti!nih pobud in produktov. 

− Globalni trendi vra!anja k naravi. 
− Dodajanje vrednosti skozi sodelovanje v 

verigi vrednosti med in znotraj panog: 
kmetijstvo-turizem-les-gradbeni$tvo.  

− Povezovanje med podjetji in $olajo!imi se 
− Pozitivni turisti!ni trendi: zelene in aktivne 

destinacije, kulinarika, kongresni turizem 
− Kro"no gospodarstvo. 
− Druga!nost, inovativnost in perspektivne 

panoge  (IKT, ni$e v kmetijstvu, okoljske vede). 
− Zapolnjevanje vmesnih in zimske sezone. 
− Spodbuditev ’miselnega preskoka’ pri 

mladih, da delovno mesto kreira$ sam. 
− Bohinjske planine. 
− Prilagodljivosti/ kombiniranje sezonskih 

delovnih mest med delodajalci in kmetijo. 
− Nacionalna strategija za les – lesni centri.  
− Obuditi tradicionalna znanja.  
− Kmetije z ve! dejavnostmi. 
− Ve!je izkori$!anje "eleznice za transport.  
− Pripravljeni razvojni projekti za nalo"be v 

zimsko sezono (smu!i$!a, teka$ke proge). 

− Pretirana rast turizma v poletni sezoni. 
Sposobnost obvladovanja pritiska in 
upravljanja  obiska. 

− #ibka kapitalska mo! doma!inov.  Odvisni 
od zadol"evanja in zunanjih vlagateljev. 

− Majhna kriti!na masa potencialnih 
podjetnikov. 

− Odvisnost od dr"ave pri prostorskem 
na!rtovanju in klju!ni infrastrukturi. 

− Omejitve ZTNP-1 pri razvoju smu!i$!, 
planin, kmetovanju, izvajanju dejavnosti v 
naseljih,… 

− Opu$!anje kmetijske dejavnosti, $e posebej 
malih kmetij vodi v zara$!anje in 
izgubljanje kulturne krajine. 

− Ekolo$ka  "ivinoreja  na kmetijah v sredi$!u  
vasi ni mo"na: ne omogo!a izpusta "ivine. 

− Opu$!anje planinske pa$e in zara$!anje . 
− Ne"ivljenjski predpisi na podro!ju agrarnih 

skupnosti ogro"ajo razvoj in obstoj planin. 
− Zakonodaja ne sledi inovacijam in 

potrebam lokalnega okolja. 
 

Vzdr"na delovna 
mesta (za mlade) 
 
Opu$!anje 
kmetijstva in 
malih kmetij 
 
Obvladovanje 
sezonskosti 
turizma in 
izkori$!anje 
pozitivnih tr"nih 
trendov 
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 Prednosti Slabosti Prilo"nosti Tveganja Izzivi 
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Ohranjena narava,  privla!en alpski 
ambient, Triglavski narodni park in 
naravne posebnosti.  

− Kakovostni in zadostni vodni viri. 
− Gozd – naravni vir (lesna biomasa). 
− %elezni$ka povezava s Primorsko, 

Ljubljano, Italijo in Avstrijo. 
− Izku$nje z upravljanjem prometa, 

parkiri$! in uvajanjem  razli!nih 
ukrepov trajnostne mobilnosti. 

− Vzpostavljen prvi del kolesarskega 
omre"ja med klju!nimi naselji v ob!ini. 

− Zelo dobra kakovost voda Bohinjskega 
jezera in vodotokov. 

− Krajinsko in biolo$ko raznovrstno 
obmo!je (endemiti). 

− Ohranjena in prepoznavna kulturna 
dedi$!ina in stavbna bohinjska 
tipologija. 

− Delujo!a centralna !istilna naprava in 
izgrajen velik del kanalizacijskega 
omre"ja. 

− Okolje omogo!a raznovrstne $portne 
dejavnosti v naravi. 

− Prizadeti in izpraznjeni gozdovi zaradi lubadarja 
− Slaba kakovost nekaterih delov lokalne  in 

dr"avne cestne infrastrukture. 
− Neurejeni hodniki in prehodi za varno pe$a!enje  

na nekaterih odsekih cest in v naseljih. 
− Visoke cestne obremenitve in zastoji na cestah v 

poletnih konicah (posledi!no slab$a 
vsakodnevna dostopnost za doma!ine).  

− Slaba dostopnost Bohinja do avtoceste zaradi 
neizgrajene ju"ne blejske obvoznice. 

− Javni prevoz do vasi izven dolin ni na voljo. 
− Premalo (avtobusnih) povezav za srednje$olce. 
− Omejena mobilnost mladih (15-18), starej$ih in 

turistov brez avtomobila. 
− Obmo!ja brez re"imov parkiranja (pr. Pokljuka). 
− Nedokon!ano kanalizacijsko omre"je in sistemi 

!i$!enja odpadnih voda v manj$ih naseljih. 
− Nekatere vodovodne zadruge nimajo sredstev 

za vzdr"evanje omre"ja in nadzor kakovosti. 
− Na!rti na podro!ju energetske oskrbe $e niso 

uresni!eni (LEK: DOLBI, energetske sanacije). 
− Zastarela parkovna infrastruktura. 
− Va$ka jedra in javni odprti prostori so potrebni 

kakovostne prenove in ureditve. 
− Degradirane povr$ine (pr. ob "elezni$ki postaji v 

Bohinjski Bistrici,  opu$!eni hoteli…). 
− Bele lise v $irokopasovnem omre"ju. 

− Celostno upravljanje naravnih virov. 
− Uvajanje novih konceptov trajnostne 

mobilnosti  in tehnolo$kih novosti po vzoru 
alpskih mest (e-vozila, car sharing, pe$ v 
$olo...). 

− Pove!evanje $tevila turistov brez (lastnega) 
avtomobila. 

− Nagel tehnolo$ki razvoj in penetracija 
uporabe elektri!nih vozil. 

− Naklonjenost prevoznikov (Alpetour, 
Slovenskih "eleznic...)  novim oblikam inter-
modalnosti. 

− Objavljanje in organiziranje skupnih 
prevozov ob!anov do Kranja, Ljubljane,… 

− Podnebne spremembe so lahko prilo"nost 
za turizem: preusmeritev iz Sredozemlja v 
Alpe, na alpska jezera. 

− Uvajanje kakovostne arhitekture iz 
doma!ega lesa in izdelkov proizvedenih v 
lokalnih podjetjih. 

− Uresni!evanje ZTNP (uveljavljanje razvojnih 
spodbud, ki izhajajo iz ZTNP). 

− Optimizacija obstoje!ega javnega prevoza. 

− Podnebne spremembe: tveganja naravnih 
nesre!, zvi$evanje sne"ne meje. 

− Prepo!asno uvajanje sprememb v prometni 
politiki dr"ave. 

− Po!asno spreminjanje potovalnih navad – 
visoka odvisnost od avtomobilskega 
prevoza. 

− Zmanj$evanje prora!unskih virov ob!ine za 
nalo"be. 

− Odlaganje izgradnje Ju"ne blejske 
obvoznice v prihodnost. 

− Razprodaja naravnih virov. 
− Spreminjanje sektorskih politik z vplivom 

na ob!ino (pr. B. kot referen!no jezero) 
− Denacionalizacijski postopki  
− Togost Slovenskih "eleznic 

Upravljanje 
prometa 
 
Zagotavljanje 
ravnote"ja v 
razvoju 
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− Majhnost in prilagodljivost. 
− Delujo! in medsebojno povezan sistem 

lokalnih gospodarskih javnih slu"b, 
vzgoje, izobra"evanja, socialno-
varstvenih in zdravstvenih storitev. 

− Vzpostavljen sistem razpisov za 
dodeljevanje razli!nih spodbud 
(podjetni$tvo, kmetijstvo, humanitarna 
dejavnost, $port, kultura, $tipendije ..). 

− Sprejet nov ob!inski prostorski na!rt. 
− Mlada in ambiciozna ob!inska uprava. 
− Relativno visoka stopnja splo$ne 

varnosti in zadovoljstva ob!anov. 

− Preplet varstvenih re"imov: zahtevni postopki. 
− Konflikti v prostoru: kmetijstvo-po!itni$ka 

stanovanja – lesna proizvodnja-turizem. 
− Nekateri izvajalci turisti!nih dejavnosti finan!no 

ne prispevajo za rabo lokalnih naravnih dobrin 
(pr.  ni vstopnine v TNP, kajaka$i, padalci ..). 

− Odsotnost strategije - pogosto spreminjanje 
razvojnih ciljev ob!ine. 

− Premalo novosti, ki bi spodbudile zanimanje 
mladih za Bohinj. 

− Dr"ava ne izvaja Zakona o Triglavskem 
narodnem parku. 

− Visoka pripadnost kraju. 
− Interes prebivalcev za vklju!evanje v razvoj 

ob!ine. 
− Na!rtno aktiviranje potenciala ljudi, $e 

zlasti mladih in prenos znanj. 
− Uporaba interneta in sodobnih tehnologij 

za izbolj$anje informiranosti, dostopnosti  
storitev in izvajanj gospodarskih javnih 
slu"b.. 

− Podporna to!ka lokalnih in dr"avnih slu"b 
’Vse na enem mestu’  - na terenu, na lokaciji 
v ob!ini Bohinj in digitalno. 

− Neuresni!evanje  Zakona o Triglavskem 
narodnem parku (razvojna sredstva, dr"avni 
lokacijski na!rt Vogel…) in predloga 
Memoranduma – dogovora med RS in 
Ob!ino Bohinj. 

− Zmanj$evanje  prora!unskega razvojnega 
potenciala.  

− Dodatno nalaganje  finan!nih obveznosti 
ob!inam. 

− Kompleksna prostorska in varstvena 
zakonodaja. 

Spopadanje s 
predpisi in 
dostopnost 
javnih slu"b 
 
 
Zagotavljanje 
ravnote"ja v 
razvoju 
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3 Vizija Bohinj 2025+ 
 
 
Razvojna vizija Bohinj 2025+ predstavlja dolgoro!en pogled na prihodnje stanje ob!ine in sporo!a "eleno 
spremembo !ez slabo desetletje, kot si jo predstavljajo prebivalci ob!ine Bohinj. Vizija odra"a mnenja, 
pridobljena tekom enoletnih pogovorov z ob!ani vseh starostnih skupin, podjetniki, kmeti, turisti!nimi 
dele"niki, strokovnjaki in drugimi partnerji, sodelujo!imi v procesu nastajanja strategije. V velikem delu vizija 
povzema poglede mladih, izra"ene v spletni anketi ter usmeritve obstoje!ih sektorskih strategij in 
ob!inskega prostorskega na!rta. Posamezna sporo!ila mladih generacij so zapisana tudi na uvodnih straneh 
strategije. V tem kontekstu je klju!no sporo!ilo vizije Bohinja 2025+ zapisano preprosto: 
 

Bohinj je kraj, kjer radi !ivimo.   
 

”Leta 2025 v Bohinju !ivimo sodobno, na koreninah tradicije, dru!inskih podjetij in 
kmetij ter v pristnem odnosu z gorsko naravo in obiskovalci. Smo medsebojno 
povezani, veseli in ponosni, da smo Bohinjci in Bohinjke. Na sre!o globalizacija Bohinja ni 
preplavila, zato bohinjski kon’c ostaja varen prostor, kjer lahko vsakdo za"ivi polno in 
zdravo "ivljenje. Prednost dajemo ljudem (prebivalcem in turistom), njihovi kakovosti 
bivanja ter ohranjanju okolja, kulturne krajine in identitete. 
 
V Ljubljano in Novo Gorico pogosto vozi sodoben vlak, kolesarske poti so urejene po 
celotnem Bohinju. V ob!ini je vzpostavljen prilagodljiv in dinami!en javni promet z okolju 
prijaznimi vozili, ki pokriva vse vasi v ob!ini. Doma!ini in turisti vse bolj uporabljajo 
organiziran prevoz in elektri!na vozila.  
 
Bohinj je pomlajen. Mladi so v sredi"#u na"ega delovanja. Ob!ina nudi odli!en javni 
servis, ki se prilagaja potrebam prebivalcev, demografskim spremembam in izzivom !asa.  
 
Tako kot na"i predhodniki, trajnostno gospodarimo z naravnimi viri. #ivimo v svojem 
delovnem okolju, ki je prijazno do podjetij. Pogumni smo v uresni#evanju idej in odprti 
do sodobnih tehnologij. Turisti#na sezona se je razpotegnila #ez celo leto. Zimsko 
dogajanje je osredoto!eno na novo smu!i$!e 2864, posodobljeno smu!i$!e Vogel in 
dolinske nordijsko-$portne centre. Turizem, kmetijstvo, predelovalne in storitvene 
dejavnosti med seboj poslovno sodelujejo in delujejo v dobrobit lokalnega okolja in ljudi.  
 
Mladi !e v #asu "olanja nabirajo izku"nje v lokalnih podjetjih in na kmetijah. Po 
izobra"evanju svojo kariero nadaljujejo v Bohinju. Lokalno okolje je naklonjeno 
inovativnosti, kombiniranemu zaposlovanju, (tehnolo$kim) start-up podjetjem, malim 
kmetijam, trajnostnim prenovam praznih stavb za nove dejavnosti in je prijazno do mladih 
dru"in. Bohinjci vseh generacij se radi dru!imo in rekreiramo. Zabave so raznolike, ne 
prevelike. Dostopna nam je pestra kulturna ponudba, vlagamo v ustvarjalne potenciale 
doma!inov.  
 
Zagovarjamo zmeren in trajnostni razvoj, to je srednjo pot, ki jo uresni#ujemo 
Bohinjci. Na$e delovanje temelji na ljudeh in sodelovanju. Pri tem ustvarjamo strate$ke 
povezave navzven, ki so koristne za lokalno skupnost.   
 
Bohinj 2025 je referen#na slovenska ob#ina za trajnostni razvoj in lokalno kro!no 
gospodarstvo.” 
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3.1 Poslanstvo Ob!ine Bohinj kot lokalne samouprave 
 
Najpomembnej$o vlogo pri uresni!evanju zastavljene vizije ima Ob!ina Bohinj s svojimi javnimi zavodi in 
gospodarskimi javnimi slu"bami. V tem pogledu strategija predstavlja orodje za njihovo nadaljnje delovanje. 
Zaposleni v bohinjski upravi so svojo vlogo in na!in delovanja ob!inskih slu"b opredelili takole: 
 
Zakaj smo tu? 
Ob#ina Bohinj kot enota lokalne samouprave s svojimi javnimi zavodi in gospodarskimi javnimi slu"bami: 
− ustvarja okolje in pogoje za kakovostno, nemoteno in prijetno "ivljenje ob!anov ter konkuren!no 

delovanje gospodarstva, 
− zagotavlja in izbolj$uje kakovost javne infrastrukture in storitev, ki so pomembne za lokalno 

prebivalstvo in so cenovno dostopne, 
− zdru"uje mo!i, znanje, vire, kompetence z ob!ani in podjetji ter jim v okviru zakonodaje pomaga pri 

uresni!evanju njihovih potreb, razvojnih na!rtov ter pri premagovanju birokratskih ovir, 
− skrbi za nadaljnji razvoj ob!ine in vzpostavlja lokalne predpise, ki bodo omogo!ili napredek na vseh 

podro!jih in uresni!evanje te strategije, 
− ohranja bohinjski prostor za prihodnje generacije. 

 
Kako delujemo? 
Ob#ina Bohinj s svojimi javnimi zavodi in gospodarskimi javnimi slu"bami kot institucija deluje: 
− prijazno, skrbno in u!inkovito, 
− odprto in enakopravno za vse, 
− v dobro na$ih krajev ter z veseljem in ponosom do Bohinja. 

 

3.2 Na!ela in koncept razvoja 
 
Strategija trajnostnega razvoja ob!ine Bohinj 2025+ v ospredje postavlja $tiri razvojna na!ela oziroma 
koncepte, ki dolo!ajo okvir strategije in prednostnih tematskih podro!ij delovanja.  
 
Trajnostni razvoj 
Trajnostni razvoj je osnovni model razvoja Slovenije in tudi koncept, ki ga Ob!ina Bohinj kot parkovna 
lokalna skupnost zasleduje "e zadnji dve desetletji. Upo$tevanje na!el trajnostnega razvoja pomeni zavestno 
odlo!itev Ob!ine Bohinj, da dana$nji na!in "ivljenja ter s to strategijo postavljeni razvojni cilji ne bodo 
ogro"ali virov in pogojev za zagotavljanje potreb prihodnjih generacij Bohinjk in Bohinjcev. Ob!ina Bohinj se 
zaveda, da mora dolgoro!no svojim prebivalcem in tudi turistom zagotoviti kakovostno, varno in zdravo 
naravno ter socialno okolje, zato je trajnostno delovanje primarno na!elo razvoja na vseh tematskih 
podro!jih strategije. 
 
Zmernost 
Strategija trajnostnega razvoja ob!ine Bohinj predvideva napredek na vseh podro!jih, vendar ne za vsako 
ceno. Izku$nje iz bohinjske preteklosti u!ijo, da je za Bohinj kot geografsko odmaknjeno lokalno skupnost  
zmerna, srednja razvojna pot dolgoro!no sprejemljivej$a. Dejstvo, da je bil ‘Bohinj vedno malo zadaj’ in se 
‘stvari v Bohinju dogajajo z zamudo’, je danes njegova najve!ja prednost. Bohinj je ostal pristen. Prav zato 
tudi v prihodnje napredka ne merimo zgolj v finan!nih kazalnikih, temve! tudi z vidika zadovoljstva ob!anov 
in obiskovalcev, demografske vitalnosti, ohranjenosti okolja, kakovosti in dostopnosti storitev, lokalne hrane 
in zmernih stro$kov bivanja.  
 
Inovativnost, nove tehnologije in Izvirnost 
V ob!ini Bohinj so se zaradi oddaljenosti od zaposlitvenih sredi$! ter odvisnosti od samih sebe in narave 
uspela ohraniti raznovrstna obrtna in tradicionalna znanja, prisotna je visoka stopnja samozadostnosti ter 
iznajdljivosti. Tako v turizmu, kmetijstvu kot tudi v industriji se pojavljajo posamezniki, katerih produkti 
izstopajo po inovativnosti. Na delavnicah se je izkazalo, da $e ve! posameznikov razmi$lja o ni$ah, vstopu v 
nove dejavnosti ter prilo"nostih skupnega delovanja. Dejstvo je, da bohinjski turizem, storitve, pridelki in 
podjetni$ki izdelki na trgu ne morejo konkurirati s koli!inami, lahko pa z znanjem, druga!nostjo in 
izvirnostjo. 
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Lokalno povezovanje mo#i, znanj in potencialov (lokalno kro!no gospodarstvo) 
Bohinj je na pomembni razvojni prelomnici. Ima precej pogumnih posameznikov, kmetij, podjetij ter  
mladih, ki i$!ejo motive, da bi ostali v kraju. %e se bodo na$li in izpostavili posamezniki, ki bodo sposobni 
zdru"evati, motivirati in povezovali prodorne posameznike, mlade, kmete, gospodarske sektorje in turizem, 
javno in dr"avno upravo, podjetja in lokalno okolje, lahko Bohinj naredi preboj, ki ga bo uvrstil pred druga 
primerljiva alpska okolja. Povezovanje lokalnih mo!i, znanj, potencialov ljudi in podjetij gre v korak s 
sodobni koncepti lokalnega kro"nega gospodarstva in graditve kratkih lokalnih verig vrednosti. Na tak$en 
na!in je Bohinj v preteklosti "e deloval, nekaj naklju!nih povezav obstaja tudi danes, za opazen napredek pa 
je potrebna ve!ja spodbuda od zunaj oz. s strani Ob!ine ter predvsem interes sodelujo!ih. 
 

 

Slika 2 Koncept kratkih verig vrednosti v lokalnem gospodarskem okolju ob!ine Bohinj 

4 Prednostna tematska podro!ja in 
strate$ki cilji 

 
Na osnovi razvojne vizije Bohinja 2025+ in razvojnih na!el Strategija trajnostnega razvoja Ob!ine Bohinj 
2025+ izpostavlja $tiri prednostna podro!ja in $tiri strate$ke cilje. V nadaljevanju je predstavljen okvir 
strategije po prednostnih tematskih podro!jih (v nadaljevanju TP). Za vsako podro!je so opredeljeni 
operativni cilji, pri!akovane spremembe (rezultati), kazalniki za merjenje rezultatov in nabor ukrepov. 
Prednostna TP ukrepanja so: 
 
→ T1: Ohranjen Bohinj / Bohinj, okoljsko napredna gorska ob!ina 

Strate$ki cilj 1: Izbolj$ati trajnostno upravljanje s prometom, naravnimi viri in prostorom 
→ TP2: Ustvarjalen Bohinj / Bohinj, kjer ustvarjamo do"ivetja in izdelke s poreklom 

Strate$ki cilj 2: Krepiti vzdr"nost, inovativnost in raznolikost delovnih mest v lokalnih podjetni$ko-
tehnolo$kih, turisti!nih in kmetijskih dejavnostih  

→ TP3: Vitalen Bohinj / Bohinj, skupnost po meri mladih in dru"in 
Strate$ki cilj 3: Izbolj$ati dolgoro!no demografsko vitalnost ob!ine 

→ TP4: Povezan in u#inkovit Bohinj/ Bohinj, kjer sodelujemo za razvoj in pametno upravljamo ob!ino  
Strate$ki cilj 4: Zagotoviti sodobno, odprto in u!inkovito upravljanje ob!ine 
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Tabela 3 Kratek pregled Strategije trajnostnega razvoja Ob!ine Bohinj 2025+    

Razvojni izzivi: 
− Upravljanje prometa 
− Zagotavljanje ravnote"ja v razvoju 

Razvojni izzivi: 
− Vzdr"na delovna mesta (za mlade) 
− Ohranjanje kmetijstva in malih kmetij 
− Obvladovanje sezonskosti in izkori#!anje trendov 

Razvojni izzivi: 
− Staranje prebivalstva  
− $port in  kultura za doma!ine in turiste 
− Varnost za ob!ane in turiste 

Razvojni izzivi: 
− Razdrobljenost in pasivnost ljudi 
− Spopadanje s predpisi in dostopnost 

javnih slu"b 
! ! ! ! 

TP1: OHRANJEN BOHINJ 
Bohinj, okoljsko napredna gorska ob!ina, ki 
trajnostno, smotrno in ob pomo!i sodobnih 
tehnologij upravlja z naravnimi viri, prometom in 
prostorom. 

TP 2:  USTVARJALEN BOHINJ 
Bohinj, kjer ustvarjamo do"ivetja in izdelke s 
poreklom. Vzpostavljamo stabilno lokalno kro"no 
gospodarstvo, ki temelji na dru"inskem podjetni#tvu, turizmu, 
malih kmetijah,  gozdarstvu in  lesarstvu, inovacijah in novih 
tehnologijah ter zagotavlja vzdr"na delovna mesta.  

TP 3: VITALEN  BOHINJ 
Bohinj,  mo!na medgeneracijska skupnost, 
ki zagotavlja varno bivanje, dostopne in odli!ne 
javne storitve, ki se prilagajajo izzivom !asa, 
potrebam mladih dru"in in demografskim 
spremembam. 

TP 4: U#INKOVIT/ POVEZAN BOHINJ 
Bohinj, kjer sodelujemo za razvoj, skrbno, 
proaktivno in pametno upravljamo ob!ino 
in njen razvoj. 

Strate$ki cilj 1: Izbolj#ati trajnostno upravljanje s 
prometom, naravnimi viri in prostorom 

Strate$ki cilj 2: Krepiti vzdr"nost, inovativnost in 
raznolikost  delovnih mest v lokalnih podjetni#ko-
tehnolo#kih, turisti!nih in kmetijskih dejavnostih 

Strate$ki cilj 3: Izbolj#ati dolgoro!no 
demografsko vitalnost ob!ine 

Strate$ki cilj 4: Zagotoviti sodobno, odprto 
in u!inkovito upravljanje ob!ine 

Operativni cilji 
1.1. Zmanj#ati motorni promet, izpuste in hrup★ 
1.2. Izbolj#ati povezljivost in prometno varnost  
1.3. Ohraniti zdravo pitno vodo 
1.4. Opremiti vsa naselja z ve! kot 20 PE/ha s 

sistemi za odvajanje in !i#!enje odpadnih voda 
1.5.  Pove!ati energetsko samooskrbo ob!ine 
1.6. Okrepiti zna!ilno identiteto naselij ter ohraniti 

naravo in kulturno krajino 

Operativni cilji 
2.1. Zagotoviti pristnost in odli!nost do"ivetij ter 

trajnostno upravljanje turisti!nih tokov v 
destinaciji prek celega leta 

2.2. Ohraniti (male) kmetije in pove!ati proizvodnjo 
lokalne hrane � 

2.3. Omogo!iti uresni!evanje podjetni#kih idej in 
razvojnih nalo"b v Bohinju  � 

2.4. Spodbuditi nastajanje inovativnih start-upov ter 
poslovno povezovanje v lokalne verige ★ 

Operativni cilji 
3.1. Zagotoviti pogoje za ustvarjanje in 

kakovostno bivanje mladih dru"in � 
3.2. Izobra"evati otroke, mladino in odrasle za 

prihodnost, za samozavestno in samoiniciativno 
delovanje 

3.3. Izbolj#ati pogoje za aktivno pre"ivljanje 
prostega !asa v #portu in kulturi 

3.4. Ohraniti in nadgraditi dostopen in 
kakovosten lokalni socialni, zdravstveni in 
re#evalni servis  

Operativni cilji 
4.1. Poenostaviti koordinacijo in 

dostopnost do javnih storitev, 
upravnih postopkov in informacij 

4.2. U!inkovito upravljati z razvojem, 
prostorom in premo"enjem ob!ine 

4.3. Spodbuditi skupnost in zunanje 
partnerje za skupno uresni!evanje 
strategije trajnostnega razvoja � 

4.4. Vplivati na spremembe zakonodaje in 
sektorskih politik dr"ave. 

Kazalnik vpliva 
K1a: Izpusti CO2:!K1b:  Letni PLDP Rib!ev Laz -20% 

Kazalnik vpliva 
K2: $tevilo delovnih mest v Ob!ini Bohinj/ + 80-120 

Kazalnik vpliva 
K3: Prebivalstvo �15 let: 760; K3b: 20-40 l ohraniti 

Kazalnik vpliva 
K4: Ocena zadovoljstva ob!anov: iz 3,9 " 

Kazalnik rezultata 2025 
K1.1  $tevilo izvedenih ukrepov mehke mobilnosti: 5 
K1.2  Dol"ina kolesarskih poti: + 25 km 
K1.3 Kakovost pitne vode:  ! opore!nih vzorcev 
K1.4 90% odvajanje in !i#!enje odpadnih voda v 
naseljih z ve! kot 20 PE/ha 
K1.5  Energetska samooskrba: 80% ogrevanja OVE  
K1.6 Obnovljeni javni prostori in objekti dedi#!ine: 5 

Kazalnik rezultata 2025 
K2.1 Dele" no!itev v obdobju oktober – april  37 % 
K2.2 Povr#ine v kmetijski rabi:  1718 ha 
K2.3 $tevilo uresni!enih strate#kih nalo"b: 3 
K2.5 $tevilo podprtih start-up-ov in samozaposlitev:  40 
K2.6 $tevilo pobud povezovanja v verige oz. skupinskih 
oblik delovanja:  3 

Kazalnik rezultata 2025 
K3.1 $tevilo podprtih mladih dru"in: 25 
K3.2 Dele" O$ mladine vklju!en v vsaj 1x v 
program ustvarjalnosti, podjetni#tva: 100% 
K3.3 Odrasli v neformalnem izobra"evanju: 400 
K3.4 Izvedene nalo"be v kulturo in #port: 5 
K3.5 Nove socialno-zdravstvene in re#evalne 
storitve: 4 

Kazalnik rezultata 2025 
K4.1 Digitalizirane lokalne storitve: 5 
K4.2. Ob!ani sodelujo!i na ob!inskem 
portalu/omre"ju: 1000 oz. 15% ob!anov 
K4.3. Obnovljenih ali novo-vzpostavljenih 
partnerskih povezav izven ob!ine: 5 
K4.4 Prora!unski razvojni potencial:  " 
K4.5 Zakonodajne in druge pobude:  8 
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Ukrepi 
! ! !  

TP1: OHRANJEN BOHINJ TP 2: USTVARJALEN BOHINJ TP 3: VITALEN  BOHINJ TP 4: POVEZAN BOHINJ 
Ukrep 1.1 
Uvajanje mehke mobilnosti  ★ 

Ukrep 2.1 
Inovacije v turisti!nih produktih, tr"enju in 
upravljanju obiska za prerazporejanje sezon 
in  dvig odli!nosti destinacije 
 

Ukrep 3.1 
Podpora mladim in mladim dru"inam, ki 
se odlo!ijo ostati ali vrniti v Bohinj ★ 

Ukrep 4.1 
Koordinacija slu"b in digitalizacija 
storitev 

Ukrep 1.2 
Varna prometna infrastruktura 

Ukrep 2.2 
Spodbude za lokalno kmetijsko proizvodnjo, 
predelavo in diverzifikacijo na kmetijah ★ 
 

Ukrep 3.2 
Izobra"evanje in usposabljanje vseh 
generacij 

Ukrep 4.2 
Razvojno aktiviranje $ir$e skupnosti 
� 

Ukrep 1.3 
Okoljska infrastruktura in varovanje 
vodnih virov 

Ukrep 2.3 
Spodbude in pogoji za gospodarske in 
turisti!ne nalo"be ter rast obstoje!ih podjetij 
★ 
 

Ukrep 3.3 
Posodobitev in odpiranje infrastrukture 
in programov na podro!ju $porta in 
kulture 

Ukrep 4.3 
U!inkovito upravljanje razvoja 

Ukrep 1.4 
Energetsko u!inkovita in samooskrbna 
ob!ina 

Ukrep 2.4 
Bohinjska start-up platforma, izdelki z visoko 
dodano vrednostjo in kratke lokalne verige ★ 
 

Ukrep 3.4 
Nadgradnja lokalnih socialno-
varstvenih storitev za starej$e in ranljive 
skupine 

Ukrep 4.4  
Vpliv na spremembe dr"avnih 
predpisov in politik 

Ukrep 1.5: Sonaravno urejanje prostora, 
trajnostna arhitektura in prilagajanje 
podnebnim spremembam 
 

Ukrep 3.4 
Krepitev zdravja in nadgradnja 
zdravstvenih ter re$evalnih storitev 

 

 
Klju!ni ukrepi, ki najbolj prispevajo k doseganju razvojne spremembe, so ozna!eni z �.  Posamezni ukrepi  so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju. Usmeritve posameznega 
ukrepa dopolnjujejo predlogi projektov in aktivnosti, kot so poznani v trenutku priprave strategije. Seznam projektov in aktivnosti ni dokon!en in se bo tekom izvajanja strategije z 
novimi spoznanji nadgrajeval in dopolnjeval.  Za vsak okvirni projekt oz. aktivnost je strate#ka skupina ocenila tudi prioriteto z ocenami od 1 do 3, pri !emer pomeni prioriteta: 
→ 1 -  prednosten projekt/ aktivnost, ki je nujen/nujna za doseganje ciljev strategije in tematskega podro!ja,  
→ 2  - pomemben projekt/aktivnost, zanj se intenzivno i#!ejo viri financiranja izven prora!una ob!ine, sicer se izvaja fazno in v obsegu kot omogo!ajo finan!ni viri, 
→ 3 - manj pomemben projekt/aktivnost, katere izvedba se lahko odlo"i, !e zanj/zanjo niso zagotovljeni viri financiranja. 
Glede na obse"nost projekta lo!imo ob!inske strate#ke projekte (SP), ki so nosilni, obse"nej#i in imajo ve!ji vpliv na uresni!evanje strategije ter podporne projekte (PP) in dr"avne 
projekte (DP), kjer kot investitor nastopa dr"ava. Obmo!ja in lokacije strate#kih projektov so shematsko prikazana na karti #t. 2 na naslednji strani. 
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Karta 2 Shematski prikaz obmo!ij in okvirnih lokacij strate#kih projektov Ob!ine Bohinj do leta 2025 
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4.1 Tematsko podro!je 1: Ohranjen Bohinj 
 
 

Strate!ki cilj 1: Izbolj"ati trajnostno upravljanje s prometom, naravnimi viri 
in prostorom 
 
Rezultat: Bohinj 2025+ deluje kot okoljsko napredna gorska ob!ina, ki 
trajnostno, smotrno in ob pomo!i sodobnih tehnologij upravlja s prometom, 
z naravnimi viri in prostorom. 
 
Varovanje narave, naravnih virov, okolja in kulturne krajine Bohinja so bila in ostajajo vrednota ali kar 
aksiom, tako za prebivalce kot tudi obiskovalce. Glede na dejstvo, da je ve!ji del ob!ine v Triglavskem 
narodnem parku, govorimo o obmo!ju nacionalnega pomena. Kljub temu pa je ’Bohinjski kot’ tudi 
#ivljenjsko in delovno okolje, zato v obdobju do leta 2025 prednostno naslavljamo klju!ne vrzeli, ki po eni 
strani pretirano obremenjujejo okolje, po drugi strani pa zmanj"ujejo kakovost bivanja ob!anom, 
konkuren!nost gospodarstva in kakovost do#ivljanja obiskovalcev. Kar 78 % odraslih in 75 % mladih 
prebivalcev Bohinja sodelujo!ih v dveh razvojnih anketah10  je varovanje narave in okolja ocenilo kot zelo 
pomembno podro!je ukrepanja. 
 
Prednostno podro"je ukrepanja v naslednjih letih bo urejanje prometa in pospe!eno uvajanje 
ukrepov mehke mobilnosti ter izbolj!anje povezljivosti in varnosti v prometu. Bohinj dolgoro!no #eli 
postati destinacija, kamor bi obiskovalci raj"i kot z motornimi osebnimi vozili prihajali z javnim prevozom in 
elektri!nimi avtomobili. Vzporedno bo ob!ina v skladu s finan!nimi mo#nostmi nadaljevala z nalo#bami v 
kanalizacijsko in vodovodno omre#je, energetske prenove objektov ter izbolj"anje kakovosti odprtega 
javnega prostora. Zasebni partnerji bodo izgradili daljinsko omre#je na lesno biomaso, z JZ TNP pa bo 
Ob!ina Bohinj pristopila k vlaganjem v sistem pe"poti in infrastrukture za obiskovalce. Ve!ja skrb bo skupaj z 
re#ijskim obratom, ob!ani in investitorji posve!ena oskrbi s kakovostno vodo in upravljanju z odpadki, 
trajnostni arhitekturi, ohranjanju dedi"!ine in zna!ilne podobe naselij.    
 

Operativni cilji: 
→ Zmanj"ati motorni promet, izpuste in hrup; 
→ Izbolj"ati povezljivost in prometno varnost;  
→ Ohraniti zdravo pitno vodo; 
→ Opremiti vsa naselja z ve! kot 20 PE/ha s sistemi za odvajanje in !i"!enje odpadnih voda; 
→ Pove!ati energetsko samooskrbo ob!ine; 
→ Okrepiti zna!ilno identiteto naselij ter ohraniti naravo in kulturno krajino. 
 

Kazalnik Enota Vir, leto Izhodi"!e 2025 
Kazalnik vpliva     
K1a: Izpusti CO2 Emisije CO2: koli!ina ekvivalenta CO2 kot 
posledica ocenjene porabljene koli!ine goriv pri vseh 
porabnikih v ob!ini Bohinj v letu 2010, LEK , 2011 v t ekv. CO2 

Ocena v tonah 
ekvivalenta 

LEK, 2010 
 

21.454,88 ! 

K1b: Obremenjenost dr#avne ceste Bohinjska Bistrica – 
Jezero z vozili, merilno mesto Rib!ev Laz. Op. Obstoje!i 
sistem "tetja prometa "e ne zazna vrste vozila (motorno, 
elektri!no), zato je ciljno zmanj"anje ocenjeno konservativno. 
Znotraj strukture vozil se pri!akuje ve!je zmanj"anje vozil na 
motorni pogon in pove!anje "tevila elektri!nih vozil.  

$tevilo PLDP,  
letno 

DRSI, 2016 1.066.186  
 

- 20 % 
 

Kazalnik rezultata     
K1.1  $tevilo izvedenih ukrepov mehke mobilnosti $tevilo, Ob!ina, 2016 - 5 

                                                                            
10 Prva anketa o pogledu ob!anov Bohinja na razvoj Ob!ine Bohinj je potekala prek spleta in objave v Bohinjskih novicah med 29.8.2016 
in 3.9.2016, v njej je sodelovalo 175 ob!anov. Druga anketa usmerjena prete#no na mlade generacije pa je potekala izklju!no prek 
spleta od 7.12.2016 do 16.1.2017, v njej pa je sodelovalo 351 mladih, medtem, ko je anketo v celoti izpolnilo 143 sodelujo!ih. 
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Kazalnik Enota Vir, leto Izhodi"!e 2025 
kumulativno 

K1.2  Dol#ina kolesarskih poti Km Ob!ina, 2016 14 (+25)3
9  

K1.3 Kakovost pitne vode: Opore!ni vzorci dele# 
opore!nih vzorcev vode od vseh kontrol se zmanj"a. 

Dele# opore!nih 
vzorcev vode od 
vseh vzorcev 

Re#ijski 
obrat, 2016 

8 % 3 % 

K1.4 Dele# prebivalcev priklju!en na sistem odvajanja in 
!i"!enja odpadnih voda v naseljih z ve! kot 20 PE/ha 

Dele# Re#ijski 
obrat, 2016 

43,6 % 90 % 

K1.5  Energetska samooskrba:  Ocena dele#a obnovljivih 
virov rabe energije  (les, lesni ostanki) v Ob!ini Bohinj za 
ogrevanje stanovanj, javnih zgradb, kotlovnic in 
podjetij/turizem, LEK, 2011 

Dele# LEK, podatek 
za leto 2010 
 

67,77 % 80 % 

K1.6 Obnovljeni javni prostori in objekti dedi"!ine $tevilo Ob!ina, 2016 - 5 

 
Predvideni ukrepi: 
Ukrep 1.1  Uvajanje mehke mobilnosti;  
Ukrep 1.2  Varna prometna infrastruktura; 
Ukrep 1.3  Okoljska infrastruktura in varovanje vodnih virov; 
Ukrep 1.4  Energetsko u!inkovita in samooskrbna ob!ina; 
Ukrep 1.5  Sonaravno urejanje prostora, trajnostna arhitektura in prilagajanje podnebnim spremembam. 

 
Opis ukrepov 

4.1.1 Ukrep 1.1. Uvajanje mehke mobilnosti  
 
Usmeritev: Pospe"eno uvajanje organizacijskih in investicijskih ukrepov mehke mobilnosti, ki bodo vodili k 
umirjanju prometa na kriti!nih lokacijah, umiku prometa od Bohinjskega jezera in ob!utnemu zmanj"anju 
motoriziranega prometa. Pospe"ujemo kolesarjenje in pe"a!enje ter razvoj ponudbe in "irjenje kombinirane 
uporabe razli!nih oblik organiziranega javnega, "olskega in zasebnega prevoza ter rabe elektri!nih vozil. 
Bohinj bo elektri!nim vozilom prijazna ob!ina. Za doseganje ciljev je nujna aktivna vloga Slovenskih #eleznic 
in avtobusnih prevoznikov.  
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
1.1.1. Distribuiran sistem parkiri!" s podpornimi sistemi in upravljanjem: izposoja koles, 

organizirane oblike prevoza, prometni re#imi za umirjanje prometa in odmik od jezera, 
informacijska podpora upravljanju (SP, 1); 

1.1.2. Umirjanje prometa na Pokljuki: na!rti, re#imi, izvedba (PP, 2); 
1.1.3. Sistem elektri"ne mobilnosti: elektri!na vozila in kolesa za izposojo, elektri!ne polnilnice in 

subvencije polnjenja v prehodnem obdobju, spodbude za uporabnike elektri!nih vozil, subvencije 
za nabavo elektri!nih vozil ob!anov, vzpostavljanje stikov s proizvajalci elektri!nih avtomobilov - 
Bohinj kot testno okolje (PP, 2). 

1.1.4. Optimizacija obstoje"ih javnih in !olskih prevozov ter uvajanje novih  oblik organiziranega 
prevoza, "e zlasti za dostop do odro!nih krajev, mobilnost mladih in starej"ih ter turistov (pr. najave 
in delitev avtomobilov, konkuren!nej"i taksi prevozi, prevozi na klic, shuttle prevozi...) (PP, 1); 

1.1.5. Promocija mehke mobilnosti in spodbude za uporabnike  (PP, 2). 
 

Prednostni dr#avni projekti: 
1.1.6. Bohinjska proga: pove!anje frekvence in prilagoditev voznih redov avtobusnim in drugim 

lokalnim prevozom, uvedba sodobnej"ih vlakov, o#ivitev #elezni"ke postaje Soteska/Nomenj z info 
to!ko in navezavo na kolesarsko pot, (DP, 1). 

 
Obmo"je izvajanja ukrepa: celotno obmo!je ob!ine Bohinj,  . 
Povezani ukrepi:  1.2 Varna prometna infrastruktura. 
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4.1.2 Ukrep 1.2. Varna prometna infrastruktura 
 
Usmeritev: Ukrep se prednostno osredoto!a na hitre in varne povezave Bohinja navzven proti Bledu oz. 
gorenjski avtocesti in na kakovostno lokalno prometno infrastrukturo znotraj ob!ine. Z razvojnega vidika sta 
za Ob!ino Bohinj in "e posebej za njeno gospodarstvo klju!na dva dr#avna projekta: ju#na blejska obvoznica 
in kolesarska povezava z Bledom. V okviru lastnih pristojnosti pa Ob!ina Bohinj "e naprej sistemati!no 
izbolj"uje kakovost in varnost na lokalnih cestah ter dograjuje lokalno kolesarsko omre#je. Posebna 
pozornost se nameni dvigu varnosti pe"cev, kolesarjev in motoristov. Urejajo se varne "olske poti z 
namenom zmanj"evanja potrebe po "olskih prevozih.  
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
1.2.1. Investicijsko vzdr#evanje in rekonstrukcije lokalnih cest (SP, 1); 
1.2.2. Kolesarsko omre#je v ob"ini Bohinj: nadaljevanje izgradnje, povezovanja in enotnega 

ozna!evanja kolesarskega omre#ja (Bohinjska %e"njica – !ez Seno#eta do Jereke,  Bohinjska 
%e"njica - Brod, Rib!ev Laz – Ukanc), vklju!no z urejanjem gorsko - kolesarskih in downhil prog po 
obstoje!ih trasah (SP, 1); 

1.2.3. Izvedba ukrepov za izbolj!anje varnosti na cestah (tudi dr#avnih) in javnih poteh: plo!niki, 
prehodi za pe"ce in kolesarje, prometna signalizacija, merilci hitrosti, varne "olske poti, ozave"!anje 
voznikov, avtobusna postajali"!a, opozorila za motoriste ... (PP, 1). 
 

Prednostni dr#avni, regijski in medob"inski projekti: 
1.2.4. Izgradnja kolesarske povezave Bled – Bohinj (DP, 1). Ob!ina sodeluje pri odkupih zemlji"!; 
1.2.5. Izgradnja Ju#ne blejske obvoznice (DP, 1). 
 
Obmo"je izvajanja ukrepa: celotno obmo!je ob!ine Bohinj, deloma ob!ina Bled,  . 
Povezani ukrepi:  1.1 Uvajanje mehke mobilnosti. 
 

4.1.3 Ukrep 1.3.  Okoljska infrastruktura in varovanje vodnih virov 
 
Usmeritev: Ukrep predvideva nalo#be, kakor tudi organizacijske in tehnolo"ke izbolj"ave, ki vodijo v 
dolgoro!no zagotavljanje zadostne in zdrave pitne vode, zmanj"evanje odpadkov na najmanj"o mo#no 
mero in odvajanje odpadnih voda na centralno !istilno napravo oziroma na male komunalne !istilne 
naprave. Re#ijski obrat Ob!ine Bohinj skrbi, da vsi trije sistemi (vodovod, kanalizacija, odpadki) delujejo 
nemoteno in racionalno. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
1.3.1. Obnove in novogradnje vodovodov: &lan, Ravne, Nem"ki Rovt, Bohinjska Bistrica (op. salonit), 

Koprivnik (zajetje), Zg. Gorju"e, Voje (zajetje) (SP, 1); 
1.3.2. Izgradnja kanalizacije: i) v Zgornji dolini (povezovalni kanal in sekundarna kanalizacija %e"njica, 

Srednja vas, Jereka, Studor, ii) na Ravnah in &lanu,  iii) ureditev MK%N v obmo!jih z manj"o 
poseljenostjo (Gorju"e,  Koprivnik) ter iv) sofinanciranje okvirno 20 zasebnih MK%N na obmo!jih 
razpr"ene poselitve  (SP, 1); 

1.3.3. Skrb za vodne vire: opredelitev vodovarstvenih obmo!ij, raziskave, vrtine (Voje, B. Bistrica) (PP, 2); 
1.3.4. Skrb za kakovost vode: ureditev ultrafiltracije, vodomerov in radijskih oddajnikov na vodovodu 

Bohinjska Bistrica ter prenos upravljanja va"kih vodovodov na Ob!ino Bohinj oz. re#ijski obrat z 
namenom zagotovitve enotnega standarda vodooskrbe in upravljanja v ob!ini (PP, 2); 

1.3.5. Bohinj brez odpadka: stalni ukrepi ozave"!anja ob!anov, turistov in obiskovalcev za 
zmanj"evanje, lo!evanje in ponovno uporabo odpadkov, izbolj"anje in optimizacija upravljanja z 
odpadki, ureditev na!ina zbiranja odpadkov v po!itni"kih naseljih, akcija 'Bohinj ne uporablja 
plasti!nih vre!k' (PP, 2); 

1.3.6. Posodobitev vozil, opreme in tehnologij za zbiranje, odvoz, nadzor (!ipiranje), sortiranje (PP, 2);  
1.3.7. Posodabljanje mre#e ekolo!kih otokov (po zgledu Veglja) (PP, 2); 
1.3.8. Vzpostavitev mre#e javnih sanitarij: najmanj ob jezeru, pri "tirih sr!nih mo#eh, Pod skalco, v 

Ukancu, na vstopu v Mostnico in v Bohinjski Bistrici (PP, 2). 
 
Obmo"je izvajanja ukrepa:  celotno naseljeno obmo!je ob!ine Bohinj oz. na"tete lokacije,  . 
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4.1.4 Ukrep 1.4 Energetsko u!inkovita in samooskrbna ob!ina 
 
Usmeritev: Namen ukrepa je zmanj"ati potro"njo energije v javnih ob!inskih stavbah in na javni razsvetljavi. 
V gospodinjstvih,  hotelih, proizvodnih obratih in ostalih objektih pa je potrebno v skladu z lokalnim 
energetskim konceptom ob!ine Bohinj pove!ati oskrbo z lokalnimi obnovljivimi viri, predvsem lesno 
biomaso in son!no energijo. Na ta na!in bomo dosegli ciljno energetsko oskrbo samooskrbo.  
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
1.4.1. Energetske sanacije stavb v lasti Ob"ine Bohinj: Dom J. A#mana, zdravstveni dom, $portna 

dvorana Danica, ob!inska stavba (SP, 1); 
1.4.2. Izgradnja daljinskega omre#ja na lesno biomaso Bohinjska Bistrica (PP, 2); 
1.4.3. Preveritev izvedljivosti malega daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na $e!njici (PP, 3); 
1.4.4. Prehod na LED javno razsvetljavo oz. druge tehnologije ali obnovljive vire energije (PP, 2); 
1.4.5. Ozave!"anje ob"anov in svetovalna pomo! pri pridobivanju subvencij Eko sklada za energetske 

prenove stanovanj in objektov (PP, 2); 
1.4.6. Energetsko knjigovodstvo objektov v lasti Ob!ine Bohinj, spremljanje in novelacija LEK (PP, 2). 
 
Obmo"je izvajanja ukrepa:  celotno naseljeno obmo!je ob!ine Bohinj, , . 
Povezani ukrepi:  Ukrep 1.2. Varna prometna infrastruktura. 
 

4.1.5 Ukrep 1.5 Sonaravno urejanje prostora, trajnostna arhitektura in prilagajanje 
podnebnim spremembam 

 
Usmeritev: Namen ukrepa je izbolj"ati zunanjo podobo naselij, tako javnega prostora kot tudi objektov v 
zasebni lasti, pri tem pa ohraniti kulturno dedi"!ino in zna!ilno bohinjsko tipologijo, tradicionalne materiale, 
barve in zasaditve vrtov. Posebna pozornost se nameni nadgradnji in obnovi mre#e pe"poti in druge 
infrastrukture za obiskovalce, izvajanje aktivnosti v naravi ter do#ivljanje narave in dedi"!ine. Pri vseh 
uredIitvah se upo"teva Katalog urbane opreme, Odprti krog, 2017. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
1.5.1. Urejanje mre#e pe!poti in ostale parkovne in rekreacijske infrastrukture v naravi: ureditev 

severne poti ob jezeru, dostopa do slapa Savica, mre#e pe" poti z razgledi"!i, ureditev !olnarne in 
pomolov, piknik prostorov in vstopno/izstopnih to!k ter infrastrukture z re#imi za izvajanje 
"portnih dejavnosti v naravi (plezalna infrastruktura, ferate, rafting, kajak, padalstvo..), ureditev 
konjeni"kih poti, prilagoditev poti osebam s posebnimi potrebami,  izdelava kart,  aplikacij. (SP, 1); 

1.5.2. Obnove in ureditve va!kih jedr:  Stara Fu#ina, %e"njica, Srednja vas, Koprivnik, Gorju"e, Studor, 
Nomenj in celostna prostorsko-prometna ureditev sredi"!a Bohinjske Bistrice (SP, 1); 

1.5.3. Urejanje zelenih javnih povr!in in skrb za podobo kraja: zasajanje avtohtonih in medovitih 
rastlin, vzpostavitev u!nih vrtov in !ebelnjakov, ukrepi proti invazivkam, obnova Zoisovega parka  
in ponovna vzpostavitev in dopolnitev drevoreda v Bohinjski Bistrici (PP, 2); 

1.5.4. Enotna ozna"itev in predstavitev (kjer je smiselno tudi z interpretacijo) kulturne dedi!"ine in 
naravnih vrednot Bohinja (PP, 2); 

1.5.5. Sofinanciranje obnove fasad in (manj!ih) objektov kulturne dedi!"ine (pr. ka"!e) (PP, 2);  
1.5.6. Ozave!"anje, informiranje in usmerjanje ob"anov in investitorjev za gradnjo, prenovo in 

zunanje ureditve v skladu z bohinjsko tipologijo hi", kmetijskih in drugih objektov ter skladno s 
smernicami trajnostne gradnje in arhitekture  (priro!nik s stavbno tipologijo in nasveti…)  (PP, 2); 

1.5.7. Raziskave o vplivih podnebnih sprememb na Bohinj: turizem, naravni viri, poselitev… (PP, 3); 
1.5.8. Raziskava nosilne kapacitete Bohinjskega jezera za kopalce, !olne in vodne "porte zaradi 

zagotavljanja ustrezne varnosti, varovanje voda in narave (PP, 2). 
 

Prednostni dr#avni, regijski in medob"inski projekti: 
1.5.9. Vzdr#evanje in urejanje hudournikov, #ari!" plazov in erozije ter nevarnih poplavnih 

odsekov Save Bohinjke (DP, 2) 
 
Obmo"je izvajanja ukrepa: celotno obmo!je ob!ine Bohinj,  . 
Povezani ukrepi:  1.1. Uvajanje mehke mobilnosti 
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4.2 Tematsko podro!je 2: Ustvarjalen Bohinj  
 
 

Strate!ki cilj 2: Krepiti vzdr#nost, inovativnost in raznolikost delovnih mest v 
lokalnih podjetni"ko-tehnolo"kih, turisti!nih in kmetijskih dejavnostih  
 
Rezultat: V Bohinju leta 2025+ ustvarjamo do#ivetja in izdelke s poreklom 
in s tem ohranjamo in razvijamo trajnostna delovna mesta. Vzpostavljeno je 
stabilno lokalno kro#no gospodarstvo, ki temelji na dru#inskem podjetni"tvu, 
turizmu, prehranski samooskrbi, gozdarstvu in lesarstvu, inovacijah in novih 
tehnologijah. 
 
Stabilno lokalno gospodarstvo je predpogoj za zadr#anje mladih generacij v Bohinju. Pretekla 
odvisnost od ve!jih sistemov in dveh panog (turizem, lesna industrija) se je izkazala preve! tvegana za 
majhen in ranljiv bohinjski prostor. S to strategijo ve!ji poudarek namenjamo nastajanju, kapitalski krepitvi 
in rasti malih in srednje velikih dru#inskih podjetij in kmetij ter opredeljujemo pet prednostnih 
gospodarskih dejavnosti, ki temeljijo na naravnih virih Bohinja, tradicionalnem in sodobnem znanju, 
oskrbnih potrebah lokalnega okolja,  inovativnosti in tr#nih trendih: 
 
→ trajnostni turizem z vsebinskimi do#ivljajskimi produkti prek celega leta, 
→ gozdarstvo in lesna predelava z obnovljivimi viri energije in proizvodnjo izdelkov z visoko dodano 

vrednostjo, 
→ tehnolo"ke dejavnosti, ki temeljijo na tradicionalni kovinsko predelovalni panogi ali novih perspektivnih 

podro!jih, kot so informacijske, multimedijske, bio-tehnologije, dizajn in podobno;  
→ kmetijstvo s predelavo, novimi ni"nimi in dopolnilnimi dejavnostmi, 
→ raznovrstne obrtne, gradbene in storitvene dejavnosti. 
 
Gre za dejavnosti, ki so medsebojno zdru#ljive in soodvisne, zato bomo z ukrepi spodbujali povezovanje v 
lokalne dobavne verige, vzpostavljanje kro#ne ekonomije in razvoj odli!nih izdelkov in storitev, ki bodo 
odra#ali bohinjsko poreklo in prispevali k dvigu dodane vrednosti. Turizem krepi strate!ko vlogo v 
gospodarstvu ob"ine in povezuje ostale panoge, hkrati pa mora te#iti k prerazporeditvi turisti!nih tokov 
in pove!anju u!inkov preko celega leta. Ohranjanje kmetijske dejavnosti je za ob!ino strate"kega pomena 
(tudi v povezavi s turizmom in ohranjanjem kulturne krajine), zato z ukrepi spodbujamo lokalno okolje in 
bohinjske kmetije, "e posebej mlade kmete in kmetice, da nadaljujejo s kmetijsko dejavnostjo in 
diverzifikacijo v kmetijske in nekmetijske dejavnosti.  Kljub temu, da ob!ina kot institucija nima neposredne 
mo#nosti zagotavljati delovnih mest, bo v naslednjih letih usmerila "e ve!jo pozornost ustvarjanju pogojev 
in pozitivnega ambienta za uresni"evanje podjetni!kih idej in razvojnih nalo#b v Bohinju, "e zlasti 
lokalnih malih in srednje velikih podjetij. Pomembno je usmerjati mlade v poklice, ki jih potrebujejo 
bohinjska podjetja in prepre!evati neskladje na lokalnem trgu dela.  
 
Kar 79 % odraslih in 68 % mladih prebivalcev Bohinja, sodelujo!ih v dveh razvojnih anketah,11 je mo"nost za 
zaposlitev in ekonomsko varnost ocenilo kot zelo pomembno podro!je ukrepanja v naslednjih letih.  
 
S kombinacijo predlo#enih ukrepov te#imo k nastajanju raznovrstnih novih delovnih mest v razli!nih 
panogah ter posredno krepimo ekonomsko varnost ob!anov. 
 

 

                                                                            
11 Prva anketa o pogledu ob!anov Bohinja na razvoj Ob!ine Bohinj je potekala prek spleta in objave v Bohinjskih novicah med 29.8.2016 
in 3.9.2016, v njej je sodelovalo 176 ob!anov.  Popolnoma je anketo izpolnilo 132 ob!anov. Druga anketa usmerjena prete#no na mlade 
generacije pa je potekala izklju!no prek spleta od 7.12.2016 do 16.1.2017, v njej pa je sodelovalo 351 mladih, medtem, ko je anketo v 
celoti izpolnilo 143 sodelujo!ih. 
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Operativni cilji: 
→ Zagotoviti pristnost in odli!nost do#ivetij ter trajnostno upravljanje turisti!nih tokov prek celega leta; 
→ Ohraniti (male) kmetije in pove!ati proizvodnjo lokalne hrane; 
→ Omogo!iti uresni!evanje podjetni"kih idej in razvojnih nalo#b v Bohinju;  
→ Spodbuditi nastajanje inovativnih start-upov ter poslovno povezovanje v lokalne verige. 

 
Kazalnik Enota Vir, leto Izhodi"!e 2025 
Kazalnik vpliva     
K2: Pove!anje "tevila delovnih mest v Ob!ini Bohinj $tevilo, kumulativno SURS - + 80 -120 
Kazalnik rezultata     
K2.1 Dele# no!itev v obdobju oktober– april Dele#  TB, 2016 27,4 % 37 % 
K2.2 Kmetijska zemlji"!a v uporabi   Povr"ina v ha SURS, 2010 1718 1718 
K2.3 $tevilo uresni!enih strate"kih nalo#b  $tevilo, kumulativno Ob!ina Bohinj - 3 
K2.5 $tevilo podprtih start-up-ov in samozaposlitev   $tevilo, kumulativno Ob!ina Bohinj 18 64 
K2.6 $tevilo podprtih pobud povezovanja  $tevilo, kumulativno Ob!ina Bohinj - 3 

 
Predvideni ukrepi: 
Ukrep 2.1 Inovacije v turisti!nih produktih, tr#enju in upravljanju obiska za prerazporejanje sezon in  dvig 
odli!nosti destinacije; 
Ukrep 2.2 Spodbude za lokalno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in diverzifikacijo na kmetijah; 
Ukrep 2.3 Spodbude in pogoji za gospodarske in turisti!ne nalo#be ter rast obstoje!ih podjetij;  
Ukrep 2.4 Bohinjska start-up platforma in kratke lokalne verige vrednosti.  

 

 
Slika 3 Koncept in povezanost ukrepa 2.4. Bohinjska start- up platforma z ostalimi ukrepi za zaposlovanje in 
podjetni"tvo  

 
Opis ukrepov 

4.2.1 Ukrep 2.1 Inovacije v turisti!nih produktih, tr#enju in upravljanju obiska  
 
Usmeritev:  Namen ukrepa je spodbuditi inovacije v turisti!nih produktih, tr#enju in upravljanju obiska ter 
destinacije. Ukrepi morajo te#iti k bla#enju pritiskov turisti!nih prihodov v glavni sezoni in rasti turisti!nega 
obiska in no!itev  pozimi in med sezonami, promociji pristnosti destinacije in dvigu odli!nosti storitev in 
do#ivljanja v Bohinju. Turizem Bohinj kot destinacijska management organizacija sledi strategiji ustanovitve 
in krepitve podpornih slu#b (pr. Center za kakovost, Center za tr#enje turizma, Centra za raziskave in 
razvoj…) in skrbi za povezovanje razli!nih gospodarskih panog v turizem po konceptu poslovnega modela 
medsektorskega sodelovanja. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 

Osnovna !ola (3.1) 
Projekti s podjetji  

Vsak osnovno!olec v 
progam podjetni!tva 
Karierna orientacija  

 

Dijaki in !tudentje 
Delo in prakse v 
bohinjskih podjetjih, na 
kmetijah,.. 

Poletni kreativni tabori 

izmenjave s tujino 

Start up-center 
Skupina kandidatov z 
mentorjem  iz podjetij 
Inovacijski dogodki 

Co-working prostori 
(=prostori 
mladinskega 
kulturnega centra) 

 

Bohinjsko Plus 
Podpora kakovosti in 
dizajnu bohinjskih 
izdelkov in storitev 

Promocija in !iritev 
prodajnih kanalov 

Povezovanje 
Spodbude za 
povezovanje in 
delovanje socialnih 
podjetij, zadrug, 
kooperativ, lokalnih 
oskrbnih verig 

Nalo"be (2.3) 
Prostorski pogoji za 
cono, smu"i!"a in lesni 
center, kongresni center 

Prostorski pogoji za 
kmetije in MSP 

Spodbude za 
gospodarstvo I n 
zaposlovanje 
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2.1.1. Spodbujanje razvoja inovativnih produktov za zapolnjevanje zime in vmesnih sezon kot so 
kongresni turizem, razli!ni vsebinski do#ivljajski produkti s podpornimi storitvami, plezalni turizem, 
senior produkti … (SP, 1); 

2.1.2. Usposabljanje in povezovanje ponudnikov za dvig i) kakovosti produktov in storitev, ki 
temeljijo na pristnosti odnosov, skupnosti, tradicionalnih izdelkih in kulinariki; iii) prodajnih  
kompetenc; iv) poznavanja destinacije in ponudbe ter v) specializacije namestitev, kulinarike in 
spremljajo!ih storitev (PP, 2); 

2.1.3. Digitalizacija destinacije in sprotno uvajanje tehnolo"kih re"itev in trendov v promocijo, tr#enje 
in prodajo destinacije, komuniciranje z obiskovalci, spremljanje obiskovalcev, podporo potovanju v 
destinacijo in odkrivanju destinacije (PP, 2);  

2.1.4. Krepitev destinacijskega managementa: notranje in zunanje mre#enje, kadrovska okrepitev, 
aktualizacija obstoje!e strategije turizma, skrb za certificiranje destinacije… (PP, 2); 

2.1.5. Ajdovski gradec: prilagoditev osnovnega koncepta parka, fazna izvedba (PP, 3). 
2.1.6. Pot Julijske Alpe: vzpostavitev daljinske pohodni"ke poti  (PP, 1); 
2.1.7. Destinacija / UNESCO MAB biosferno obmo"je Julijske Alpe: skupna promocija, tr#enje, 

raziskave in razvoj, formalizacija skupnosti (PP, 2). 
 

Obmo"je izvajanja ukrepa: celotno obmo!je ob!ine Bohinj,  . 
Povezani ukrepi:  1.1. Uvajanje mehke mobilnosti, 1.5 Sonaravno urejanje prostora, trajnostna arhitektura, 
Ukrep 2.3. Spodbude in pogoji za gospodarske in turisti!ne nalo#be ter rast obstoje!ih podjetij. 
 

4.2.2 Ukrep 2.2 Spodbude za lokalno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in diverzifikacijo 
na kmetijah 

 
Usmeritev: Za nadaljnjo ohranitev obdelanosti kmetijskih povr"in in pove!anje lokalne samooskrbe s hrano 
je klju!no, da mladi na kmetijah od starej"ih generacij prevzamejo kmetije in nadaljujejo s kmetovanjem. V 
tem smislu bo ob!ina podpirala njihov vstop na trg in nalo#be, "e posebej malih kmetij, !e se usmerjajo v 
predelavo, ni"ne in alternativne kulture ter dopolnilne dejavnosti. Lokalna podjetja, ki redno ali ob!asno 
zaposlujejo kmete, bomo spodbujali k razumevanju potreb kmetov po fleksibilnej"em delovniku, ki se 
prilagaja kmetijskim opravilom. Posebna pozornost se nameni ohranjanju in turisti!nemu o#ivljanju 
bohinjskih planin, vzpostavljanju zasebnih ribogojnic in prihodnjemu gospodarjenju z danes izpraznjenimi 
gozdovi. Glede te usmeritve in spodnje ukrepe se ustrezno prilagodi obstoje! pravilnik o sofinanciranju 
kmetijstva v ob!ini Bohinj. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
2.2.1. Spodbujanje kmetijske proizvodnje (klasi!ne in ekolo"ke,  tradicionalne pasme in sorte ter tudi 

alternativnih kultur) in predelave (tradicionalni siri, koruzna moka iz trdinke,..). Posodobitev 
obstoje!ega pravilnika v smeri ve!jega poudarka na investicijah,  mladih kmetih  in malih kmetijah, 
"e zlasti tistih, ki  se #elijo ohraniti in razviti kmetijsko dejavnost ter ne dosegajo nacionalnih meril 
za subvencije (SP, 1); 

2.2.2. Svetovalna pomo" malim kmetijam pri diverzifikaciji in registraciji dejavnosti ter razvoju  
izdelkov za vstop na trg, spodbujanje mladih za prevzem malih kmetij in kori"!enje sredstev EU 
ter na!rtno ozave"!anje lokalnega okolja o pozitivni vlogi malih kmetij ter potrebi po fleksibilnej"ih 
oblikah zaposlovanja polkmetov (PP, 1); 

2.2.3. Ohranjanje in razvoj Bohinjskih planin in va!kih sirarn:  krepitev agrarnih skupnosti, podpora 
vodooskrbi in zna!ilni obnovi kmetijskih objektov ter uvajanju turizma na delujo!ih planinah; 
podpora va"kim sirarnam, nadgradnja sirarske poti in pobude za odpravo zakonodajnih ovir (PP, 2); 

2.2.4. Podpora zasebnim pobudam za vzpostavljanje ribogojnic, povezovanje dele#nikov s 
podro"ja ribi!tva in promocija lokalno vzgojenih rib: pomo! pri pridobivanju dovoljenj in 
pripravi projektov za kandidiranje iz sredstev ribi"kega sklada ESPR in CLLD (PP, 3). 

2.2.5. Usmeritve lastnikom gozdov za nadaljnje gospodarjenje z gozdovi, ki so prizadeti in 
izpraznjeni zaradi posledic #ledu in lubadarja: skupen celosten pristop, delavnice, aktivnej"e 
sodelovanje z Zavodom za gozdove  (PP2). 
 

Obmo"je izvajanja ukrepa: celotno obmo!je ob!ine Bohinj,  . 
Povezani ukrepi:  Ukrep 2.1 Inovacije v turisti!nih produktih, tr#enju in upravljanju obiska. 
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4.2.3 Ukrep 2.3. Spodbude in pogoji za gospodarske in turisti!ne nalo#be ter rast 
obstoje!ih podjetij 

 
Usmeritev: Ukrep zagotavlja vzpostavitev zakonodajnih in prostorskih pogojev, ki bodo omogo!ili izvedbo 
najpomembnej"ih gospodarskih nalo#b v ob!ini ter ohranitev, kapitalsko krepitev, razvoj in "iritev 
obstoje!ih bohinjskih podjetij na obmo!ju ob!ine. Pri tem so prednostne tri strate"ke gospodarske nalo#be: 
obrtno-poslovna cona, Smu!i"!e 2864 in smu!i"!e Vogel. Vzporedno se v okviru ob!inskih pristojnosti in 
omejenih finan!nih virov predvidevajo ukrepi za podporo zaposlovanju in nalo#bam lokalnih malih in 
srednjih podjetij ter aktiviranje opu"!enih objektov in povr"in.  Za dolgoro!no konkuren!nost ob!ine je v 
sodelovanju z zasebnimi partnerji in EU viri nujna izgradnja odprtega zmogljivega "irokopasovnega omre#ja. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
2.3.1. Ustvarjanje prostorskih in zakonodajnih pogojev za klju"ne gospodarske nalo#be in rast 

lokalnih podjetij:  Smu!i"!e 2864, razvoj smu!i"!a Vogel in zagotovitev lokacije za obrtno-
poslovno cono na obmo!ju Bohinjske Bistrice, ki omogo!a rast in "iritev dejavnosti obstoje!ih 
podjetij, umestitev lesno predelovalno - tehnolo"kega centra,  kongresnega centra  in igri"!a za 
golf na naravni travi (SP, 1); 

2.3.2. Zagotavljanje prostorskih pogojev v OPN za delovanje in razvoj kmetij in malih podjetij na 
obmo"ju ob"ine (PP, 2); 

2.3.3. Spodbude za razvoj gospodarstva in zaposlovanje: posodobitev obstoje!ega pravilnika z 
namenom ve!je koncentracije sredstev, ve!ji podpori nalo#bam lokalnih MSP s potencialom rasti in 
osredoto!enosti na prednostne ukrepe in prednostne panoge iz te strategije (PP, 1); 

2.3.4. Aktiviranje praznih hotelov, stanovanjskih in drugih objektov za namene turizma in drugih 
gospodarskih dejavnosti: nadaljnje iskanje ustreznega instrumenta za sankcioniranje 
neizkori"!enih poslovnih objektov oz. za spodbujanje aktiviranja praznih stanovanj, zasnova 
prostorskih re"itev za degradirane povr"ine (pr. gradbena, obmo!je #elezni"ke postaje…) (PP, 1); 

2.3.5. GO%O Bohinj: gradnja odprtega "irokopasovnega omre#ja min. zmogljivosti 100 mB/s ($PO 
%e"njica, $PO Srednja vas, $PO Jereka, $PO Studor) (PP, 1).&
 

Prednostni dr#avni, regijski in medob"inski projekti: 
2.3.6. Dr#avni/ ob"inski lokacijski na"rt Vogel (DP, 1)&
 
Obmo"je izvajanja ukrepa: celotno obmo!je ob!ine Bohinj, , . 
Povezani ukrepi:  Ukrep 2.1 Inovacije v turisti!nih produktih, tr#enju in upravljanju obiska  
 

4.2.4 Ukrep 2.4. Bohinjska start-up platforma, izdelki z visoko dodano vrednostjo in 
kratke lokalne verige  

 
Usmeritev:  Z ukrepom #elimo na!rtno vzpostaviti in nadgrajevati pozitivno lokalno inovacijsko podjetni"ko 
okolje, v katerem bodo "e zlasti mlaj"e generacije na"le spodbudo, navdih in pomo! pri razvoju poslovnih 
idej. Vsak bohinjski dijak ali "tudent naj bi imel mo#nost v obdobju veljavnosti strategije vsaj enkrat na svoji 
izobra#evalni poti sodelovati na eni izmed oblik lokalnega podjetni"kega usposabljanja, kreativnega tabora 
ali prakse v bohinjskem podjetju. Dobra praksa Centra za kakovost pri Turizmu Bohinj, ki upravlja z blagovno 
znamko Bohinjsko/ from Bohinj in zagotavlja platformo za povezovanje in razvoj novih produktov se  
nadgradi v smeri "irjenja vzajemne promocije in prodajnih poti. Obstoje!a podjetja se spodbuja k 
medsebojnemu poslovnemu sodelovanju, povezovanju z vrhunskimi doma!imi in tujimi strokovnjaki  ter k 
razvoju izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo, ki vodijo v zaklju!en kro#ni sistem uporabe surovin. 
Glede na omejeno "tevilo potencialnih udele#encev bo treba k ukrepom pristopiti koordinirano in morda z 
enim krovnim izvajalcem. Glede na navedene usmeritve se ustrezno prilagodi pravilnik o sofinanciranju 
gospodarstva in zaposlovanja v ob!ini Bohinj. Uspeh bo vsako posamezno novo delovno mesto, podjetje, 
vsak nov izdelek ali aktivnost skupine podjetij. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
2.4.1. Bohinjski kreativni start up center (co-working): vzpostavitev lokalnega  sistema za spodbujanje 

mladih za uresni!evanje podjetni"kih idej, "e posebej tehnolo"kih, IKT, kreativnih industrij. Pristop 
po korakih: i) zasnova programa, ii) vzpostavitev skupine z mentorjem, iii) izvajanje inovacijsko-
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tehnolo"kih in kreativnih dogodkov, tematskih izobra#evanj (prodajne ve"!ine, financiranje zagona 
in rasti…) in mentorstva potencialnim start-up-om, obstoje!im podjetnikom za!etnikom, MSP v 
rasti ter  podpora notranjemu podjetni"tvu , iv) ureditev prostorov za co-working center z 
mo#nostjo "iritve prostorov za potrebe manj"ih delavnic za podjetnike za!etnike  (SP, 1); 

2.4.2. Vklju"evanje bohinjskih dijakov in !tudentov v inovacijsko-podjetni!ka usposabljanja in 
lokalna podjetja: podpora projektom sodelovanja med podjetji in mladimi, iskanju (sezonskih) 
zaposlitev in praks v lokalnih podjetjih, na kmetijah in v dru"tvih; organizacija po!itni"kih kreativnih 
taborov za bohinjsko mladino pod vodstvom priznanih strokovnjakov in uspe"nih podjetnikov, 
podpora izmenjavam mladih s tujino in obratno, … (PP, 2); 

2.4.3. Bohinjsko Plus (Center za kakovost Bohinj): "iritev obsega razvoja inovativnih in kakovostnih 
produktov iz Bohinja z visoko dodano vrednostjo na druge dejavnosti; krepitev kakovosti in 
designa; povezovanje z institucijami znanja; "iritev promocije, prodaje in distribucijskih kanalov 
izdelkov iz Bohinja, tako  znotraj kot izven ob!ine Bohinj  (PP, 2); 

2.4.4. Podpora medsebojnemu lokalnemu povezovanju in sodelovanju obstoje"ih podjetij, kmetij 
in/ali brezposelnih z namenom razvoja novih izdelkov, zni#evanja stro"kov, zaokro#evanja lokalne 
predelave in uporabe surovin, realizacije podjetni"ke ideje ali prehodu iz javnih del v socialno 
podjetni"tvo (pr. lokalne oskrbne verige, zadruga, socialno podjetje za podporo mobilnosti, 
vzdr#evanje apartmajev in stanovanj, oskrbo starej"ih, razpr"eni hotel ..). Preveritev mo#nosti 
vzpostavitve projektov sodelovanja kot jih predvideva PRP 2014-2020. (PP, 1). 
 

Obmo"je izvajanja ukrepa:  celotno naseljeno obmo!je ob!ine Bohinj, .  
Povezani ukrepi:  Ukrep 3.3 Posodobitev in odpiranje infrastrukture in programov na podro!ju "porta in 
kulture (MKC). 
 
 

4.3 Tematsko podro!je 3: Vitalen Bohinj 
 

Strate!ki cilj 3: Izbolj"ati dolgoro!no demografsko vitalnost ob!ine 
 
Rezultat:  Bohinj 2025+ deluje kot mo!na medgeneracijska skupnost. 
Zagotavlja varno bivanje ter dostopne in odli!ne javne storitve, ki se 
prilagajajo izzivom !asa, potrebam mladih dru#in in demografskim 
spremembam. 
 
Zaustavitev negativnih demografskih trendov je prednostna naloga Ob!ine Bohinj v naslednjih letih, zato so 
mladi in mlade dru#ine v sredi!"u te strategije.  Odlo!itev mladih, ali bodo ustvarili dru#ino v Bohinju, je 
odvisna od "tevilnih dejavnikov. Poleg prilo#nosti za delo in ustrezne informacijske ter prometne 
infrastrukture je za mlade pomembna dostopnost do stanovanja, vrtca, znanja, zdravstvenega servisa, 
sobivanja s starej"imi kakor tudi mo#nost kakovostnega pre#ivljanja prostega !asa. Ob!ina s svojimi 
pristojnostmi lahko vpliva na nekatere od objektivih dejavnikov, zato strategija predlaga nove ukrepe na 
podro!jih, kjer je mo#no izbolj"ati razmere za bivanje mladih dru#in.  
 
Prav mo"nost ukvarjanja s hobiji je kot pomembno  oz.  zelo pomembno prednost Bohinja ozna!ilo kar  53 % 
mladih sodelujo!ih v anketi. Bohinj se "e danes lahko pohvali s kakovostno osnovno #olo, #irokim sistemom 
socialno-varstvenih spodbud, dostopnimi zdravstvenimi storitvami na primarni ravni in oskrbo starej#ih, kar 
visoko cenijo tudi ob!ani v anketi. Z najni"jimi ocenami kakovosti storitev in objektov pa so ob!ani ocenili  
#portne objekte (ocena 3,3 mladi, 3,8 odrasli) in otro#ka igri#!a (3,1 mladi, 3,6 odrasli). Z vidika dostopnosti pa je 
podpovpre!no ocenjena  mo"nost pridobitve stanovanja (2,4 mladi, 2,9 odrasli).12 Po drugi strani pa je bilo po 

                                                                            
12 Prva anketa o pogledu ob!anov Bohinja na razvoj Ob!ine Bohinj je potekala prek spleta in objave v Bohinjskih novicah med 29.8.2016 
in 3.9.2016, v njej je sodelovalo 175 ob!anov. Druga anketa usmerjena prete#no na mlade generacije pa je potekala izklju!no prek 
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uradnih podatkih SURS v ob!ini Bohinj leta 2015 od 3.245 stanovanj kar 20% oz. 654 praznih, 829 (25%) pa 
namenjenih sezonski ali sekundarni rabi.  
 
Ob usmerjanju na mlade pa ne smemo zanemariti dejstva, da  se bodo v naslednjih letih nadaljevali procesi 
staranja prebivalstva. Ob!ina Bohinj bo zato vzporedno "irila ponudbo storitev za starej"e ter ohranjala 
spodbude za najbolj ranljive skupine prebivalstva.  
 
Glede na turisti!ni zna!aj ob!ine in vse bolj mno#i!no izvajanje raznovrstnih dejavnosti v naravi bo v 
prihodnje treba okrepiti nekatere re"evalne dejavnosti. Vso novo "portno, kulturno in socialno infrastrukturo 
ter javne storitve pa je smiselno na!rtovati dvonamensko (za ob!ane in turiste) ter z upo"tevanjem 
spreminjajo!ega se #ivljenjskega sloga prihodnjih generacij ob!anov in obiskovalcev. 

 
Operativni cilji: 
→ Zagotoviti pogoje za ustvarjanje in kakovostno bivanje mladih dru#in;  
→ Izobra#evati otroke, mladino in odrasle za prihodnost, za samozavestno in samoiniciativno delovanje; 
→ Izbolj"ati pogoje za aktivno pre#ivljanje prostega !asa v "portu in kulturi; 
→ Ohraniti in nadgraditi dostopen in kakovosten lokalni socialni, zdravstveni in re"evalni servis.  
 

Kazalnik Enota Vir, leto Izhodi"!e 2025 
Kazalnik vpliva     
K3a: $tevilo prebivalcev do 15 let starosti $tevilo, letno SURS, 

H2_2016 
739 + 5 % , 

760 
K3b: $tevilo prebivalcev v starostni skupini od 20 do 
40 let  

$tevilo, letno SURS, 
H2_2016 

1519 Ohraniti 

Kazalnik rezultata     
K3.1 $tevilo podprtih mladih dru#in $tevilo, kumulativno Ob!ina Bohinj - 25 
K3.2 Dele# O$ mladine vsaj 1x !asu O$ izobra#evanja 
dele#en enega od dodatnih programov 
ustvarjalnosti in podjetni"tva 

Dele#, v 9 letih O$ 
"olanja 

O$ Bohinj - 100 % 

K3.3 Odrasli v neformalnem izobra#evanju (cca 50/l) $tevilo, kumulativno Ob!ina Bohinj - 400 
K3.4 Izvedene nalo#be v kulturo in "port $tevilo, kumulativno Ob!ina Bohinj - 5 
K3.5 Nove socialno-zdravstvene in re"evalne storitve $tevilo, kumulativno Ob!ina Bohinj - 4 

 
Predvideni ukrepi: 
Ukrep 3.1 Podpora mladim in mladim dru#inam, ki se odlo!ijo ostati v Bohinju ali vrniti v Bohinj; 
Ukrep 3.2 Razvoj in prenos znanj do vseh generacij; 
Ukrep 3.3 Posodobitev in odpiranje infrastrukture in programov na podro!ju "porta in kulture; 
Ukrep 3.4 Nadgradnja lokalnih socialno-varstvenih storitev za starej"e in ranljive skupine; 
Ukrep 3.5 Krepitev zdravja in nadgradnja lokalnih zdravstvenih in re"evalnih storitev. 
 
Opis ukrepov 

4.3.1 Ukrep 3.1. Podpora mladim in mladim dru#inam, ki se odlo!ijo ostati v Bohinju ali 
vrniti v Bohinj 

 
Usmeritev: Z ukrepom #elimo olaj"ati dostop do prvega stanovanja ter spodbuditi naseljevanje in 
ustvarjanje dru#in v Bohinju.  $e posebej je potrebno s kombinacijo razli!nih ukrepov iz te strategije 
spodbuditi ohranjanje poseljenosti v demografsko najbolj ogro#enih naseljih ob!ine. Obstoje!e socialno-
varstvene spodbude se ohranjajo in prilagodijo vsakokratnim spreminjajo!im potrebam. Nadaljuje se s 
sistemati!nim urejanjem otro"kih igri"!. Glede na finan!ne zmo#nosti  se pristopi k izgradnji novih prostorov 
vrtca.  

                                                                                                                                                                                                                          
spleta od 7.12.2016 do 16.1.2017, v njej pa je sodelovalo 351 mladih, medtem, ko je anketo v celoti izpolnilo 143 sodelujo!ih. Kakovost 
in dostopnost so ocenjevali s "olskimi ocenami v razponu od najslab"e  (1) do najbolj"e (5). 
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Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
3.1.1. Pomo" do prvega stanovanja: postopen nakup manj"ih neizkori"!enih objektov na obmo!ju 

celotne ob!ine in njihovo preurejanje v neprofitna stanovanja za mlade, preveritev interesa 
Stanovanjskega sklada RS za soinvestiranje v stanovanja za mlade v Bohinju, spodbujanje 
sobivanja starej"ih in mladih dru#in v praznih objektih, sofinanciranje ureditve prvega stanovanja 
za mlade  s stalnim prebivali"!em v Ob!ini Bohinj v obstoje!ih stavbah, prednostno v demografsko 
bolj ogro#enih naseljih ob!ine (SP,1); 

3.1.2. Novogradnja vrtca v Bohinjski Bistrici: Izbolj"anje prostorskih pogojev vrtca (SP,1); 
3.1.3. Sistemati"no urejanje otro!kih tematskih igri!": vsebina, "portne igralne povr"ine, 

dvonamenska raba za doma!ine in obiskovalce ( pr. Zlatorogova pravlji!na de#ela) (PP,2); 
3.1.4. Ohranitev in nadgradnja obstoje"ih socialno-varstvenih spodbud ob!ine za mlade, dru#ine in 

socialno "ibjek"e skupine ob!anov: spodbude ob rojstvu otroka, "tipendije, denarna socialna 
pomo!, sofinanciranje najemnin… (PP, 1) 

 
Obmo"je izvajanja ukrepa:  celotno naseljeno obmo!je ob!ine Bohinj, . 
Povezani ukrepi:  Ukrep 2.4. Bohinjska start-up platforma in kratke lokalne verige,  Ukrep 3.3 Posodobitev 
in odpiranje infrastrukture in programov na podro!ju "porta in kulture (Mladinski kulturni center). 
 

4.3.2 Ukrep 3.2. Razvoj in prenos znanj do vseh generacij 
 
Usmeritev: Znanje, inovativnost, samoiniciativnost, samozavest in pogum 72 % Bohinjcev uvr"!a med zelo 
pomembne lastnosti ali dejavnike uspeha posameznika ali skupnosti. S tem ukrepom posve!amo ve!jo 
pozornost kot doslej izobra#evanju vseh generacij Bohinjcev in Bohinjk. Spodbuditi #elimo na!rtno 
pridobivanje, uporabo in izmenjavo znanj, tako preteklih tradicionalnih znanj, ki jih hranijo starej"i ob!ani 
kot sodobnih ve"!in (tehnolo"kih, podjetni"kih ..). %e se izka#e smiselno in upravi!eno, lahko ob!asna 
usposabljanja postopno prerastejo v stalno izobra#evalno sredi"!e in kasneje morda tudi srednjo "olo. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
3.2.1. %irjenje razli"nih programov kreativnosti in podjetni!kega izobra#evanja v O%  na vse 

osnovno!olce ter  povezovanje O$ in vrtca z lokalnim okoljem, podjetji in kmetijami ter tudi 
izven meja ob!ine in Slovenije, karierna orientacija v O$ v smeri lokalnih zaposlitvenih potreb 
(turizem, les, in#enirstvo…), (PP, 1); 

3.2.2. Izbolj!anje dostopnosti do raznovrstnih prosto"asnih dejavnosti za otroke in mladino: 
prevozi, sodelovanje in u!enje prek spleta, ponudba novih programov (PP, 1); 

3.2.3. Omogo"iti usposabljanje odraslih in starej!ih v Bohinju, ki bo prilagojeno potrebam lokalnih 
podjetij, zaposlenim, starej"im generacijam; pripravi se ustrezen pravilnik  (PP, 2); 

3.2.4. Preveritev izvedljivosti vzpostavitve specializiranega izobra#evalnega sredi!"a (morda 
prihodnje srednje "ole) na podro!jih, kjer ima Bohinj mo!ne kompetence: npr. lesarstvo, 
interpretacija dedi"!ine, u!enje tradicionalnih ve"!in… (PP, 3) 

3.2.5. Na"rtno prou"evanje identitete, lokalne zgodovine in etnologije Bohinja ter prena!anje  
tradicionalnih bohinjskih znanj in spretnosti na mlade generacije ter njihova uporaba za 
namene inoviranja pri razvoju novih izdelkov in storitev (PP, 3) 

 
Obmo"je izvajanja ukrepa:  celotno naseljeno obmo!je ob!ine Bohinj,  . 
Povezani ukrepi:  Ukrep 2.4. Bohinjska start-up platforma in kratke lokalne verige, Ukrep 3.3 Posodobitev in 
odpiranje infrastrukture in programov na podro!ju "porta in kulture. 
 

4.3.3 Ukrep 3.3. Posodobitev infrastrukture in programov na podro!ju "porta in kulture 
 
Usmeritev: Ukrep povzema nalo#be, opredeljene v Lokalnem programu Ob!ine Bohinj za kulturo 2015-
2018 in v osnutku strategije "porta, ki imajo "ir"i razvojni u!inek ter pobude ob!anov iz procesa priprave 
strategije. Gre za pomembne objekte, ki bodo slu#ili tako udejstvovanju lokalnih prebivalcev kot tudi 
turizmu. V ta namen se vzporedno spodbujata posodabljanje programov "portnih in kulturnih dru"tev ter 
vklju!evanje ne!lanov in turistov v rekreacijske in kulturne dejavnosti dru"tev. 
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Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
3.3.1. Ureditev !portnih centrov: Polje, Seno#eta in Danica/Bohinjska Bistrica (SP, 1); 
3.3.2. Celostna ureditev kulturnega doma Jo#a A#mana (SP, 2); 
3.3.3. Pod Skalco: izdelava OPPN za prizori"!e za prireditve s komunalno infrastrukturo (PP, 1); 
3.3.4. Mladinski kulturni center v povezavi s kreativnim centrom Ukrepa 2.4. (PP, 2); 
3.3.5. %iritev ponudbe rekreacije in kulturnega udejstvovanja ob"anov: spodbujanje novih oblik 

ponudbe na podro!ju rekreacije, kulturne ustvarjalnosti in dru#enja ob!anov, podalj"evanje  
delovnega !asa knji#nice... (PP, 2). 

 
Obmo"je izvajanja ukrepa:  celotno naseljeno obmo!je ob!ine Bohinj, , . 
Povezani ukrepi:  Ukrep 2.4. Bohinjska start-up platforma in kratke lokalne verige.  
 

4.3.4 Ukrep 3.4. Nadgradnja lokalnih socialno-varstvenih storitev za starej"e in ranljive 
skupine 

 
Usmeritev: S pove!evanjem populacije starej"ih, podalj"evanjem #ivljenjske dobe in ob upo"tevanju 
razpr"ene gorske poselitve bomo v Ob!ini Bohinj v naslednjih letih nadgrajevali in posodabljali obstoje! 
sistem oskrbe starej"ih in ranljivih skupin. Namen aktivnosti je predvsem pove!ati mobilnost starej"ih in 
socialnih slu#b ter raznovrstnost storitev tako oskrbe kot dru#enja, kar vse prispeva k bolj"i kakovosti bivanja, 
vklju!enosti v lokalno skupnost in zmanj"uje osamljenost. Alternativni socialno-varstveni servisi lahko 
predstavljajo tudi zaposlitveno prilo#nost za brezposelne ter dopolnilno ponudbo za oskrbo starej"ih 
turistov (senior turizem). 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
3.4.1. Mobilni socialni servis: krepitev podporne mre#e za pove!anje dostopnosti socialnih in drugih 

storitev in mobilnosti starej"ih ob!anov (tudi v !asu turisti!ne sezone)  (SP, 1); 
3.4.2. Dnevni center za starej!e s podpornimi storitvami oskrbe in pomo!i na domu (PP, 2); 
3.4.3. Medgeneracijski center (Povezava na 3.5.2.): prostor v souporabi, financirati program (PP, 3); 
3.4.4. Odprava arhitekturnih in drugih ovir za invalidne osebe (PP, 2); 
3.4.5. Lokacije za nove oblike namestitve in oskrbe starej!ih in dementnih oseb: predvideti lokacije 

ob spremembah OPN, ki so lahko tudi razpr"ene (PP, 2). 
 
Obmo"je izvajanja ukrepa:  celotno naseljeno obmo!je ob!ine Bohinj,  . 
Povezani ukrepi:  Ukrep 3.5. Nadgradnja lokalnih zdravstvenih in re"evalnih 

 

4.3.5 Ukrep 3.5. Krepitev zdravja in nadgradnja lokalnih zdravstvenih ter re"evalnih 
storitev 

 
Usmeritev:  Z ukrepom #elimo krepiti raven zdravja ob!anov, ohraniti dana"njo dostopnost osnovne 
zdravstvene oskrbe. Izbolj"ati je ptorebno sistem hitre re"evalne pomo!i v !asu turisti!ne sezone ter 
zagotoviti stalno ustrezno zmogljivost, usposobljenost in opremo civilne za"!ite, gasilskih in re"evalnih enot. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
3.5.1. Re!evalni servis: nadgraditi in raz"iriti sistem hitre odzivnosti re"evanja in zdravstvene oskrbe v 

!asu turisti!ne sezone ter vzpostaviti  sistem/slu#bo za re"evanje iz vode (SP, 1); 
3.5.2. Heliporti (Pokljuka, Bohinjska Bistrica - zdravstveni dom, Stara Fu#ina): odkupi zemlji"! in ureditev 

dostopov (PP, 3); 
3.5.3. Nadgradnja in usposabljanje civilne za!"ite, re!evalnih in gasilskih enot:  zamenjava in 

posodobitev opreme, avtomobili.. (PP, 2); 
3.5.4. Podpora preventivnim programom krepitve zdravja otrok in odraslih ob!anov (PP, 2). 
 
Obmo"je izvajanja ukrepa:  celotno obmo!je ob!ine Bohinj,  . 
Povezani ukrepi: Ukrep 2.1 Inovacije v turisti!nih produktih, tr#enju in upravljanju obiska za prezaporejanje 
sezon in dvig odli!nosti destinacije. 
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4.4 Tematsko podro!je 4: Povezan in u!inkovit Bohinj   
 
Strate!ki cilj 4: Zagotoviti sodobno, odprto in u!inkovito upravljanje ob!ine 
 
Rezultat:  Bohinj 2025+, kjer sodelujemo za razvoj ter skrbno, proaktivno in 
pametno upravljamo ob!ino. 
 
Ob!ina Bohinj je na pomembni razvojni prelomnici, saj so trenutni turisti!no in gospodarski trendi ugodni, 
uresni!itev razvojnega preboja pa je v najve!ji meri odvisna od notranjih dejavnikov: predvsem 
pripravljenosti in zaupanja ob!anov, podjetij in mladih generacij v prihodnost Bohinja. Spodbudno je, da kar 
60 % odraslih in 75 % mladih prebivalcev Bohinja  sodelujo!ih v dveh razvojnih anketah13  zanima sodelovanje 
pri razvoju ob!ine. 
 
Po drugi strani je ob!ina zaradi specifi!ne lege v TNP razvojno zelo odvisna od dr#avnih politik in predpisov, 
"e zlasti Zakona o Triglavskem narodnem parku. Za realizacijo trajnostnega koncepta razvoja je nujno 
aktiviranje razvojnih sredstev dr#ave, kot so opredeljena Zakonu o Triglavskem narodnem parku.  
Poleg tega na  prihodnji razvojni polo#aj ob!ine mo!no vplivajo tudi druge politike in nalo#be dr#ave na 
podro!ju prometa, #eleznice, upravljanja jezerskih voda, "olstva, kmetijstva ter delovanja mre#e javnih slu#b.  
 
V ta namen !etrto tematsko podro!je kot horizontalna podpora ostalim podro!jem, opredeljuje ukrepe za  
u!inkovitej"e delovanje ob!inske uprave, koordinacijo in dostopnost dr#avnih slu#b ter spodbuja 
vklju!evanje ob!anov, podjetij, mladih in javnih zavodov kot tudi zunanjih partnerjev (predvsem resornih 
ministrstev) k uresni!evanju te strategije.  
 
Pomemben del upravljanja predstavlja smotrno ravnanje s premo#enjem, financami in prostorom ter 
zagotavljanje tak"nega delovanja uprave in slu#b, ki bodo zagotavljali cenovno dostopne storitve lokalnemu 
prebivalstvu.  

 
Operativni cilji: 
→ Izbolj"ati koordinacijo in dostopnost do javnih storitev, upravnih postopkov in informacij; 
→ U!inkovito upravljati z razvojem, prostorom in premo#enjem ob!ine; 
→ Spodbuditi skupnost in zunanje partnerje za skupno uresni!evanje strategije trajnostnega razvoja;  
→ Vplivati na spremembe zakonodaje in sektorskih politik dr#ave. 
 

Kazalnik Enota Vir, leto Izhodi"!e 2025 
Kazalnik vpliva     
K4: Splo"na ocena zadovoljstva bivanja v ob!ini, 
Anketa za potrebe strategije, N=176 

Ocena od 1-5 (1= 
nezadostno, 5 = 
odli!no) 

Ob!ina Bohinj, 
2016 

3,9 " 

Kazalnik rezultata     
K4.1 Digitalizirane lokalne storitve $tevilo, kumulativno Ob!ina Bohinj - 5 
K4.2. Ob!ani aktivni na ob!inskem portalu oz. 
omre#ju 

$tevilo, kumulativno Ob!ina Bohinj - 1000 oz. 
15 % 
ob!anov 

K4.3. Obnovljene ali novo-vzpostavljene 
partnerske povezave izven ob!ine 

$tevilo, kumulativno Ob!ina Bohinj - 5 

K4.4 Prora!unski razvojni potencial Mio EUR Ob!ina Bohinj, 
2016 

1,3 " 

K4.5 Zakonodajne in druge pobude  $tevilo, kumulativno Ob!ina Bohinj - 8 

                                                                            
13 Prva anketa o pogledu ob!anov Bohinja na razvoj Ob!ine Bohinj je potekala prek spleta in objave v Bohinjskih novicah med 29.8.2016 
in 3.9.2016, v njej je sodelovalo 175 ob!anov. Druga anketa usmerjena prete#no na mlade generacije pa je potekala izklju!no prek 
spleta od 7.12.2016 do 16.1.2017, v njej pa je sodelovalo 351 mladih, medtem, ko je anketo v celoti izpolnilo 143 sodelujo!ih. 
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Predvideni ukrepi: 
Ukrep 4.1 Koordinacija slu#b in digitalizacija storitev; 
Ukrep 4.2 Razvojno aktiviranje "ir"e skupnosti;  
Ukrep 4.3 U!inkovito upravljanje razvoja; 
Ukrep 4.4 Vpliv na spremembe dr#avnih predpisov in politik. 
 

Opis ukrepov 

4.4.1 Ukrep 4.1. Koordinacija slu#b in digitalizacija storitev 
 
Usmeritev:  Z ukrepom #elimo pove!ati dostopnost ob!anov do storitev in informacij ob!ine prek  spleta ter 
spodbuditi sodelovanje lokalnih slu#b in koordinacijo klju!nih dr#avnih slu#b na terenu oz. na obmo!ju 
ob!ine Bohinj (koncept vse na enem mestu).  Kartico Gost Bohinja bomo raz"irili s storitvami za ob!ane. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
4.1.1. Vzpostavitev sodobne ob"inske spletne informativne in komunikacijske platforme z 

dru#benimi omre#ji (SP, 1); 
4.1.2. Digitalizacija ob"inskih postopkov, storitev  in uvajanje e-storitev ob!ine, re#ijskega obrata in 

zavodov (PP, 2); 
4.1.3. Kartica (Gost) Bohinja:  tehnolo"ki razvoj in "iritev na ob!ane, druge storitve in obmo!ja (PP, 2); 
4.1.4. Vse na enem mestu: Ohranitev krajevnega urada UE; Pove!anje sodelovanja lokalnih slu#b in 

vzpostavitev koordinacije in prisotnosti dr#avnih slu#b na terenu Ob!ine Bohinj; redni urnik 
koordinacij in svetovanj za ob!ane (JZ TNP, ZRSVN, ARSO, ZVKDS, CSD, ZZZRS...) (PP, 1). 

 
Obmo"je izvajanja ukrepa: celotno obmo!je ob!ine Bohinj,  . 
Povezani ukrepi:  Ukrep 4.2. Razvojno aktiviranje "ir"e skupnosti. 
 

4.4.2 Ukrep 4.2. Razvojno aktiviranje "ir"e skupnosti  
 
Usmeritev: Namen ukrepa je krepiti lokalno identiteto, spodbuditi ob!ane k lastni iniciativnosti. Po  drugi 
strani ukrep predvideva vzpostavljanje tistih povezav navzven, ki krepijo prepoznavnost Bohinja, omogo!ajo 
dostop do uspe"nih tujih praks, novih trendov in skupnih razvojnih projektov. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
4.2.1. Promocija pri"ujo"e trajnostne razvojne vizije ob!ine znotraj in izven ob!ine in s spodbujanje 

ob"anov, zavodov, podjetij, mladih kakor tudi drugih ustanov izven ob"ine za 
samoaktiviranje,  sodelovanje in vklju!evanje v skupnost (PP, 2);  

4.2.2. Zelena javna naro"ila v javne ustanove  in promocija koncepta  'kupuj lokalno' (PP, 2); 
4.2.3. Krepitev sodelovanja s pobratenimi mesti (Starigrad na Hvaru/ Hrva"ka, Rozek na 

Koro"kem/Avstrija, Ramsau Bergtesgaden/Nem!ija) (PP, 2); 
4.2.4. Vklju"evanje ob"ine v regionalne in mednarodne mre#e in zdru#enja (pr. Alpine Pearls, 

Omre#je alpskih ob!in, ..) (PP, 2); 
4.2.5. Podpora (mednarodnim) izmenjavam, prostovoljstvu, ekskurzijam in mednarodnemu 

povezovanju dru"tev, posameznikov, turisti!nih  ponudnikov, lokalnih MSP, ustanov iz Ob!ine 
Bohinj (PP, 2). 

 
Obmo"je izvajanja ukrepa: celotno naseljeno obmo!je ob!ine Bohinj,  . 
Povezani ukrepi:  Ukrep 4.3. U!inkovito upravljanje razvoja. 
 

4.4.3 Ukrep 4.3. U!inkovito upravljanje razvoja  
 
Usmeritev:  Namen ukrepa je zagotoviti ustrezne prostorske, finan!ne, kadrovske in strokovne podlage za 
u!inkovito upravljanje ob!ine in javnih slu#b v smeri, kot je za!rtana s to strategijo. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
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4.3.1. Priprava in medsebojna uskladitev prostorskih aktov (Spremembe in dopolnitve OPN, OPPN 
Pod skalco, OPPN %olnarna pod Skalco, OPPN Jezernica, spremembe in dopolnitve OPPN Rib!ev 
Laz-center, OPPN Pod #elezni"ko postajo (obmo!je gradbene), OPPN Seno#eta) ter sektorskih 
razvojnih programov ob"ine (PP, 1);  

4.3.2. Aktivna zemlji!ko-stanovanjska politika in upravljanje s premo#enjem ob"ine (PP, 1); 
4.3.3. U"inkovito upravljanje ob"inskih javnih financ, proaktivno pridobivanje virov, nadzor in 

vrednotenje u!inkov porabe prora!unskih sredstev (PP, 1); 
4.3.4. Optimizacija poslovanja javnih slu#b in zagotavljanje dostopnih cen javnih storitev za 

ob"ane (PP, 1); 
4.3.5. Raziskave na teme strategije in klju"ne izzive prihodnosti (pr. podnebne spremembe) v 

sodelovanju z nacionalnimi in"tituti in centri znanja (PP, 3); 
4.3.6. Okrepiti aktivnosti priprave projektov na vseh podro"jih strategije in aktivno sledenje EU 

in drugim razpisom (PP, 1). 
 
Obmo"je izvajanja ukrepa: celotno obmo!je ob!ine Bohinj,  . 
 

4.4.4 Ukrep 4.4. Vpliv na spremembe dr#avnih predpisov in politik  
 
Usmeritev: V tem kontekstu je namen tega ukrepa  teko!e spremljanje na!rtovanja novih razvojnih 
dokumentov dr#ave in zakonodajnih sprememb ter pravo!asno predlaganje re"itev, ki so v dobrobit Bohinja. 
 
Predvideni okvirni lokalni projekti in aktivnosti: 
4.4.1. Aktivnosti za spreminjanje in prilagajanje klju"ne zakonodaje in razvojnih dokumentov 

dr#ave, ki so pomembni za trajnostni razvoj Ob!ine Bohinj (PP, 1). Prednostno se aktivnosti 
usmerjajo v sklenitev  in uresni!evanje dolo!b predloga Memoranduma – dogovora med 
Republiko Slovenijo in Ob!ino Bohinj o prihodnosti Triglavskega narodnega parka na obmo!ju 
Ob!ine Bohinj kot je bil sprejet na 27. redni seji Ob!inskega sveta Ob!ine Bohinj 26.9.2013. 

 
Obmo"je izvajanja ukrepa: celotno obmo!je ob!ine Bohinj,  . 
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5 Okvir za izvajanje in spremljanje  
5.1 Organizacijski okvir  
 
Sprejem in spreminjanje strategije 
Strategijo trajnostnega razvoja Ob!ine Bohinj 2025+  sprejme Ob"inski svet Ob"ine Bohinj. Ob koncu 
posameznega mandata #upana se izdela vmesna ocena s poro!ilom o izvajanju strategije, z novim 
mandatom #upana pa se lahko predlaga morebitna novelacija strategije. Novelacijo strategije sprejme 
Ob"inski svet. 

 
Izvedbeni na"rt  
V pomo! izvajanju je pripravljen okvirni Izvedbeni na"rt, ki je v Prilogi 1. V izvedbenem na!rtu so na"teti 
indikativni projekti in aktivnosti, prepoznani v fazi priprave strategije. Opredeljena je njihova stopnja 
prioritete, ocenjena okvirna vrednost in predlagani potencialni viri financiranja. Izvedbeni na!rt je dinami!en 
dokument, ki sledi ciljem in usmeritvam strategije, medtem, ko se bodo vsebine in ocenjene vrednosti 
aktivnosti in projektov tekom razvoja posameznih projektnih idej konkretizirali, spreminjali, dopolnjevali in 
nadgrajevali. 
 
Strategija in izvedbeni na!rt predstavljata okvir za pripravo vsakoletnega prora!una in na"rta razvojnih 
programov, prek katerih se strategija operativno izvaja in usklajuje z vsakokratnimi razpolo#ljivimi 
finan!nimi viri. 
 
Usmeritve  te strategije se upo"tevajo tudi pri spreminjanju oziroma pripravi novih prostorskih aktov ob!ine 
in razvojnih programov in strategij za posamezna delovna podro!ja. 
 
Odgovornost za izvajanje in spremljanje strategije 
Za izvajanje strategije je zadol#en #upan z ob!insko upravo ter javnimi zavodi oz. podjetji, katerih 
ustanoviteljica je Ob!ina Bohinj. V okviru ob!inske uprave se za vsako prednostno tematsko podro!je dolo!i 
odgovorna strokovna oseba. 
 
Operativno je za spremljanje izvajanja zadol#en koordinator strategije. Osnovo za spremljanje 
uresni!evanja predstavljajo cilji in kazalniki, opredeljeni po tematskih podro!jih in izvedbeni na!rt.  
 
Strate!ka skupina, ki je usmerjala pripravo strategije nadaljuje z delom. Zadol#ena je za neodvisno 
spremljanje izvajanja strategije in podajanje priporo!il za izvedbo. Sestane se predvidoma enkrat letno. 
 

5.2 Finan!ni okvir 
 

Vrednost izvajanja ukrepov celotne strategije je ocenjena na 42,3 mio EUR v stalnih cenah. Vrednost 
posameznih danes poznanih projektov  in aktivnosti je v Izvedbenem na"rtu (Priloga 1) indikativno 
ocenjena na osnovi izku"enj s primerljivimi projekti. V primerih, kjer je #e pripravljena podrobnej"a 
dokumentacija, so povzete predra!unske cene. Finan!no se bo strategija izvajala prek ume"!anja aktivnosti 
in  projektov v vsakokratni NRP prora!una Ob!ine Bohinj.   

 
Projekti/aktivnosti so razdeljene v razvojne, ki se praviloma financirajo iz razvojno-investicijskega dela 
prora!una ob!ine (R) in aktivnosti, ki so #e danes  financirane iz teko!e porabe prora!una ob!ine (T), a so 
predlagani le za nadgradnjo ali preoblikovanje. Posebej so ozna!eni  projekti/aktivnosti, ki se financirajo iz 
javno-zasebnega partnerstva (Z):  gradnja "irokopasovnega omre#ja in daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso.  
 
Izvedbeni na!rt tudi povzema prioritizacijo projektov, kot jo je opravila strate"ka skupina. Za vsak okvirni 
projekt oz. aktivnost je ocenjena prioriteta od 1 do 3, pri !emer pomeni prioriteta: 
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→ 1 -  prednosten projekt/ aktivnost, ki je nujen/nujna za doseganje ciljev strategije in tematskega 
podro!ja,  

→ 2  - pomemben projekt/aktivnost, zanj/o se intenzivno i"!ejo viri financiranja izven prora!una ob!ine, 
sicer se izvaja fazno in v obsegu kot omogo!ajo finan!ni viri, 

→ 3 - manj pomemben projekt, katerega izvedba se lahko odlo#i, !e zanj niso zagotovljeni viri financiranja. 
 
V tabeli 4 je prikazana struktura ocenjene vrednosti projektov po prednostnih tematskih podro!jih, stopnji 
prioritete in tipu projekta. 
 

Tabela 4 Indikativna ocenjena vrednost strategije po tematskih podro!jih 

$ifra Tematsko podro!je  Skupaj 
indikativna 
vrednost do 
2025 v EUR  

Prora!un 
ob!ine v EUR 

Drugi viri v 
EUR 

% celote % 
sredstev 

prora!una  

TP 1: OHRANJEN BOHINJ 24.731.000 9.366.000 15.365.000 58,4% 47,6% 
TP 2: USTVARJALEN BOHINJ 8.667.000 3.247.500 5.419.500 20,5% 16,5% 
TP 3:  VITALEN BOHINJ 7.946.200 6.492.320 1.453.880 18,8% 33,0% 
TP 4:  POVEZAN IN U%INKOVIT 

BOHINJ 
1.006.000 557.200 448.800 2,4% 2,8% 

  VSE SKUPAJ 42.350.200 19.663.020 22.687.180 100,0% 100,0% 
  Na leto 5.293.775 2.457.878 2.835.898 12,5% 12,5% 
Po prioriteti           
 1 Prioriteta 1 29.139.000 12.242.500 16.896.500 68,8% 62,3% 
 2 Prioriteta 2 12.207.000 7.159.500 5.047.500 28,8% 36,4% 
 3 Prioriteta 3 1.004.200 261.020 743.180 2,4% 1,3% 
 Po tipu projekta         

 R Ob!ina Bohinj: razvojni 
projekti 

32.320.200 16.128.820 16.191.380 76,3% 82,0% 

 T Ob!ina Bohinj: teko!a 
poraba 

3.830.000 3.534.200 295.800 9,0% 18,0% 

 Z Koncesijski projekti 6.200.000 0 6.200.000 14,6% 0,0% 
 

Slika  4 Ocenjena finan!na struktura strategije po tematskih podro!jih 

 
Potencialni viri  financiranja za izvedbo strategije so: 
 
→ lastna sredstva prora!una Ob!ine Bohinj (cca 1,3 mio EUR investicijsko-razvojnih sredstev letno ter del 

teko!e porabe), 

OHRANJEN 
BOHINJ 

58% 

USTVARJALEN 
BOHINJ 

21% 

VITALEN 
BOHINJ 

19% 

POVEZAN IN 
U%INKOVIT 

BOHINJ 
2% 
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→ razvojna sredstva  po 10. in 11. !lenu Zakona o Triglavskem narodnem parku, "e posebej za izvajanje 
ukrepov iz te strategije, ki so skladni z razvojnimi usmeritvami ZTNP-1 in cilji narodnega parka14, 

→ razvojna sredstva po 23. !lenu Zakona o financiranju ob!in (predpostavljamo najmanj ohranitev 
trenutne letne vi"ine sredstev, t.j.  215.252 EUR na leto "e nadaljnjih 8 let), 

→ sredstva sofinanciranja s strani programov EU in RS (med katerimi gre realno pri!akovati cca 0,5 mio 
EUR iz naslova PRP LAS - obmo!je TNP), 

→ sredstev zasebnih vlagateljev po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (predpostavljamo cca 6,2 mio 
EUR za izvedbo DOLB Bohinjska Bistrica in GO$O). 

 
Glede na predhodno oceno finan!ne izvedljivosti in realnosti na!rtovanih finan!nih virov lahko ocenimo, da 
je v tem trenutku realno predvidljivih cca 53 % potrebnih finan!nih sredstev.  Cca 20 mio EUR je potrebno 
!e zagotoviti predvsem iz: 
 
→ razvojnih sredstev 10. in 11. !lena Zakona o Triglavskem narodnem parku,  
→ durgih EU in nacionalnih virov, 
→ ugodnej"ih posojil za financiranje nalo#b v gospodarsko in dru#beno lokalno infrastrukturo. 
 
V Izvedbenem na!rtu v Prilogi 1 so za vsak okvirni projekt na"teti potencialni viri financiranja. V Prilogi 2 je 
prikazana skladnost ukrepov strategije z razvojnimi usmeritvami, ki so podlaga za sofinanciranje iz razvojnih 
spodbud 10. in 11. !lena ZTNP-1.  
 
%e na!rtovane predpostavke in viri ne bodo dose#eni, bo potrebno: 
 
→ podalj"ati obdobje izvajanja strategije, 
→ opustiti nekatere razvojno manj pomembne projekte in aktivnosti, 
→ pridobiti zasebne izvajalce – JZP, kjer je upravi!eno in smiselno, 
→ prilagoditi in racionalizirati projekte ter ustrezno novelirati strategijo. 
 

5.3 Analiza tveganj 
 
Izvajanje Strategije trajnostnega razvoja ob!ine Bohinj 2025+ bo skozi osemletno !asovno obdobje 
podvr#eno "tevilnim dejavnikom tveganja, tako znotraj ustroja Ob!ine kakor tudi zunanjim vplivom. V 
nadaljevanju opredeljujemo klju!ne dejavnike tveganja in mo#ne odzive Ob!ine Bohinj za zmanj"anje 
tveganj ali prepre!itev njihovega nastanka. Dejavniki tveganja temeljijo na predvidevanjih objektivnih 
tveganj, na katera v !asu na!rtovanja Ob!ina Bohinj ne more vplivati. Posamezne dejavnike tveganja smo 
ocenili glede na mo#nost pojavljanja po naslednji metodologiji: 
− ocena verjetnosti dogodka (VD) v razponu od 1 (najni#ja) do 5 (najvi"ja), 
− ocena posledic (OP) v razponu od 1 (najni#ja) do 5 (najvi"ja), 
− skupna ocena tveganja oz. skupna ocena kriti!nega dejavnika uspeh: SOT = VD x OP. 
 
Skupna ocena tveganja za izvedbo strategije je 88 od 200 to!k, kar pomeni srednjo stopnjo tveganja za 
uresni!evanje strategije. Za zmanj"anje tveganj bo treba najve!jo pozornost posve!ati dejavnikom tveganja, 
katerih skupna ocena presega 10 to!k: zni#evanje lastnega razvojnega finan!nega potenciala, dostopnost 
razvojnih sredstev po ZTNP-1, nadaljnji upad prebivalstva in omejena kriti!na masa ljudi za razvojne 
premike. 

                                                                            
14 10.!len ZTNP-1 dolo!a razvojne usmeritve za parkovne skupnosti, 11. !len ZTNP-1 pa na!ine dodeljevanja spodbud in sofinanciranja. 
Razvojne usmeritve se uporabljajo tudi za dele ob!ine zunaj narodnega parka. V skladu s prvo to!ko  11. !lena ZTNP-1 se spodbude in 
sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti parkovnim lokalnim skupnostim ter prebivalcem narodnega parka in 
pravnim osebam s sede#em v narodnem parku, dodeljujejo prednostno in praviloma za 25% ve! kot  na drugih obmo!jih.  To!ka 4., 
11.!lena ZTNP-1 pa dolo!a, da se ne glede na predpise, ki urejajo financiranje ob!in, za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih parkovne 
skupnosti izvajajo oz. zagotavljajo v narodnem parku in ki se neposredno nan"ajo na razvojne usmeritve na podro!ju komunalne 
infrastrukture, dru#benih dejavnosti, javnih slu#b,  ohranjanja in odpiranja delovnih mest in spodbujanja JZP ter obrtnih, kulturnih in 
okoljsko primernih gospodarskih dejavnosti in socialnih storitev, parkovni lokalni skupnosti iz dr#avnega prora!una zagotovijo dodatna 
sredstva za sofinanciranje, v vi"ini 80% predra!unske vrednosti projekta ali investicije oz. sredstev potrebnih za izvajanje dejavnosti, !e 
drug predpis ne dolo!a vi"jega odstotka financiranja. 
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Tabela 5 Analiza tveganj 
 
Tveganja Ukrepi za zmanj"anje tveganja VD OP SOT 
Zni#evanje razvojnega oziroma 
investicijskega dela prora"una 
(npr. zmanj"anje primerne porabe s 
strani Ministrstva za finance, 
pove!evanje nalog ob!ine in s tem 
pritisk na rast teko!e porabe, 
zmanj"evanje izvirnih prihodkov 
ob!ine …). 

→ Optimizacija prora!una in teko!e porabe; 
→ Proaktivno pridobivanje dodatnih virov;  
→ Iskanje alternativnih modelov financiranja 

(npr. ve!je vklju!evanje zasebnega sektorja, 
uvedba dajatev za obisk dolo!enih obmo!ij...); 

→ Sprememba strategije; 
→ Podalj"anje roka izvedbe strategije. 

3 5 15 

Pomanjkanje usposobljenih 
kadrov v lokalnem okolju za 
prevzemanje vodenja novih 
ukrepov, predvsem na podro!ju 
medgeneracijskega sodelovanja,  
spodbujanja inovativnosti in start-
up-ov, mladih kmetov in  
povezovanja v verige. 

→ Usposabljanje zainteresiranih strokovnih 
delavcev ob!inske uprave ali obstoje!ih 
javnih zavodov; 

→ Spodbuditev katerega od mladih /start-upov 
za prevzem koordinacijskih vlog; 

→ Ve!ja pomo!i s strani razvojnih agencij; 
→ Vklju!evanje prostovoljcev – ob!anov; 
→ Najem zunanjih strokovnjakov. 

3 2 6 

Spreminjanje razvojnih prioritet 
s strani vsakokratnega vodstva 
ob"ine. 

→ Tesno sodelovanje ob!inskih svetnikov v 
procesu priprave, sprejemanja in izvajanja 
strategije. 

3 3 9 

Operativni program Evropske 
kohezijske politike 2014-2020 in 
Program razvoja pode#elja 2014 
– 2020 v celoti ne podpirata 
investicijskih potreb Ob"ine 
Bohinj (neupravi!enost nalo#b 
ob!ine Bohinj na podro!ju okolja, 
mobilnosti...). 

→ Predlog sprememb in prilagoditev OP za 
posebne okoli"!ine, ki izhajajo iz 
zavarovanega obmo!ja (pr. kanalizacije, ..); 

→ Preusmeritev v neinvesticijske projekte; 
→ Bolj odprto in inovativno razmi"ljanje pri 

zasnovi projektov; 
→ Povezovanje s sosednjimi ob!inami in 

mednarodnimi partnerji. 

2 3 6 

Razvojna sredstva Zakona o 
Triglavskem narodnem parku se 
tudi v naslednjih letih ne 
aktivirajo za razvojne potrebe 
Ob"ine Bohinj. 

→ Neprestano opozarjanje in izraba vseh 
pravnih instrumentov za izvr"evanje dolo!b 
zakona; 

→ Zmanj"anje obsega strategije v delu, kjer so 
predvidena sredstva iz ZTNP-1. 

4 4 16 

Nadaljnje upadanje 
prebivalstva.   

→ Dodatna sredstva in ukrepi za mlade; 
→ Promocija priseljevanja mladih dru#in; 
→ $e aktivnej"e vklju!evanje mladih. 

4 5 20 

Omejena kriti"na masa ob"ine; 
malo ob!anov, ki bi prevzeli 
pobudo za povezovanje in razvojne 
premike 
 

→ Proaktivna vloga ob!ine in njenih zavodov; 
→ Strokovna pomo! zunanjih strokovnjakov,  

institucij in javnih slu#b ter tudi in"titutov; 
→ Spodbujanje ob!anov, ki se doslej niso 

vklju!evali v lokalno skupnost, va"ko #ivljenje 
ali lokalna dru"tva; 

→ %im ve! neformalnih, odprtih dogodkov; 
→ Novi pristopi v komuniciranju. 

4 3 12 

$as – dolgoro"en na"rt:  
Strategija velja 8 let. Za tako dolgo 
obdobje je na!rtovanje tvegano. 

→ Teko!e spremljanje in usmerjanje strategije; 
→ Kakovostna in premi"ljena zasnova 

izvedbenih projektov; 
→ Doseganje sinergij med projekti; 
→ Dopolnjevanje seznama projektov v 

Izvedbenem na!rtu. 
→ Novelacija strategije 

2 2 4 

Skupaj 88/200 
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7 Priloge 
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7.1 Izvedbeni na!rt 
 
 
"t.  "ifra Tematsko podro!je/ Ukrep/Projekt  Nosilec 

(oddelek 
OB, zavod) 

P Tip 
1 

Tip 
2 

Skupaj 
ocenjena 

vrednost v # 

Prora!un 
Ob!ine 

Bohinj v # 

Drugi viri  v 
# 

Mo$ni drugi viri financiranja 2017
-

2018 

2019
-

2022 

Po 
2023 

% % 
pror. 
OB 

  TP 1: OHRANJEN BOHINJ OB - OOP    24.731.000 9.366.000 15.365.000         58,4% 47,6% 

  1.1 Uvajanje mehke mobilnosti     3.412.000 902.000 2.510.000      8,1% 4,6% 
1 1.1.1 Distribuiran sistem parkiri%! s podpornimi sistemi OB - OOP 1 SP R 2.000.000 400.000 1.600.000 ZTNP-1, OP EKP, PRP LAS, 

krediti, JZP 
x x  4,7% 2,0% 

2 1.1.2 Umirjanje prometa na Pokljuki OB - OOP 2 SP R 600.000 60.000 540.000 ZTNP-1, O. Gorje, TNP, OP 
EKP, PRP LAS 

o x  1,4% 0,3% 

3 1.1.3 Sistem elektri!ne mobilnosti OB - OOP 2 PP R 350.000 105.000 245.000 ZTNP-1, OP EKP, PRP LAS, 
ETS, NFM 

x x  0,8% 0,5% 

4 1.1.4 Optimizacija obstoje!ih javnih in %olskih prevozov 
in uvajanje novih alternativnih oblik  prevoza 

OB - OOP 1 PP R 282.000 282.000 0 ZTNP-1, PRP LAS, zasebni o x x 0,7% 1,4% 

5 1.1.5 Promocija mehke mobilnosti in spodbude za 
uporabnike 

OB - OOP 2 PP R 100.000 15.000 85.000 ZTNP-1, ETS, PRP LAS, 
H2020, NFM  

x x x 0,2% 0,1% 

6 1.1.6 Bohinjska proga  S&, OB, TB, 
dr. ob!ine 

1 DP R 80.000 40.000 40.000 OP EKP, ETS x x x 0,2% 0,2% 

  1.2 Varna prometna infrastruktura     4.940.000 1.892.000 3.048.000      11,7% 9,6% 
7 1.2.1 Investicijsko vzdr$evanje in rekonstrukcije lokalnih 

cest  
OB - OOP 1 SP R 1.200.000 1.200.000 0  ZTNP-1, 23. !len x x x 2,8% 6,1% 

8 1.2.2 Kolesarsko omre$je v ob!ini Bohinj OB - OOP 1 SP R 1.000.000 250.000 750.000 ZTNP-1, OP EKP, PRP LAS, 
ETS, 23.!len 

x x  2,4% 1,3% 

9 1.2.3 Izvedba ukrepov za ve!jo varnost na cestah in 
drugih javnih poteh 

OB - OOP 1 PP R 240.000 192.000 48.000 Zavarovalnica, donatorji x x x 0,6% 1,0% 

10 1.2.4 Izgradnja kolesarske povezave Bled - Bohinj  RS DRSI, OB 
- OOP 

1 DP R 2.500.000 250.000 2.250.000  Prora!un RS - DRSI, OP EKP, 
Ob!ina Bled 

o x  5,9% 1,3% 

11 1.2.5 Izgradnja ju$ne blejske obvoznice RS DRSI, OB 
- OOP 

1 DP R 0 0 0 Ni podatka, ker je investitor 
RS. 

o x  0,0% 0,0% 

  1.3 Okoljska infrastruktura in varovanje vodnih virov     8.674.000 3.562.000 5.112.000      20,5% 18,1% 
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12 1.3.1 Obnove in novogradnje vodovodov: &lan, Ravne, 
Nem%ki Rovt, B. Bistrica (salonit), Koprivnik 
(zajetje), Zg. Gorju%e, Voje  

OB - OOP 1 SP R 2.200.000 715.000 1.485.000 23. !len, kredit, OP EKP, 
ZTNP-1 

x x  5,2% 3,6% 

13 1.3.2 Izgradnja kanalizacije: i) v Zg. Dolini in povezovalni 
kanal, sekundarna kanalizacija 'e%njica, Sr. Vas, Jereka, 
Studor, ii) na Ravnah in &lanu ter iii) sof. malih !istilnih 
naprav v obmo!jih z manj%o poseljenostjo (MK'N Gorju%e, 
Ravne 

OB - OOP 1 SP R 5.700.000 2.280.000 3.420.000 OP EKP, ZTNP-1, zasebniki v 
MK'N, 23. !len 

x x  13,5% 11,6% 

14 1.3.3 Skrb za voden vire OB - RO 2 PP R 120.000 120.000 0    x  0,3% 0,6% 
15 1.3.4 Skrb za kakovost vode OB - RO 2 PP R 40.000 40.000 0    x  0,1% 0,2% 
16 1.3.5 Bohinj brez odpadka OB - RO 2 PP R 64.000 32.000 32.000 ZTNP-1 x x x 0,2% 0,2% 
17 1.3.6 Posodobitev vozil, opreme in tehnologij za 

zbiranje, odvoz, nadzor/!ipiranje in sortiranje 
odpadkov 

OB - RO 2 PP R 300.000 225.000 75.000 23.!len x x x 0,7% 1,1% 

18 1.3.7. Posodabljanje mre$e ekolo%kih otokov OB - RO 2 PP R 100.000 75.000 25.000 23.!len x x x 0,2% 0,4% 
19 1.3.8 Vzpostavitev mre$e javnih sanitarij OB - RO 2 PP R 150.000 75.000 75.000 ZTNP-1 o x  0,4% 0,4% 
  1.4 Energetska u!inkovitost in samooskrbna ob!ina     3.695.000 1.243.000 2.452.000      8,7% 6,3% 
20 1.4.1 Energetske sanacije stavb v lasti Ob!ine Bohinj: 

Dom J. A$mana, Zdravstveni dom, "portna dvorana 
Danica, Ob!inska zgradba 

OB - OOP 1 SP R 800.000 560.000 240.000 OP EKP, JZP x x  1,9% 2,8% 

21 1.4.2 Izgradnja daljinskega omre$ja na lesno biomaso 
Bohinjska Bistrica 

OB - OOP 2 SP Z 2.200.000 0 2.200.000 JZP koncesionar - Petrol  x   5,2% 0,0% 

22 1.4.3 Preveritev smiselnosti izgradnje malega DOLB na 
'e%njici 

OB - OOP 3 PP R 15.000 3.000 12.000 PRP LAS, ETS  o  0,0% 0,0% 

23 1.4.4 Prehod na LED javno razsvetljavo oz. druge 
sodobne tehnologije ali obnovljive vire energije 

OB - RO 2 PP R 560.000 560.000 0   x x x 1,3% 2,8% 

24 1.4.5 Ozave%!anje ob!anov in svetovalna pomo! pri 
pridobivanju subvencij Eko sklada za energetske 
prenove stanovanj in objektov 

LEAG 2 PP R 80.000 80.000 0  x x x 0,2% 0,4% 

25 1.4.5 Energetsko knjigovodstvo javnih objektov OB, 
spremljanje in novelacija LEK 

LEAG 2 PP R 40.000 40.000 0  x x x 0,1% 0,2% 

  1.5 Sonaravno urejanje prostora, trajnostna 
arhitektura in prilagajanje podnebnim 
spremembam 

    4.010.000 1.767.000 2.243.000      9,5% 9,0% 
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26 1.5.1 Urejanje mre$e pe%poti in parkovne in rekreacijske 
infrastrukture v naravi: severna pot ob jezeru, dostop 
do slapu Savica, mre$a pe%poti, !olnarna in pomoli, 
vstopno/izstopne to!ke, plezalna infrastruktura... 

OB-OOP s 
TNP in TB 

1 SP R 1.500.000 750.000 750.000 ZTNP-1 - razvojna sredstva, 
ETS, NFM, PRP LAS, OP EKP 

x x x 3,5% 3,8% 

27 1.5.2 Obnove Iin ureditve va%kih jedr:  Stara Fu$ina, 
'e%njica, Srednja vas, Koprivnik, Gorju%e, Studor, Nomenj 
in celostna prostorsko-prometna ureditev sredi%!a 
Bohinjske Bistrice 

OB - OOP 1 SP R 1.200.000 600.000 600.000 ZTNP-1, PRP LAS, RS - 
sredstva kulturne dedi%!ine, 
23.!len 

x x x 2,8% 3,1% 

28 1.5.3 Urejanje zelenih javnih povr%in in skrb za podobo 
kraja  

OB - RO 2 PP T 160.000 80.000 80.000 PRP LAS, ZTNP-1 x x x 0,4% 0,4% 

29 1.5.4 Enotna ozna!itev in predstavitev / interpretacija 
kulturne dedi%!ine in naravnih vrednot Bohinja  

OB-ODD, TB 2 PP R 200.000 100.000 100.000 ZTNP-1, PRP LAS, RS - 
sredstva kulturne dedi%!ine, 
LIFE+ 

o x  0,5% 0,5% 

30 1.5.5 Sofinanciranje obnov fasad in in  (manj%ih) 
objektov kulturne dedi%!ine   

OB - OOP 2 PP T 120.000 120.000 0 ZTNP-1, PRP LAS, RS - 
sredstva kulturne dedi%!ine 

x x x 0,3% 0,6% 

31 1.5.6 Ozave%!anje, informiranje in usmerjanje ob!anov 
in investitorjev za gradnjo, prenovo in... 

OB - OOP 2 PP R 40.000 20.000 20.000 ZTNP-1, PRP LAS, RS - 
sredstva kulturne dedi%!ine 

x x x 0,1% 0,1% 

32 1.5.7 Raziskave o vplivih podnebnih sprememb na 
Bohinj 

OB - OOP 3 PP R 50.000 15.000 35.000 Obzorje 2020, ETS, RS- CRP-i  o x 0,1% 0,1% 

33 1.5.8 Raziskava nosilne kapacitete Bohinjskega jezera OB - OOP 2 PP R 20.000 10.000 10.000 ZTNP-1  x  0,0% 0,1% 

34 1.6.3 Vzdr$evanje in urejanje hudournikov, $ari%! plazov 
in erozije ter nevarnih poplavnih odsekov 

OB - OOP 2 DP R 720.000 72.000 648.000 RS MO – investicija, ob!ina 
projektna dokumentacija 

x x x 1,7% 0,4% 

  TP 2: USTVARJALEN  BOHINJ TB, OB - OTG    8.667.000 3.247.500 5.419.500         20,5% 16,5% 

  2.1 Inovacije v turisti!nih produktih, tr$enju in 
upravljanju obiska 

    1.760.000 722.000 1.038.000      4,2% 3,7% 

35 2.1.1 Spodbujanje razvoja inovativnih produktov za 
zapolnjevanje zime in vmesnih sezon 

TB 1 SP R 240.000 120.000 120.000 ZTNP-1, OP EKP, ETS, PRP 
LAS 

x x x 0,6% 0,6% 

36 2.1.2 Usposabljanje in povezovanje ponudnikov  TB-CKD 2 PP R 80.000 40.000 40.000 ZTNP-1, ETS, PRP LAS x x x 0,2% 0,2% 
37 2.1.3 Digitalizacija destinacije  in sprotno uvajanje 

tehnolo%kih trendov v promocijo 
TB 2 PP R 240.000 120.000 120.000 OP EKP, ETS, Turisti!na taksa x x  0,6% 0,6% 

38 2.1.4 Krepitev destinacijskega managementa TB 2 PP T 240.000 192.000 48.000 Turisti!na taksa    0,6% 1,0% 
39 2.1.5 Ajdovski gradec: prilagoditev koncepta in fazna 

izvedba 
TB 3 PP R 500.000 75.000 425.000 ETS, PRP LAS, JZP, ZTNP-1 o o x 1,2% 0,4% 

40 2.1.6 Pohodni%ka pot okrog Julijskih Alp TB 2 PP P 300.000 15.000 285.000 PRP LAS, ETS, ZTNP-1 x x  0,7% 0,1% 
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41 2.1.7 Destinacija UNESCO MAB biosferno obmo!je 
Julijske Alpe 
 

TB 2 PP T 160.000 160.000 0 Turisti!na taska x x x 0,4% 0,8% 

  2.2. Spodbude za lokalno kmetijsko proizvodnjo, 
predelavo in diverzifikacijo na kmetijah 

    1.385.000 1.160.500 224.500      3,3% 5,9% 

42 2.2.1 Spodbujanje kmetijske proizvodnje in predelave, 
poudarek na mladih kmetih in majhnih kmetijah 

OB - OTG 1 SP T 832.000 832.000 0 Teko!a poraba x x x 2,0% 4,2% 

43 2.2.2 Svetovalna pomo! kmetom pri registracijah 
dejavnosti in razvoju izdelkov za vstop na trg  

OB – OT, 
KGZ-KSS 

2 PP R 104.000 104.000 0  ZTNP-1 x   0,2% 0,5% 

44 2.2.3 Ohranjanje in razvoj Bohinjskih planin in va%kih 
sirarn 

OB – OOP, 
KGZ-KSS 

2 PP R 429.000 214.500 214.500 ZTNP-1, PRP LAS x x x 1,0% 1,1% 

45 2.2.4 Podpora zasebnim pobudam  za vzpostavljanje 
ribogojnic , povezovanje dele$nikov in promocijo 

Zasebna 
pobuda, TB, 

KGZ-KSS 

3 PP R 0 0 0 PRP LAS - ribi%ki sklad o x  0,0% 0,0% 

46 2.2.5. Usmeritve lastnikom gozdov za nadaljnje 
gospodarjenje z gozdovi 
 

OB-OOP, 
ZGS 

2 PP R 20.000 10.000 10.000 ZGS , ZTNP-1 x x x 0,0% 0,1% 

  2.3 Spodbude in pogoji za gospodarske in turisti!ne 
nalo$be ter rast obstoje!ih podjetij 

    5.002.000 957.000 4.045.000      11,8% 4,9% 

47 2.3.1 Ustvarjanje prostorskih in zakonodajnih pogojev za 
klju!ne gospodarske nalo$b in rast lokalnih 
podjetij:  Smu!i%!e 2864, razvoj smu!i%!a Vogel, lokacija 
za obrtno-poslovno cono   z lesno predelovalnim in 
tehnolo%kim centrom (OPPN) 

OB - OTG in 
OB -OOP 

1 SP R 320.000 320.000 0   x x x 0,8% 1,6% 

48 2.3.2. Zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj in 
delovanje kmetij in malih podjetij na obmo!ju 
ob!ine (OPN..) 

OB - OTG in 
OB -OOP 

1 PP R 0 0 0   x x x 0,0% 0,0% 

49 2.3.3. Spodbude za razvoj gospodarstva in zaposlovanje: 
posodobitev obstoje!ega pravilnika v smeri 
koncentracije sredstev in ciljev 

OB-OTG 1 PP T 572.000 572.000 0  x x x 1,4% 2,9% 

50 2.3.4 Aktiviranje praznih hotelov, stanovanjskih in 
drugih objektov za namene turizma in drugih 
gospodarskih dejavnosti 

OB 1 PP R 20.000 20.000 0   x x  0,0% 0,1% 

51 2.3.5 GO"O Ob!ina Bohinj: "PO 'e%njica, "PO Srednja 
vas, "PO Jereka, "PO Studor 

OB-OPP 1 PP Z 4.000.000 0 4.000.000 OP EKP, JZP,ZTNP-1 o x  9,4% 0,0% 

52 2.3.6 Dr$avni / ob!inski lokacijski na!rt Vogel RS-MOP, JZ 
TNP 

1 DP R 90.000 45.000 45.000  ZTNP-1, PRP LAS x   0,2% 0,2% 
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  2.4 Bohinjska start-up platforma, izdelki z visoko 
dodano vrednostjo in kratke lokalne verige 

    520.000 408.000 112.000      1,2% 2,1% 

53 2.4.1 Bohinjski kreativni start up center'  OB - OTG in 
TB/CKBj, 

Ragor, zunanji 

1 SP R 320.000 256.000 64.000 ETS, PRP LAS, donatorji, 
podjetja, javna dela 

x x x 0,8% 1,3% 

54 2.4.2 Vklju!evanje bohinjskih u!encev, dijakov in 
%tudentov v inovacijsko-podjetni%ka usposabljanja 
in lokalna podjetja 

OB - OTG 2 PP R 40.000 24.000 16.000 ZTNP-1, PRP AS, donatorji,.. 
Erasmus + 

x x x 0,1% 0,1% 

55 2.4.3 Bohinjsko Plus  TB/CKB 2 PP R 80.000 64.000 16.000 ZTNP-1, ETS, PRP LAS, 
sodelujo!i 

x x x 0,2% 0,3% 

56 2.4.4 Podpora medsebojnemu lokalnemu povezovanju 
in sodelovanju obstoje!ih podjetij, kmetij in/ali 
brezposelnih  

OB - OTG in 
Turizem 

Bohinj/ CKB 

1 PP R 80.000 64.000 16.000 ZTNP-1, ETS, PRP LAS, 
sodelujo!i 

o x x 0,2% 0,3% 

  TP 3:  VITALEN BOHINJ OB - ODD    7.946.200 6.492.320 1.453.880         18,8% 33,0% 

  3.1 Podpora mladim in mladim dru$inam     4.220.000 4.172.000 48.000      10,0% 21,2% 

57 3.1.1 Pomo! do prvega stanovanja OB -ODD 1 SP R 800.000 800.000 0   o x x 1,9% 4,1% 

58 3.1.2 Novogradnja vrtca v Bohinjski Bistrici OB -ODD 1 SP R 2.900.000 2.900.000 0 ETS, PRP LAS, ZTNP-1, 40% 
kredit, 30% prodaja 
nepremi!nin  

o x  6,8% 14,7% 

59 3.1.3 Sistemati!no urejanje otro%kih tematskih igri%! OB - OOP 2 PP R 120.000 72.000 48.000 ETS, PRP LAS x x x 0,3% 0,4% 

60 3.1.4 Ohranitev in nadgradnja obstoje!ih socialno-
varstvenih spodbud za mlade, mlade dru$ine in 
ranljive skupine 

OB -ODD 1 PP T 400.000 400.000 0   o x  0,9% 2,0% 

  3.2 Razvoj in prenos znanj do vseh generacij     178.000 78.500 99.500      0,4% 0,4% 

61 3.2.1 Spodbujanje razli!nih programov kreativnosti in 
povezovanja osnovne %ole in vrtca z lokalnim 
okoljem, podjetji in kmetijami   

O" Bohinj 1 PP R 40.000 20.000 20.000 OP EKP - ESS, ETS, PRP LAS, 
ZTNP-1, donatorji 

x x x 0,1% 0,1% 

62 3.2.2 Izbolj%anje dostopnosti otrok in mladine do 
prosto!asnih dejavnosti  

OB -DD in 
O" 

2 PP T 28.000 28.000 0 ETS, PRP LAS, ZTNP-1, 
donatorji 

x x x 0,1% 0,1% 

63 3.2.3 Okrepitev mo$nosti za raznovrstno izobra$evanje 
odraslih in starej%ih v Bohinju  

OB- ODD in 
LU 

2 PP R 40.000 20.000 20.000 OP EKP -ESS, podjetja x x x 0,1% 0,1% 

64 3.2.4 Preveritev izvedljivosti vzpostavitve 
specializiranega izobra$evalnega sredi%!a  

OB-DD 3 PP R 20.000 3.000 17.000 ETS o o  0,0% 0,0% 

65 3.2.5 Na!rtno zbiranje, prenos in uporaba tradicionalnih 
bohinjskih znanj 

OB-DD 3 PP R 50.000 7.500 42.500 ETS, ZTNP-1 o o  0,1% 0,0% 
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  3.3. Posodobitev infrastrukture in programov na 
podro!ju %porta in kulture 

    2.190.000 1.190.000 1.000.000      5,2% 6,1% 

66 3.3.1 Ureditev %portnih centrov: Polje, Seno$eta in 
Danica/Bohinjska Bistrica  

OB -ODD 1 SP R 1.800.000 800.000 1.000.000 JZP, Fundacija za %port, PRP 
LAS 

x x  4,3% 4,1% 

67 3.3.2 Celostna ureditev kulturnega doma Jo$a A$mana OB -ODD 2 SP R 300.000 300.000 0 PRP LAS o x x 0,7% 1,5% 

68 3.3.3 Pod Skalco: OPPN OB -OPP 1 PP R 10.000 10.000 0     0,0% 0,1% 

69 3.3.4 Mladinski kulturni center (v povezavi  s 2.4.1) 
podpora programu 

OB -ODD 2 PP T 80.000 80.000 0 Uporabi se obstoje! razpis  
in sredstva 

o x  0,2% 0,4% 

70 3.3.5 "iritev ponudbe rekreacije in kulturnega 
udejstvovanja ob!anov 

OB -ODD 2 PP T 0 0 0   x x  0,0% 0,0% 

  3.4. Nadgradnja lokalnih socialno-varstvenih storitev za 
starej%e in ranljive skupine 

    564.200 322.020 242.180      1,3% 1,6% 

71 3.4.1 Mobilni socialni servis OB -ODD 1 SP R 45.000 22.500 22.500 PRP LAS, ZTNP-1, OP EKP, 
NFM 

o x  0,1% 0,1% 
72 3.4.2 Dnevni center za starej%e s podpornimi storitvami 

oskrbe na domu 
OB -ODD, 
Zavod  sv. 

Martina 

2 PP R 220.000 132.000 88.000 ZZRS - javna dela o x  0,5% 0,7% 

73 3.4.3 Medgeneracijski center  OB -ODD 3 PP R 179.200 107.520 71.680 ZZRS - javna dela, OP EKP - 
ESS, PRP LAS 

o x  0,4% 0,5% 
74 3.4.4 Odprava arhitekturnih in drugih ovir za invalidne 

osebe 
OB -ODD 2 PP R 120.000 60.000 60.000 PRP LAS x x x 0,3% 0,3% 

75 3.4.5 Lokacije za nove oblike domov za starej%e in 
dementne osebe  (predvideti lokacijo/-je v OPN) 

OB –OPP 
 

2 PP P 0 0 0    o  0,0% 0,0% 

  3.5. Krepitev zdravja in nadgradnja lokalnih 
zdravstvenih ter re%evalnih storitev 

    794.000 729.800 64.200      1,9% 3,7% 

76 3.5.1. Re%evalni servis OB -ODD 1 PP R 64.000 44.800 19.200 PRP LAS, NFM o x  0,2% 0,2% 
77 3.5.2. Heliporti: Pokljuka, BB-zdravstveni dom, Stara 

Fu$ina 
OB-OPP 3 PP R 90.000 45.000 45.000 ZTNP-1  o x 0,2% 0,2% 

78 3.5.3. Nadgradnja in usposabljanje civilne za%!ite, 
gasilskih in drugih re%evalnih slu$b  

OB - OOP 2 PP T 640.000 640.000 0 Po$arna taksa x x x 1,5% 3,3% 

79 3.5.4. Podpora preventivnim programom krepitve 
zdravja otrok in odraslih ob!anov (PP, 2). 
 

OB-OPP, ZD 2 PP T - - - Teko!a poraba.  
Vklju!evanje v nacionalne 
programe. 

x x x 0,0% 0,0% 

  TP 4:  POVEZAN IN U'INKOVIT BOHINJ     1.006.000 557.200 448.800      2,4% 2,8% 

  4.1. Koordinacija slu$b in digitalizacija storitev     284.000 105.200 178.800      0,7% 0,5% 
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"t.  "ifra Tematsko podro!je/ Ukrep/Projekt  Nosilec 
(oddelek 

OB, zavod) 

P Tip 
1 

Tip 
2 

Skupaj 
ocenjena 

vrednost v # 

Prora!un 
Ob!ine 

Bohinj v # 

Drugi viri  v 
# 

Mo$ni drugi viri financiranja 2017
-

2018 

2019
-

2022 

Po 
2023 

% % 
pror. 
OB 

80 4.1.1 Vzpostavitev sodobne ob!inske spletne 
informativne in komunikacijske platforme  

OB 1 SP R 60.000 30.000 30.000 PRP LAS x   0,1% 0,2% 

81 4.1.2 Digitalizacija ob!inskih postopkov, storitev  in 
uvajanje e-storitev ob!ine za ob!ane  

OB 2 PP R 40.000 20.000 20.000 PRP LAS x x  0,1% 0,1% 

82 4.1.3 Kartica (Gost) Bohinja: tehnolo%ki razvoj in %iritev 
na ob!ane, druge storitve in obmo!ja 

TB 2 PP R 160.000 48.000 112.000 PRP LAS, ZTNP-1, ETS, 
uporabniki 

x x  0,4% 0,2% 

83 4.1.4 Vse na enem mestu OB   z 
dr$avnimi 
slu$bami 

1 PP T 24.000 7.200 16.800 ZTNP-1 x x x 0,1% 0,0% 

  4.2. Razvojno aktiviranje %ir%e skupnosti      252.000 192.000 60.000      0,6% 1,0% 

84 4.2.1 Promocija pri!ujo!e trajnostne razvojne vizije 
ob!ine znotraj in izven ob!ine  

OB 2 PP R 48.000 24.000 24.000 ETS ,ZTNP-1,  donatorji o x x 0,1% 0,1% 

85 4.2.2 Zelena javna naro!ila v bohinjske javne ustanove 
(ali 'kupuj lokalno') 

OB  in vsi 
javni zavodi 

2 PP T 0 0 0   x x x 0,0% 0,0% 

86 4.2.3 Krepitev sodelovanja s pobratenimi mesti OB 2 PP T 20.000 16.000 4.000 Evropa za dr$avljane x x x 0,0% 0,1% 
87 4.2.4 Vklju!evanje ob!ine v regionalne in mednarodne 

mre$e in zdru$enja 
OB 2 PP T 160.000 128.000 32.000 Evropa za dr$avljane x x x 0,4% 0,7% 

88 4.2.5 Podpora (mednarodnim) izmenjavam, 
prostovoljstvu, ekskurzijam in mednarodnemu 
povezovanju dru%tev, posameznikov, ustanov iz OB 

OB  v 
sodelovanju
z dru%tvi, TB, 

%olo... 

2 PP T 24.000 24.000 0   x x x 0,1% 0,1% 

  4.3 U!inkovito upravljanje razvoja     450.000 240.000 210.000      1,1% 1,2% 

89 4.3.1 Priprava in medsebojna uskladitev prostorskih 
aktov ter sektorskih razvojnih programov ob!ine  

OB 1 PP T 150.000 135.000 15.000 ETS, PRP LAS - strokovne 
podlage 

x x x 0,4% 0,7% 

90 4.3.2 Aktivna zemlji%ko-stanovanjska politika in 
upravljanje s premo$enjem ob!ine 

OB 1 PP T 0 0 0   x x x 0,0% 0,0% 

91 4.3.3 U!inkovito upravljanje ob!inskih javnih financ, 
proaktivno pridobivanje virov, nadzor in 
vrednotenje u!inkov porabe prora!unskih sredstev 

OB  
 

1 PP T 0 0 0   x x x 0,0% 0,0% 

92 4.3.4 Optimizacija poslovanja javnih slu$b in 
zagotavljanje dostopnih cen javnih storitev  

OB 1 PP T 0 0 0   x x x 0,0% 0,0% 

93 4.3.5 Raziskave na teme iz te strategije  OB  3 PP R 100.000 5.000 95.000 ARRS skozi CRP-e x x x 0,2% 0,0% 
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"t.  "ifra Tematsko podro!je/ Ukrep/Projekt  Nosilec 
(oddelek 

OB, zavod) 

P Tip 
1 

Tip 
2 

Skupaj 
ocenjena 

vrednost v # 

Prora!un 
Ob!ine 

Bohinj v # 

Drugi viri  v 
# 

Mo$ni drugi viri financiranja 2017
-

2018 

2019
-

2022 

Po 
2023 

% % 
pror. 
OB 

94 4.3.6 Okrepiti aktivnosti priprave razli!nih razvojnih 
projektov na vseh podro!jih strategije in aktivno 
sledenje EU in drugim razpisom 
 

OB 1 PP T 200.000 100.000 100.000 ZTNP-1, odobreni projekti 
 

x x x 0,5% 0,5% 

  4.4 Vpliv na spremembe dr$avnih predpisov in politik     20.000 20.000 0      0,0% 0,1% 
95 4.4.1 Aktivnosti za spreminjanje in prilagajanje klju!ne 

zakonodaje in razvojnih dokumentov dr$ave 
OB 1 pp T 20.000 20.000 0   x x x 0,0% 0,1% 

    VSE SKUPAJ     42.350.200 19.663.020 22.687.180   0 0  100,0% 100,0
%     Na leto     5.293.775 2.457.878 2.835.898         12,5% 12,5% 

Po 
prioriteti 
  
  
  
  
  

Prioriteta 1     29.139.000 12.242.500 16.896.500   - - - 68,8% 62,3% 
Prioriteta 2     12.207.000 7.159.500 5.047.500   - - - 28,8% 36,4% 
Prioriteta 3     1.004.200 261.020 743.180   - - - 2,4% 1,3% 

          - - - - -
 Po tipu 
  
  
  
  

Ob!ina Bohinj: razvojni projekti     32.320.200 16.128.820 16.191.380   - - - 76,3% 82,0% 
Ob!ina Bohinj: teko!a poraba     3.830.000 3.534.200 295.800   - - - 9,0% 18,0% 
Koncesijski projekti (DOLB, GO"O)     6.200.000 0 6.200.000   - - - 14,6% 0,0% 

          - - - - -
Ocena  
virov 

Realni viri     22.356.216 13.934.200 8.422.016  - - - - -
Investicijski potencial ob!ine: 1,3 mio/leto x 8 let     10.400.000 10.400.000   - - - - -
Teko!a poraba (prestrukturiranje)     3.534.200 3.534.200   - - - - -
ZFO - 23. !len (215.252 EURx8)     1.722.016  1.722.016  - - - - -
JZP (za DOLB in GO"O)     6.200.000  6.200.000  - - - - -
PRP LAS, del namenjen z TNP (ocena za Bohinj)     500.000  500.000  - - - - -
Manjkajo!i drugi zunanji viri:  ZTNP-1, EU, 
kredit 

    19.993.984  19.993.984  - - - - -

Na leto manjkajo!i zunanji viri:     2.499.248  2.499.248  - - - - -
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7.2 Analiza skladnosti ukrepov z razvojnimi usmeritvami ZTNP-1 
"ifra Razvojna usmeritev 10.!len ZTNP-1 

Tematsko podro!je/ Ukrep   
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TP 1: OHRANJEN BOHINJ                 
1.1 Uvajanje mehke mobilnosti          +++ +++   +++   
1.2 Varna prometna infrastruktura          +++    +   
1.3 Okoljska infrastruktura in varovanje vodnih virov  +++        +++ +++      
1.4 Energetska u!inkovitost in samooskrbna ob!ina          +++ +   +++   
1.5 Sonaravno urejanje prostora, trajnostna arhitektura in 

prilagajanje podnebnim spremembam 
  + ++       +++ +++ +++  +++ +++ 

TP 2: USTVARJALEN BOHINJ                 
2.1 Inovacije v turisti!nih produktih, tr$enju in upravljanju obiska    + +++    + ++ + + +   +++ 
2.2. Spodbude za lokalno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in 

diverzifikacijo na kmetijah 
+++  ++ +  +++   ++ +++ +  +++    

2.3 Spodbude in pogoji za gospodarske in turisti!ne nalo$be ter rast 
obstoje!ih podjetij 

   + +    +++ +++       

2.4 Bohinjska start-up platforma, izdelki z visoko dodano vrednostjo 
in kratke lokalne verige 

   +++  +++   +++ +++ + +     

TP 3:  VITALEN BOHINJ                 
3.1 Podpora mladim in mladim dru$inam       +++     +     
3.2 Razvoj in prenos znanj do vseh generacij    +++   +++     +    + 
3.3. Posodobitev infrastrukture in programov %porta in kulture          +  +     
3.4. Nadgradnja lokalnih socialno-varstvenih storitev za starej%e in 

ranljive skupine 
      +++   +       

3.5. Nadgradnja lokalnih zdravstvenih in re%evalnih storitev       +++   +       
TP 4:  POVEZAN IN U'INKOVIT BOHINJ                 
4.1. Koordinacija slu$b in digitalizacija storitev        +++  +++       
4.2. Razvojno aktiviranje %ir%e skupnosti         +++         
4.3 U!inkovito upravljanje razvoja   ++     +++  ++ + + + + + + 
4.4 Vpliv na spremembe dr$avnih predpisov in politik                   
Legenda: +++ popolna skladnost med usmeritvami in strategijo, ++ visoka skladnost, + delna skladnost v delu aktivnosti oz. projekta ali posredna skladnost prek u!inkov aktivnosti oz. projekta 
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7.3 Karte 
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7.4 Razvojni kazalniki Ob!ina Bohinj 2016 
 

Priloga 4a Razvojni kazalniki ob!ine Bohinj za leto 2016 v primerjavi z letoma 2000 in 2008, 
Gorenjsko in Slovenijo 

 
 Kazalnik15 Ob!ina Bohinj Gorenjska Slovenija 

Ocena 
Bohinj 

1.  Velikost v km2 H2_2016 333,7 2137 20273  

2.  "tevilo naselij H2_2016 24 468 6036  

3.  "tevilo hi#nih #tevilk H2_2016 2518 49760 552063  

 Demografija  
  

 

4.  "tevilo prebivalcev H2_2000 5218 196716 1990272  

5.  "tevilo prebivalcev H2_2008 5214 200952 2022629  

6.  "tevilo prebivalcev H2_2016 5127 203654 2064241  

7.  Absolutna sprememba 2016 - 2000 -91 6938 73969 ! 

8.  Absolutna sprememba 2016 - 2008 -87 2702 41612 ! 

9.  Indeks 2016/2000 98,3 103,5 103,7 ! 

10.  Indeks 2016/2008 98,3 101,3 102,1 ! 

11.  Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, 2015 -1,6 -0,1 0,6 ! 

12.  Naravni prirast na 1.000 prebivalcev, 2015 -1,9 1,9 0,4 ! 

13.  Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev, 2015 0,4 -2,0 0,2 " 

14.  Gostota poselitve, #tevilo prebivalcev/km2, 2016 15,4 95,3 101,8  

15.  "tevilo $ensk, H2_2016 2579 102773 1040369  

16.  Dele$ $enskega prebivalstva, H2_2016 50,3 % 50,5 % 50,4 %  

17.  Dele$ prebivalcev 0-14 let, H2_2016 14,4 % 15,8 14,9 % ! 

18.  Dele$ prebivalcev 15-64 let, H2_2016 62,9 % 65,3 % 66,4 % ! 

19.  Dele$ prebivalcev 65+, H2_2016 22,7 % 18,9 % 18,7 % " 

20.  Dele$ prebivalcev 80 in ve! let, H2_2016 7,4 % 5,2 % 5,0 % " 

21.  Povpre!na starost, H2_2000 40,2 38,1 38,8  

22.  Povpre!na starost, H2_2008 42,6 40,6 41,1  

23.  Povpre!na starost, H2_2016 44,8 42,5 42,9 " 

24.  Indeks staranja, H2_2008 138,9 108,9 117,1  

25.  Indeks staranja, H2_2016 157,2 119,3 125,4 " 

26.  "tevilo gospodinjstev, 2015 2140 77253 820541  

27.  Povpre!na velikost gospodinjstva, 2015 2,4 2,6 2,5 # 

28.  Povpre!no #tevilo otrok v dru$inah z otroki, 2015 1,6 1,63 1,56 # 

 Zaposlovanje in delovna mesta  
  

 

29.  Delovno aktivno prebivalstvo (po prebivali#!u), 2008 2252 86674 879257  

30.  Delovno aktivno prebivalstvo (po prebivali#!u), 2016 2019 83789 817209 ! 

31.  "tevilo delovnih mest (brez kmetov), 2000  1289 - 769276  

32.  "tevilo delovnih mest (brez kmetov), 2008 1257 6916216 847067  

33.  "tevilo delovnih mest (brez kmetov), 2016 1308 69590 806765 " 

                                                                            
15 Vir podatkov je statisti!ni podatkovni protal SURS, razen, !e ni druga!e navedeno. Upo#tevani so zadnji dostopni uradni podatki. 
16 Podatek za leto 2009 



Strategija trajnostnega razvoja Ob!ine Bohinj 2025+  56 

 
 Kazalnik15 Ob!ina Bohinj Gorenjska Slovenija 

Ocena 
Bohinj 

34.  Indeks #tevila delovnih mest 2016/2008 104,1 100,6 95,2 " 

35.  Delovna mesta/delovno aktivno prebivalstvo, 2008 56,9 % 84,7 %17 100 %  

36.  Delovna mesta/delovno aktivno prebivalstvo, 2016 66,3 % 83,9 % 100% ! 

37.  Zaposlene osebe (po sede$u dela), Dec 2008 1095 66616 790231  

38.  Zaposlene osebe (po sede$u dela), Dec 2016 1042 62150 737377 ! 

39.  Samozaposlene osebe brez kmetov (po sede$u dela), 
Dec 2008 162 5389 56836 

 

40.  Samozaposlene oseb brez kmetov (po sede$u dela), 
Dec 2016 266 7223 69388 

" 

41.  Registrirane brezposelne osebe, 2008 52 3945 63216  

42.  Registrirane brezposelne osebe, 2016 157 6920 103152 # 

43.  Stopnja registrirane brezposelnosti, 2008 2,3 4,4 6,7  

44.  Stopnja registrirane brezposelnosti 2016 7,2 7,6 11,2 # 

 Gospodarstvo in ekonomski kazalniki     

45.  "tevilo podjetij in organizacij18, 2008 417 14531 152541  

46.  "tevilo podjetij in organizacij, 2015 703 18994 191863 " 

47.  "tevilo podjetij/1000 prebivalcev (2015) 136,6 93,2 93,0 " 

48.  Prihodek podjetij v 000, 2008 47935 7185299 95786283  

49.  Prihodek podjetij v 000, 2015 69350 6822608 95298760  

50.  Prihodki podjetij, indeks 2015/2008 144,7 93,2 99,6 " 

51.  "tevilo oseb, ki delajo v podjetjih, 2008 929 71699 881598  

52.  "tevilo oseb, ki delajo v podjetjih, 2015 1445 68955 837454 " 

53.  "tevilo oseb, ki delajo/podjetje v ob!ini, 2008 2,2 4,9 5,8  

54.  "tevilo oseb, ki delajo/podjetje v ob!ini, 2015 2,1 3,6 4,4 ! 

55.  Dodana vrednost/ zaposlenega v gospodarskih 
dru$bah v EUR, 2015, AJPES 26.406 40.409 41.124 

! 

56.  
Dodana vrednost/ zaposlenega v gospodarskih 
dru$bah v EUR, 2015, AJPES, Dejavnost IC. 
Predelovalna dejavnost 23.987 - 41.884 

! 

57.  Dodana vrednost/ zaposlenega v gospodarskih 
dru$bah v EUR, 2015, AJPES, Dejavnost I. Gostinstvo 25.219 - 26.630 

! 

58.  Povpre!na neto pla!a v EUR, 2008 727,87 880,64 899,80  

59.  Povpre!na neto pla!a v EUR, 2016 828,48 1024,92 1030,16 ! 

60.  Indeks na Slovenijo, 2016 80,4 98,1 100,0 ! 

61.  Povpre!na osnova za dohodnino 2010-2013, v EUR 7.429 - 
Max11.450 
Min. 4.653 

! 

62.  Mesto po koeficientu razvitosti ob!in, 2015 159 - 212 ! 

 Turizem  
  

 

63.  "tevilo  vseh le$i#!, 2008 6314 23903 110248  

64.  "tevilo vseh le$i#!, 2015 (Podatek Turizem Bohinj) 6799 (6317) 27065 126809  

65.  "tevilo vseh le$i#!, 2016 (Podatek Turizem Bohinj) (6501) - -  

66.  Indeks 2015/2008 (SURS) 107,7 113,2 115,0 " 

                                                                            
17 Podatek za leto 2009. 
18 Podatek za nana#a na vsa podjetja, registrirana kot pravna ali fizi!na oseba, ki v opazovanem obdobju izkazuje prihodek ali zaposlene 
osebe. Med podjetja so v#teti tudi zavodi in podobne organizacije. 
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 Kazalnik15 Ob!ina Bohinj Gorenjska Slovenija 

Ocena 
Bohinj 

67.  Prihodi turistov, 2008 105242 585256 3083713  

68.  Prihodi turistov, 2015  139274 830900 3927530 " 

69.  Prihodi turistov, 2015 (Podatek Turizem Bohinj) 156.047 - -  

70.  Prihodi turistov, 2016 (Podatek Turizem Bohinj) 178.256 - -  

71.  Indeks #tevila turistov 2015/2008 (SURS) 132,3 142 127,4 " 

72.  Indeks prihodov 2016/15 (Turizem Bohinj) 114,2 - -  

73.  Preno!itve turistov, 2008 319737 1599633 9314038  

74.  Preno!itve turistov, 2015 370771 1984869 10341699  

75.  "tevilo no!itev, 2015 (Podatek Turizem Bohinj) 412.964 - -  

76.  "tevilo no!itev, 2016 (Podatek Turizem Bohinj) 479.257 - -  

77.  Indeks no!itev 2015/2008 (SURS) 116 120,3 111 " 

78.  Indeks no!itev 2016/2015 (Turizem Bohinj) 116,1 - - " 

79.  Dele$ no!itev oktober – april, 2015, Turizem Bohinj 25,9 %    

80.  Dele$ no!itev oktober – april, 2016, Turizem Bohinj 27,4 % - -  

81.  Obseg turisti!ne takse v EUR, 2015, Ob!ina Bohinj 438.858,7919 - - - 

82.  Obseg turisti!ne takse v EUR, 2016, Ob!ina Bohinj 545.982,46 - - " 

 Kmetijstvo20     

83.  "tevilo kmetijskih gospodarstev, 2000 436 5040 86467  

84.  "tevilo kmetijskih gospodarstev, 2010 338 4476 74646 ! 

85.  Kmetijska zemlji#!a v uporabi ha, 2000 2127 33402 86423  

86.  Kmetijska zemlji#!a v uporabi ha, 2010 1718 31411 74455 ! 

87.  Ekonomska velikost (v 1000 EUR), 2010 2486 67728 913194  

88.  Ekonomska velikost kmetije/kmetijsko gospodarstvo 
(v EUR), 2010 7400 15131 12233 

! 

89.  Povr#ina kmetijskih zemlji#! v uporabi na kmetijsko 
gospodarstvo (v ha), 2000 4,9 6,6 5,6 

 

90.  Povr#ina kmetijskih zemlji#! v uporabi na kmetijsko 
gospodarstvo (v ha), 2010 5,1 7,0 6,4 

" 

91.  Dele$ povr#ine njiv glede na kmetijsko zemlji#!e v 
uporabi (v %), 2000 2,7 22,0 35,1 

 

92.  Dele$ povr#ine njiv glede na kmetijsko zemlji#!e v 
uporabi (v %), 2010 3,6 26,8 35,9 

" 

93.  Povr#ina kmetijskih zemlji#! v uporabi na 1.000 
prebivalcev (v ha), 2000 408 170 244 

 

94.  Povr#ina kmetijskih zemlji#! v uporabi na 1.000 
prebivalcev (v ha), 2010 327 155 232 

! 

95.  "tevilo glav velike $ivine na kmetijsko gospodarstvo, 
2000 3,8 7,9 5,4 

 

96.  "tevilo glav velike $ivine na kmetijsko gospodarstvo, 
2010 4,6 8,8 5,6 

" 

97.  Dele$ kmetijskih gospodarstev, ki redijo $ivino, 2000 95,2 % 96,3 % 89,6 %  

98.  Dele$ kmetijskih gospodarstev, ki redijo $ivino, 2010 85,8 % 85,8 % 78,6 % ! 

99.  Samozaposleni kmetje, 2008 128 1877 33953  

100.  Samozaposleni kmetje, 2015 96 1806 24716  

                                                                            
19 320.824,34% redna turisti!na taksa,118.034,45 pav#alna turisti!na taksa, skupaj: 438.858,79 
20 Podatki za kmetijstvo so na voljo le na podlagi popisov kmetij, ki so bili izvedeni leta 2000 in leta 2010. 
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101.  Samozaposleni kmetje, december 2016 49 1427 17720  

102.  Absolutna sprememba 2016-2008 -79 -450 -16233 ! 

103.  Kmetijska gospodarstva z ekolo#kim kmetovanjem/v 
preusmeritvi, 2016 21 - 3418 

 

 Izobra!evanje, kultura in "port  
  

 

104.  Dele$ otrok, vklju!enih v vrtce po stalnem 
prebivali#!u, 2008 62,9 % 63,5 % 70,2 % 

 

105.  Dele$ otrok, vklju!enih v vrtce po stalnem 
prebivali#!u, skupaj, 2015 72,7 % 72,8 % 77,7 % 

" 

106.  Dele$ otrok, vklju!enih v vrtce po stalnem 
prebivali#!u, 1.st.obd. 2015 44,9 % 47,5 % 57,3 % 

 

107.  Dele$ otrok, vklju!enih v vrtce po stalnem 
prebivali#!u, 2.st. obd 2015 92,6 % 90,3 % 90,5 % 

" 

108.  "tevilo u!encev na osnovno #olo/2008 217 237 205  

109.  "tevilo u!encev na osnovno #olo/2015 210 241 213 ! 

110.  "tevilo dijakov/1000 prebivalcev, 2008 47 45 43  

111.  "tevilo dijakov/1000 prebivalcev, 2015 37 38 36 ! 

112.  "tevilo #tudentov visoko#olskega izobra$evanja, 2008 262 11674 114391  

113.  "tevilo #tudentov visoko#olskega izobra$evanja, 2015 217 8038 80798 ! 

114.  "tevilo #tudentov/ 1000 prebivalcev, 2015 42 58 56 ! 

115.  "tevilo diplomantov/1000 prebivalcev, 2008 6,71 8,42 8,47  

116.  "tevilo diplomantov/1000 prebivalcev, 2015 9,92 8,65 9,03 ! 

117.  "tevilo dru#tev, AJPES, April 2017 79 - -  

118.  Dele$ prebivalcev vklju!en v vsaj eno lokalno dru#tvo, 
Anketa ob pripravi strategije, 2016 65 % - - 

 

119.  "tevilo pokritih/nepokritih #portnih objektov, "port v 
#tevilkah od 2009 do 2013, podatki na dan 30.7.2014 

5/ 
10 

132/ 
234 

1054/ 
1931 

 

120.  
Povr#ina pokritih/nepokritih vadbenih prostorov v m2 
prebivalcev, "port v #tevilkah od 2009 do 2013, 
podatki na dan 30.7.2014 

2.826/ 
21.461 

75.577/ 
773.493 

603.948/ 
5.380.059 

 

121.  
Povr#ina pokritih/nepokritih vadbenih prostorov v 
m2/ na 1000 prebivalcev, "port v #tevilkah od 2009 do 
2013, podatki na dan 30.7.2014 

546/ 
4.146 

371/ 
3.794 

293/ 
2.610 

" 

122.  Dele$ prebivalcev vklju!en v vsaj eno lokalno dru#tvo, 
Anketa ob pripravi strategije, 2016 65% - - 

 

 Socialno in zdravstveno varstvo     

123.  "tevilo oskrbovancev v domovih institucionalnega 
varstva za starej#e na 1000 prebivalcev, 2015 7,221 9,3 9,9 

 

124.  Kapaciteta namestitev za starej#e (Zavod sv. Martin,  
https://servis.ssz-slo.si/Porocilo.pdf, 9.4.2017) 70 1621 20541 

 

125.  
Evidentirane aktivne pro#nje/aktualne  pro#nje za 
sprejem v dom za starej#e – prosilci (Zavod sv. Martin,  
https://servis.ssz-slo.si/Porocilo.pdf, 7.4.2017) 

108/ 
102 2951/ 695 

19473/ 
6562 

 

126.  "tevilo uporabnikov pomo!i na domu na dan 
31.12.2015 / vsi v letu 2015 18/36 - 

7100/ 
10.529 

 

127.  "tevilo uporabnikov pomo!i na domu na dan 
31.12.2016 / vsi v letu 2016 24/ 16-26 - - 

 

                                                                            
21 Lasten prera!un glede na podatke Ob!ine Bohinj za leto 2016, ko je 25 oseb bivalo v Zavodu sv. Martina, najmanj 12 pa #e v drugih 
zavodih.  Podatek zaradi razli!nih virov in let ni primerljiv z Gorenjsko in Slovenijo. 
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128.  "tevilo prebivalcev/ priznanega nosilca splo#ne 
zdravstvene storitve, ZZZS Kranj, 2015 150022 1.890 1.939 

 

 Stanovanja     

129.  "tevilo stanovanj, 2011  3265 78814 844656  

130.  "tevilo stanovanj, 2015 3245 79065 845415 ! 

131.  Dele$ naseljenih stanovanj, 2011 53 % 82 % 79 % ! 

132.  Dele$ naseljenih stanovanj, 2015 54 % 82 % 79,8 %  

133.  "tevilo stanovanj na 1.000 prebivalcev, 2011 621,1 387,4 412,0  

134.  "tevilo stanovanj na 1.000 prebivalcev, 2015 631,0 388,0 410,0 " 

135.  "tevilo po!itni#kih stanovanj, 2011 864 3415 20740  

136.  "tevilo po!itni#kih stanovanj, 2015 829 3367 20259 ! 

137.  Povpre!na uporabna povr#ina stanovanja v m2, 2015 76,7 85,2 80,4 " 

138.  Povpre!na uporabna povr#ina naseljenega stanovanja 
v m2, 2015 96,4 89,5 84,3 

" 

139.  "tevilo stanovanj v lasti ob!ine, 2016 34 - -  

 Varnost     

140.  "tevilo obsojenih polnoletnih in mladoletnih oseb, 
2008 18 627 9228 

 

141.  "tevilo obsojenih polnoletnih in mladoletnih oseb, 
2015 10 367 6458 

 

142.  Obsojeni polnoletni in mladoletni na 1.000 
prebivalcev, 2008 3,5 3,1 4,6 

! 

143.  Obsojeni polnoletni in mladoletni na 1.000 
prebivalcev, 2015 1,9 1,8 3,1 

! 

 Promet     

144.  Dol$ina javnih cest skupaj, km, 2012 145,7 3200,6 38.985,7  

145.  Od tega dol$ina ob!inskih cest, km, 2012 72,2 2606,7 32247,8  

146.  Od tega dol$ina javnih poti za kolesarje, km, 2012 14 23 29,8 109,4  

147.  Gostota cestnega omre$ja km/km2, 2012 0,4 1,5 1,9  

148.  Vsa vozila skupaj, 2008 3348 127382 1343252  

149.  Vsa vozila skupaj, 2015 3622 136515 1437531  

150.  Osebni avtomobil, 2008 2577 103271 1045183  

151.  Osebni avtomobil, 2015 2661 106272 1078737  

152.  "tevilo osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev, 
2008 494 512 514 

 

153.  "tevilo osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev, 
2015 517 518 518 

 

154.  Dele$ osebnih vozil,  ki uporabljajo druga goriva 
(elektrika, plin, hibridni), SURS, 2014 NP - 1% 

 

155.  Letno #tevilo vozil na dr$avni cesti Bohinjska Bistrica – 
Jezero, merilno mesto Rib!ev Laz, PLDP, 2015, DRSI 

983.361 
 - 

- 
 

- 

156.  Letno #tevilo vozil na dr$avni cesti Bohinjska Bistrica – 
Jezero, merilno mesto Rib!ev Laz, PLDP, 2016, DRSI 

1.066.186  
 - 

- 
 

- 

157.  "tevilo uporabnikov javnega potni#kega prometa, 
Alpetour, 2016 NP - - 

 

                                                                            
22 Ocena Zdravstvenega doma Bohinj za april 2017. Pacienti so trenutno v fazi prerazporejanja med zdravniki, zato je podana ocena. 
23 Podatek ob!ine Bohinj, 2017. 
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158.  Dele$ oseb, ki vsak dan uporabi osebni avtomobil, 
Anketa, Ob!ina Bohinj, 2016 60 % - - 

- 

159.  Dele$ oseb, ki vsak dan uporabi kolo za opravke in pot 
na delo, Anketa, Ob!ina Bohinj, 2016 11 %   

 

160.  Dele$ oseb, ki nikoli ne uporabi javnega prevoza, 
Anketa, Ob!ina Bohinj, 2016 32 % - - 

- 

 Okolje     

161.  Dele$ povr#ine Natura 2000 obmo!ij (ZRSVN, 2016) 82,13 % 44,3 % 37 % " 

162.  Dele$ povr#ine gozdov (ZGS, 2015) 63,5 % 65 % 58,4 % " 

163.  "tevilo enot registrirane kulturne dedi#!ine, April 
2017, Ministrstvo za kulturo, http://rkd.situla.org/ 300 - 29954 

 

164.  Dele$ opore!nih vzorcev vode iz vodovodov v 
upravljanju Re$ijskega obrata Ob!ine Bohinj, 2016 8 % - - 

- 

165.  Nastali komunalni odpadki v kg/prebivalca, 2012 354 337 362  

166.  Nastali komunalni odpadki v kg/prebivalca, 2015 492 433 451 " 

167.  Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/ 
prebivalca), 2012 319 302 327 

 

168.  Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/ 
prebivalca), 2015 357 297 315 

" 

169.  Dele$ zbranih odpadkov od vseh nastali odpadkov, 
2015 72,6 % 68,6 % 69,8 % 

" 

170.  Odlo$eni komunalni odpadki (kg/prebivalca), 2012 164 124 153  

171.  Odlo$eni komunalni odpadki (kg/prebivalca), 2015 152 111 101 ! 

172.  Dol$ina kanalizacijskega omre$ja (km) 51,76724  791 8842  

173.  Dele$ prebivalcev priklju!en na sistem odvajanja in 
!i#!enja odpadnih voda, 2014 

43,6 %25 
preveriti - - 

" 

174.  Dol$ina vodovodnega omre$ja (km) 2014 49 1349 24017  

175.  Dele$ prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje v okviru 
javne slu$be (javni vodovod), 2016 

64,3 %26 
 - - 

 

176.  Poraba vode dobavljene iz javnega vodovoda, v 
gospodinjstvih v m3 /prebivalca, 2008 NP 50,0 44,0 

 

177.   Poraba vode dobavljene iz javnega vodovoda, v 
gospodinjstvih v m3 /prebivalca, 2014 

4,47  /preb. 
 
 

40,9/g. 
 
 

38,1/g. 
 
 

 

 Energetika     

178.  
Ocena dele$a obnovljivih virov rabe energije  (les, lesni 
ostanki) v Ob!ini Bohinj za stanovanja, javne zgradbe, 
kotlovnice in podjetja/turizem, LEK, 2011 67,77% - - 

 

179.  Ocena dele$a stanovanj, ki za ogrevanje stanovanj 
uporablja OVE/les, lesni ostanki, LEK, 2011 

57,06% 
 - - 

 

180.  Ocena dele$a obnovljivih virov rabe energije (les, lesni 
ostanki) v ob!inskih javnih zgradbah, LEK, 2011 

0% 
 - - 

 

181.  Raba energije v ob!inskih javnih zgradbah (povpre!na 
poraba 2007-2010) za ogrevanje v kWH, LEK 2011 1.630.040 - - 

 

182.  
Raba energije v ob!inskih javnih zgradbah (povpre!na 
poraba 2007-2010) za elektri!no energijo  kWH, LEK 
2011 169.042 - - 

 

183.  Raba elektri!ne energije v javni razsvetljavi, v MWH, 366 - -  

                                                                            
24 Podatek Ob!ina Bohinj, 2017. 
25 Podatek Ob!ina Bohinj, 2016. 
26 Podatek Ob!ine Bohinj, 2016. 



Strategija trajnostnega razvoja Ob!ine Bohinj 2025+  61 

 
 Kazalnik15 Ob!ina Bohinj Gorenjska Slovenija 

Ocena 
Bohinj 

LEK 2011 

184.  
Emisije CO2: koli!ina ekvivalenta CO2 kot posledica 
ocenjene porabljene koli!ine goriv pri vseh porabnikih 
v ob!ini Bohinj v letu 2010, LEK v t ekv. CO2 21.454,88 - - 

 

 Ostalo     

185.  Splo#na ocena zadovoljstva bivanja v ob!ini, Anketa, 
Ob!ina Bohinj, 2016 3,9 - - 

 

186.  Prihodki prora!una Ob!ine Bohinj, plan 2017 EUR 9.361.423    

187.  Povr#ina gozdov v lasti ob!ine v ha, 2016 181,96 - -  

188.  Povr#ina kmetijskih zemlji#! v lasti ob!ine v ha, 2016 91,7 - -  

189.  Povr#ina zazidljivih zemlji#! v lasti ob!ine v ha, 2016 19,7 - -  

190.  "tevilo zaposlenih v ob!inski upravi Ob!ine Bohinj 50    

NP – ni podatka  

$%&smer trenda glede na regijo in Slovenijo oz. glede na predhodna leta; pozitivna smer, negativna smer   

 

Priloga 4b Izbrani demografski kazalci po naseljih v ob!ini Bohinj 

Naselje  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Povp. 
sta-
rost  

Indeks 
staranja 

Preb. 
 0-14 
let (%) 

Preb. 
15-64 
let (%) 

Preb. 65 
let ali ve! 
(%) 

Ob#ina Bohinj 5257 5198 5206 5176 5146 5139 44,7 155,9 14,4 63,1 22,5 
Bitnje 
 
 

82 82 78 70 74 74 44,4 145,5 14,9 63,5 21,6 
Bohinjska Bistrica 
 

1799 1783 1797 1765 1750 1743 44,6 146,7 14,6 63,0 21,5 

Bohinjska &e#njica 347 340 338 332 326 335 41,8 114,3 16,7 64,2 19,1 

Brod 93 93 86 87 88 96 39,2 92,9 14,6 71,0 13,5 

Goreljek 7 8 7 6 7 12 NP NP NP NP NP 

Gorju#e 150 146 139 140 142 144 46,3 170,0 13,9 62,5 23,6 

Jereka 196 192 189 188 184 181 40,6 95,5 12,2 76,2 11,6 

Kamnje 223 213 218 214 207 197 43,3 146,2 13,2 67,5 19,3 
Koprivnik v 
Bohinju 

216 222 231 226 225 230 40,2 92,5 17,4 66,5 16,1 

La#ki Rovt 41 39 40 40 40 40 46,7 133,3 22,5 47,5 30,0 

Lepence 33 30 33 33 31 32 43,8 100,0 18,8 62,5 18,8 

Nem#ki Rovt 112 108 109 112 110 111 45,9 180,0 13,5 62,2 24,3 

Nomenj 173 163 168 171 178 160 44,8 129,2 15,0 65,6 19,4 

Podjelje 67 74 71 73 76 77 42,9 138,5 16,9 59,7 23,4 

Polje 170 168 171 175 172 171 49,2 380,0 8,8 57,9 33,3 

Ravne v Bohinju 43 41 44 42 43 43 53,5 750,0 4,7 60,5 34,9 

Rib!ev Laz 147 150 155 161 164 164 47,4 300,0 7,9 68,3 23,8 

Savica 68 70 64 66 60 62 47,2 200,0 11,3 66,1 22,6 
Srednja vas v 
Bohinju 

505 494 499 504 504 507 47,8 190,2 16,2 53,1 30,8 

Stara Fu$ina 595 594 585 584 574 571 44,6 160,3 13,7 64,4 21,9 

Studor v Bohinju 117 119 121 121 120 124 43,7 141,7 19,4 53,2 27,4 

Ukanc 44 41 38 42 46 41 50,0 200,0 14,6 56,1 29,3 

'lan 12 12 11 11 11 11 NP NP NP NP NP 

Log v Bohinju 17 16 14 13 14 13 NP NP NP NP NP 
Vir: SURS 
 
 



 
Občina Bohinj 

Župan 
 

Triglavska cesta 35, 4264  Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01 00   fax: 04-572-18-64 
 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 

Številka: 60301-1/2016-9 
Datum: 5. 4. 2017  
 
Zadeva: 
SEZNANITEV  S POROČILOM O POSLOVANJU OŠ DR. JANEZA 
MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA  ZA LETO 2016 
 
Na podlagi 31 člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, 
št. 8/07), 73. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik občine 
Bohinj, št. 8/07 in 2/09) in 99. Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 
11/2011-UPB4), župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu Občine 
Bohinj v obravnavo naslednjo točko dnevnega reda: 
 
POROČILO O POSLOVANJU OŠ DR. JANEZA MENCINGERJA 
BOHINJSKA BISTRICA  ZA LETO 2016 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bohinj se seznani s Poročilom o poslovanju 
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za  leto 2016 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) bo kot poročevalka na seji 
Občinskega sveta sodelovala ravnateljica Mojca Rozman. 
                                                                                   
                                                               
Pripravila: 
Iva Lapajne, 
višja svetovalka I za družbene                           Predlagatelj: 
dejavnosti                                                            ŽUPAN 

                                                   Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 
 

Obrazložitev: 
 
Občina Bohinj je ustanoviteljica OŠ dr. Janeza Mencingerja ki je posredni 
proračunski uporabnik (v nadaljevanju: Osnovna šola). Javni zavod mora 
v skladu z 99. členom Zakona o javnih financah kot posredni uporabnik 
občinskega proračuna predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z 
obrazložitvami županu, le ta pa ga mora predložiti občinskemu svetu.  
Zaključni račun je obravnaval in sprejel Svet zavoda 6.3.2017.  
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Iz vsebinskega letnega poročila je razvidno, da je zavod izvajal strokovne 
in dodatne programe uspešno. Žal pa v poročilo niso vključeni pomembni 
dosežki učencev, kot npr. Zlata kuhalnica ter uvrstitve na športnih in 
drugih tekmovanjih. 
Pojavljajo se odstopanja v primerjavi s planiranimi in dejansko 
porabljenimi sredstvi (npr. športna tekmovanja), za kar smo pridobili 
naknadne obrazložitve. 
 
Pri finančnem poročilu pa se srečujemo z neusklajenostjo  občinskega in 
zavodskega zaključnega računa. Vzrok temu je, da je občinski proračun 
pripravljen na podlagi izvedenih plačil oz. nakazil v tekočem letu, zaključni 
račun OŠ pa na podlagi finančnih dogodkov. 
Zahtevki za mesec november in december 2015 so zapadli v plačilo 
januarja oz. februarja 2016. Prav tako so tudi zahtevki za mesec 
november in december 2016 zapadli v plačilo leta 2017. 
 
Priloženih je več računovodskih izkazov od katerih navajamo 
najpomembnejše: 

1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti, ki izkazuje presežek prihodkov v višini  12.153 € (lani 
10.832 €) iz naslova izvajanja javne službe in 639 € (lani 477 €) iz 
naslova tržne dejavnosti. 

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkazuje 
presežek prihodkov v višini 12.792 € (lani 11.309 €). 

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka izkazuje presežek odhodkov v višini 51.076 € (lani 
15.827 €). 

 
Podrobnejše poročilo bo podano na seji.                                        
 
 
Priloga:  

- Poslovno in računovodsko poročilo za leto 2016 

 























































































































































 
Občina Bohinj 

Župan 
 

Triglavska cesta 35, 4264  Bohinjska Bistrica                    tel: 04-577-01 00   fax: 04-572-18-64 
 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 

Številka: 602-7/2017-3 
Datum: 16.5.2017 
  
Zadeva: 
PREDLOG ZA OBLIKOVANJE PROGRAMOV IN ODPIRALNI ČAS V OŠ DR. 
JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA ZA ORGANIZACIJSKO 
ENOTO  VRTEC BOHINJ  V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 
Na podlagi 31. člena  Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 
8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v  obravnavo Predlog za 
oblikovanje programov in odpiralni čas v  zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj v šolskem letu 
2017/2018. 
  
Župan Občinskemu svetu predlaga, da po  končani obravnavi sprejme naslednja 
sklepa: 
 

1. Občinski svet  daje soglasje za oblikovanje dnevnega programa v 
obsegu od 6 do 9 ur in za oblikovanje poldnevnega programa v 
obsegu 5 ur v OŠ dr. Janeza Mencingerja za OE Vrtec v šolskem letu 
2017/2018. 

 
2. Občinski svet  daje soglasje k odpiralnemu času v OŠ dr. Janeza 

Mencingerja za OE Vrtec v šolskem letu 2017/2018, ki velja za 
Bohinjsko Bistrico od 5.30 do 16.15. ure in za Srednjo vas od 6.00 
do 15.15 ure. 

 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) bosta kot poročevalka na seji 
Občinskega sveta sodelovala  Anica Stare, pomočnica ravnateljice. 
 
Pripravila: 
Iva Lapajne, višja svetovalka I 
za družbene dejavnosti                                  Predlagatelj: 
                                                                        ŽUPAN 

                                                   Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
1. ZAKONSKA PODLAGA ZA PRIPRAVO GRADIVA 
 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO) je krovni zakon za področje otroškega varstva, ki določa organizacijo, 
način dela in financiranje vrtca. V svojem 14. členu omenjeni zakon določa da 
lahko vrtec izvaja naslednje programe: 
- dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo 

dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično, 
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- poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo 
dopoldne, popoldne ali izmenično, 

- krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno. 
Dnevni in poldnevni programi  so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do 
vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo  in prehrano. Krajši programi so prav 
tako namenjeni vzgoji in varstvu otrok, lahko pa vključujejo tudi prehrano. 
 
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
 
Vpis otrok za šolsko leto 2017/2018 je v Zavodu OŠ dr. Janeza Mencingerja, 
organizacijska enota  Vrtec, potekal v mesecu februarju in marcu 2017. 
 
Na podlagi novega vpisa želijo starši otroke vključiti v naslednje programe: 

- v prvo starostno obdobje so v poldnevni program vpisani štirje otroci   
- v drugo starostno obdobje je v poldnevni program vpisanih sedem otrok  

Predvidena razporeditev otrok (ki so že vključeni v vrtec) v programe: 
- v prvo starostno obdobje sta v poldnevni program vključena dva otroka   
- v drugo starostno obdobje je v poldnevni program vključenih pet otrok  

 
Ob upoštevanju že vpisanih in na novo vpisanih otrok bo v poldnevni program 
prve starostne skupine predvidoma vključeno šest otrok  in dvanajst otrok v 
drugi starostni skupini. Ostali otroci so vključeni v dnevni program. 
Ker bo v poldnevni program vpisanih manj otrok kot je predpisani najnižji 
normativ za oblikovanje samostojnega oddelka, samostojni oddelki za izvajanje 
poldnevnega programa ne bodo oblikovani. Otroci, vpisani v poldnevni program, 
bodo vključeni v oddelke celodnevnega programa.  
 
Vrtec bo tudi v prihodnjem šolskem letu izvajal dva programa, ki vključujeta 
varstvo, vzgojo in prehrano otrok. Glede na dejanski vpis otrok in potrebe 
staršev je vrtec predlagal potrditev naslednjih dveh programov:  

- dnevni program, čas po izbiri staršev od 6 do 9 ur,  
- poldnevni program v obsegu 5 ur.  

 
Dnevni in poldnevni program se izvajata v času, ko je vrtec odprt 
- v Bohinjski Bistrici  od 5.30 do 16.15 ure, 
- v Srednji vasi od 6.00 do 15.15 ure.  
 
Za šolsko leto 2017/2018 predlagamo potrditev dveh programov in sicer 9 urni 
dnevni ter poldnevni v obsegu 5 ur. 
 
3. FINANČNE POSLEDICE 
 
Soglasje Občinskega sveta k vrstam programov in k odpiralnemu času vrtca nima 
neposrednih finančnih posledic za občinski proračun. 
 
Pripravili: Anita Zorč in Iva Lapajne 
 



 
Občina Bohinj 

Župan 
 

Triglavska cesta 35, 4264  Bohinjska Bistrica                             tel: 04-577-01 00   fax: 04-572-18-64 
 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 

Številka: 602-7/2017-2 
Datum: 16.5.2017 
 
Zadeva: 
PREDLOG ZA OBLIKOVANJE ODDELKOV IN ZVIŠANJE NORMATIVA V 
ODDELKIH ZAVODA  OŠ DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA 
BISTRICA ZA ORGANIZACIJSKO ENOTO VRTEC  
 
Na podlagi 31. člena  Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 
8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v  obravnavo Predlog za 
oblikovanje enajstih oddelkov in zvišanje normativa v oddelkih zavoda OŠ dr. 
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec. 
   
Župan Občinskemu svetu predlaga, da po  končani  obravnavi sprejme naslednje 
sklepe: 

1. Občinski svet daje soglasje k oblikovanju enajstih oddelkov v OŠ 
dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko enoto Vrtec v šolskem 
letu 2017/2018.  

2. Občinski svet  daje soglasje k zvišanju  normativa, za dva otroka, v 
vseh oddelkih zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko 
enoto Vrtec v šolskem letu 2017/2018. 

 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) bo kot poročevalka sodelovala Anica 
Stare, pomočnica ravnateljice za organizacijsko enoto Vrtec.  
 
Pripravila: 
Iva Lapajne, višja svetovalka I 
za družbene dejavnosti                                               Predlagatelj: 
                                                                                    ŽUPAN 
                                                                    Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.  
 

OBRAZLOŽITEV 
 

1. ZAKONSKA PODLAGA ZA PRIPRAVO GRADIVA 
 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05–UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)  je krovni zakon 
za področje otroškega varstva, ki določa organizacijo, način dela in financiranje 
vrtca. V svojem 17. členu omenjeni zakon določa normativ za število otrok in 
število delavcev v oddelkih vrtca. Število otrok v oddelku prvega starostnega 
obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega 
obdobja pa dvaindvajset otrok. Lahko se oblikujejo tudi starostno kombinirani 
oddelki, ki ne smejo imeti več kot 17 otrok in heterogeni oddelki z normativom 
19 otrok.  
Podrobnejša določila o številu otrok, vključenih v posamezne oddelke je  v skladu 
z zakonom določil minister, pristojen  za predšolsko vzgojo v Pravilniku o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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(Uradni list RS, št., 27/14). Navedeni pravilnik v 25 členu določa, da 
ustanoviteljica vrtca glede na razmere  in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v 
lokalni skupnosti odloči, da se  število otrok v oddelku poveča za največ 2 otroka. 
Prav tako navedeni pravilnik določa tudi normative za zaposlovanje in normative 
za oblikovanje oddelkov v vrtcih. 
Število oddelkov in sistemizacija sta osnova za oblikovanje cene posameznih 
programov, zato mora s predlogom soglašati občina ustanoviteljica. 
 

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
 
Vpisi otrok v programe vrtca se praviloma vršijo enkrat letno, sicer pa starši 
lahko vpisujejo otroke v vrtec vse leto. Število vpisanih otrok je pomembno, saj 
se glede na število otrok v posameznem programu - oddelku oblikuje 
sistemizacija in s tem število zaposlenih.   
 
Zavod OŠ dr. Janeza Mencingerja, organizacijska enota Vrtec je v mesecu 
februarju in marcu vpisoval otroke v programe vrtca za šolsko leto 2017/2018.  
V vrtec je že vključenih 155 otrok, od tega je en otrok s posebnimi potrebami. 
Na novo je vpisanih 56 otrok, 8 staršev je za vpis otroka oddalo namero.  
 
Podatki o številu otrok, ki so že vključeni v vrtec, o številu vpisanih otrok in o 
podanih namerah za vpis. 
 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SKUPAJ 
Že vključeni 
otroci 

5 49 39 37 25   155 

Novo vpisani 
otroci 

1 2 14 4 15 20  56 

SKUPAJ 6 51 53 41 40 20  211 
Opomba: Otroci letnika 2011* imajo odložen začetek šolanja. 
 
Za vključitev vseh vpisanih otrok in otrok na podlagi oddanih namer o vpisu, bi 
potrebovali dejansko 211 mest, kar ne moremo v celoti zagotoviti niti z zvišanim 
normativom v vseh oddelkih. 
 
 
S potrditvijo enajstih oddelkov in zvišanega normativa v vseh oddelkih pridobimo 
206 mest za vključitev otrok. Za prvo starostno obdobje bo v vrtcu  48 mest, v 
primeru fleksibilnega (zvišanega) pa 56 mest.  
Za drugo starostno obdobje bo v vrtcu 136 mest, v primeru fleksibilnega 
normativa (zvišanega) pa 150 mest. 
Navedeno število se zniža za 2 mesti zaradi otroka, ki ima odločbo o usmeritvi, 
kar vpliva na znižanje števila otrok v enem oddelku. Za šolsko leto 2017/2018 bi 
lahko vključili v vrtec 206 otrok.  
 
Glede na zgoraj navedeno lahko v šolskem letu vrtec obiskujejo 204 otroci. 
 
S tako vključitvijo otrok bo občina pokrivala stroške za tri prazna mesta ( 2 na 
račun otroka s posebnimi potrebami in 1 do vključitve otrok v ustrezni starosti). 
 
Če upoštevamo fleksibilni normativ, bodo otroci razporejeni v naslednjih 11 
oddelkov: 
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1. STAROSTNO 
OBDOBJE 
  

4 oddelki po 14 otrok 

2. STAROSTNO 
OBDOBJE  
 

3 homogeni oddelki v starosti od 3 do 4 let, po 19 
otrok  
1 heterogen oddelek, po 21 otrok (Srednja vas) 
2 homogena oddelka v starosti od 4 do 6 let ,  po 
24 otrok 

1 homogen oddelek, 22 otrok, 1 otrok s posebnimi 
potrebami ima po Odločbi ZRSŠ znižan normativ za 
2 otroka 

Na podlagi navedenega in na podlagi predloga vrtca predlagamo 
Občinskemu svetu oblikovanje enajstih oddelkov in zvišanje normativa 
za 2 otroka v vseh oddelkih.  

 
 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje v svoji zadnji spremembi (UL RS št. 27/2014) določa v 4. odstavku 27. 
člena da ima ravnatelj možnost, da kljub polni zasedenosti oddelkov vključi v 
vrtec še tri otroke, če gre v družini za nenadne izredne okoliščine in nujno 
potrebo otroka, da se ga takoj vključi v vrtec.  
 

3. FINANČNE POSLEDICE 
 
Sprejem zvišanega normativa pomeni delitev določenih stroškov na večje število 
otrok. Podrobnejše finančne posledice za občinski proračun bodo razvidne v 
gradivu za oblikovanje cene programov. 
 
Pripravili: Anita Zorč in Iva Lapajne 



 
Občina Bohinj 

Župan 
 
Številka:602-6/2017-2 
Datum: 16.5.2017   
 
Zadeva:  
SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OŠ DR. JANEZA 
MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA ZA ORGANIZACIJSKO ENOTO 
VRTEC  ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 
Na podlagi 31. člena  Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo soglasje k 
sistemizaciji delovnih mest za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj za šolsko leto 
2017/2018. 
   
Župan Občinskemu svetu predlaga, da  po obravnavi sprejme naslednja sklepa: 
 

1. Občinski svet Občine Bohinj daje soglasje k  sistemizaciji delovnih 
mest, za šolsko leto 2017/2018 v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto  Vrtec. 
 

2. Občinski svet Občine Bohinj daje soglasje k dodatni sistemizaciji   
          delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 
          organizacijsko enoto  Vrtec za 4 ure specialne in rehabilitacijske 
          pedagoginje. 

 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) bo kot poročevalka sodelovala Anica 
Stare, pomočnica ravnateljice za organizacijsko enoto Vrtec. 
 
Pripravila: 
Iva Lapajne, višja svetovalka I 
za družbene dejavnosti                                              Predlagatelj: 
                                                                                    ŽUPAN 
                                                                    Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.     
 

OBRAZLOŽITEV 

1. ZAKONSKA PODLAGA ZA PRIPRAVO GRADIVA 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05–UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)  določa, da je 
osnovna oziroma temeljna naloga vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za 
otroke, izboljšanje kvalitete  življenja družin in otrok, prav tako pa tudi 
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V 
skladu z navedenim zakonom so sprejeti tudi podzakonski akti, ki določajo 
različne normative in metodologijo za oblikovanje cen. Normative za 
zaposlovanje in normative za oblikovanje oddelkov v vrtcih določa Pravilnik o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09-popr, 102/09, 105/10, 
92/12 in 98/12- popr., 27/14), v nadaljnjem besedilu Pravilnik.  17. člen Zakona 
o vrtcih določa, da dnevni in poldnevni program izvajata vzgojitelj in pomočnik 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih prvega starostnega obdobja izvajata 
skupaj vsaj šest ur dnevno in v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri 
ure dnevno. Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja 
s sistemizacijo delovnih mest ob oblikovanju oddelkov. Sočasnost se v času, ko 
otroci počivajo ne izvaja. 

 
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
Zavod OŠ dr. Janeza Mencingerja, organizacijska enota  Vrtec je v mesecu 
februarju in marcu vpisoval otroke v programe vrtca za šolsko leto 2017/2018.  
V vrtec je že vključenih 155 otrok, od tega je en otrok s posebnimi potrebami. 
Na novo je vpisanih 56 otrok, od katerih je 8 staršev za vpis otroka oddalo 
namero. Otroci bodo v šolskem letu 2017/2018 razporejeni v enajst oddelkov. 
 
V nadaljevanju, ločeno predstavljamo sistemizacijo za strokovni in tehnični kader 
z ustreznimi obrazložitvami. V priloženi tabeli pa primerjavo z normativi in 
predlogom za sistemizacijo delovnih mest, ki je usklajena z vodstvom šole oz. 
vrtca. 
 
Obrazložitev posameznih delovnih mest, ki se v primerjavi s preteklim 
letom ne spreminja: 
Vzgojiteljice 
Navajamo 62. člen Kolektivne pogodbe (Uradni list RS, št. 52/1994, 49/1995, 
34/1996, 45/1996 - popr., 51/1998, 28/1999, 39/1999 - ZMPUPR, 39/2000, 
56/2001, 64/2001, 78/2001 - popr., 56/2002, 43/2006 - ZKolP, 52/2007, 
61/2008, 60/2008, 33/2010, 83/2010, 89/2010, 79/2011, 40/2012, 3/2013, 
46/2013, 67/2013, 7/2014) 
»Vzgojitelju, pomočniku vzgojitelja, varuhu, učitelju in predavatelju višje šole s 
35 leti delovne dobe oziroma s 30 leti delovne dobe za ženske, od tega najmanj 
25 let oziroma 20 let v vzgoji in izobraževanju za ženske, se učna obveznost, 
vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanjša za 2 uri.« 
V našem vrtcu ima skrajšano delovno obveznost z neposrednim delom v skupini 
9 vzgojiteljic. Zato se sistemizira 35% dodatne vzgojiteljice, ki pa jo v deležu 
opravlja pomočnica ravnateljice. 
 
Pomočnica vzgojiteljice 
Tudi dve pomočnici vzgojiteljic imata skrajšano delovno obveznost z 
neposrednim delom v skupini. Delež delovnega mesta se poveča zaradi večje 
sočasnosti v oddelkih prvega starostnega obdobja, skrajšane delovne obveznosti 
in glede na odpiralni čas. Zaradi navedenega potrebujemo dodatno zaposlitev 
(1,10%) pomočnice vzgojiteljice, ki bo pokrivala vse potrebe. 
 
Pomočnica ravnateljice 
V 4. členu  Pravilnika je navedeno, da se sistemizira pomočnika ravnatelja, ki 
mora za polno delovno obveznost opravljati še druga dela. V našem primeru 
opravlja dela vzgojiteljice (0,35%) in zdravstveno higienski minimum 0,15%). 
 
Hišnik 
V našem vrtcu to delo opravljata dve osebi. Prva oseba  ima polovično 
zaposlitev, druga pa  preostali delež do 0,55 zaposlitve hišnika. Ker  ima druga 
oseba sistemizirane še naloge (v OŠ) se sistemizira manj kot predvideva 

http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201994083000|RS-52|3179|1937|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201995082500|RS-49|3774|2313|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201996062900|RS-34|2937|2278|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201996081900|RS-45|3941|3|P|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201998071700|RS-51|3722|2323|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201999042200|RS-28|3142|1356|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201999052500|RS-39|4565|1963|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000051200|RS-39|4694|1942|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001070600|RS-56|5773|2986|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001080300|RS-64|6670|3501|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001100500|RS-78|8042|1|P|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002062800|RS-56|5931|2779|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006042100|RS-43|4601|1835|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007061200|RS-52|7198|2802|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008061600|RS-61|8116|2586|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008061600|RS-60|7380|2579|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010042300|RS-33|4500|1533|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010102200|RS-83|12684|4497|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010110800|RS-89|13617|4769|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011100700|RS-79|10169|3339|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012053000|RS-40|4269|1707|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013011100|RS-3|425|111|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013052900|RS-46|5320|1771|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013080900|RS-67|7973|2621|O|
http://www.edusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014013100|RS-7|547|172|O|


3 

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje. 
Dodatna sistemizacija delovnih mest Enoti vrtec Bohinj 
V šolskem letu 2017/18 sta do dodatne strokovne pomoči v vrtcu, na podlagi 
Odločb Zavoda za šolstvo RS, upravičena dva otroka v skupnem obsegu 6 ur 
tedensko. Od tega je vsak otrok upravičen do. 
 

- ure svetovalne storitve, ki jo bo izvajala svetovalna delavka v vrtcu v 
okviru redne zaposlitve, kar ne predstavlja dodatnih stroškov za občinski 
proračun.  

- dve uri dodatne strokovne pomoč mobilne specialne in rehabilitacijske 
pedagoginja.  

 
Za oba otroka velja, da sta upravičena do dodatne strokovne pomoči do 
spremembe ravni izobraževanja, to je predvidoma do 31. 8. 2018.  
V primeru potrjene dodatne sistemizacije stroški v celoti bremenijo občinski 
proračun. 
 
3. FINANČNE POSLEDICE 
Potrebna sredstva za izvajanje dodatne strokovne pomoči predstavljajo strošek v 
višini cca 2.000,00 €, kar je že vključeno v proračun za leto 2017 in ne 
predstavlja dodatnega stroška. 
 
 
 
Pripravili: Na predlog OŠ dr. J. Mencingerja 
               Anita Zorč, Iva Lapajne 
 
 
Priloga: 
- sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2017/2018 brez vključene dodatne 

sistemizacije 



 

 
  

ZAPOSLENI  Normativ za 11 
odd. 

Predlog OŠ Usklajen predlog  Vzroki za odstopanja od 
normativa 

POMOČNICA 
RAVNATELJA 

0,50 0,50 0,50 
 

 

SVETOVALNI 
 DELAVEC 

0,37 0,37 0,37  

VZGOJITELJICE 
 

11,35 11,35 11,35 Potrebno zaradi nemotene 
organizacije dela v okviru 

odpiralnega časa POMOČNICE 
VZGOJITELJICE 

12,01 12 12 

POSLOVNI SEKRETAR 
 

0,73 0,73 0,73  

RAČUNOVODJA 
 

0,73 0,73 0,73 

ORGANIZATOR 
PREHRANE 

0,18 0,18 0,18 
 

 

ORG.ZDRAVSTV. 
HIG. REŽIMA 

0,18 0,15 0,15 Opravlja pomočnica ravnateljice 

HIŠNIK 
 

0,61 0,55 0,55  

KUHAR 
 

3,14 3,03 2,84 Manj zaradi skupne organizacije dela  
v OŠ (+ pomočnik kuharja 0,19) 

ČISTILKE ( OŠ,  
Mencingerjeva) 

2,10 
 

2,10 1,82 
 

1,50 vrtec Boh. Bistrica  
0,32 za  2 odd. v OŠ 

PERICA/LIKARICA 
Mencingerjeva 

0,87 0,87 0,79  

PERICA LIKARICA 
Srednja vas 

  0,08 skupaj predstavlja 0,60 delovnega 
mesta 

ČISTILKA, Srednja vas  0,28 
KUHAR,  Srednja vas  0,19 
 



 
Občina Bohinj 

Župan 
 

Triglavska cesta 35, 4264  Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01 00   fax: 04-572-18-64 
 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 

Številka: 478- 67/2017 
Datum: 15.5.2017 
 
Zadeva:  
DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
BOHINJ ZA LETO 2017 
 
Na podlagi 31. in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, 
št. 8/07) župan Občine Bohinj posreduje Občinskemu svetu v obravnavo točko 
dnevnega reda 
 
DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
BOHINJ ZA LETO 2017 
 
Po končani obravnavi župan predlaga, da Občinski svet sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme dopolnitev načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Bohinj za leto 2017  
 
 
V imenu predlagatelja bo v skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bohinj na seji Občinskega sveta in na sejah komisij sodeloval Miroslav 
Sodja, univ.dipl.inž.kem.teh., Direktor občinske uprave. 
 

 
 
Pripravila: 
Jolanda Planovšek, dipl.upr.org. 
Višja svetovalka III na področju nepremičnin 
 
 

 
                                                    PREDLAGATELJ 

                                                    Župan 
                                                        Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj za leto 
2017 



DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM 
PREMOŽENJEM  OBČINE BOHINJ ZA LETO 2017 
 
Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, s katerimi občina ravna na različne 
načine: ga pridobiva, z njim razpolaga, ga upravlja in najema. Pridobivanje stvarnega 
premoženja pomeni vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na 
občino ali drugo osebo javnega prava. Razpolaganje s stvarnim premoženjem pomeni vsak 
prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni: 

- prodajo,  
- odsvojitev na podlagi menjave, 
- drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja, 
- ter vlaganje stvarnih vložkov v pravne osebe zasebnega ali javnega prava (javni 

zavod, javno podjetje, ….).  
 
Upravljanje s stvarnim premoženjem pomeni skrb za pravno in dejansko urejenost, 
investicijsko vzdrževanje, oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, dajanje 
stvarnega premoženja v uporabo in podobno.  
 
Pri ravnanju s stvarnim premoženjem je potrebno upoštevati načela, ki jih določa ZSPDSLS, 
in sicer:  

- načelo gospodarnosti, 
- načelo odplačnosti (pomeni, da stvarnega premoženja ni dovoljeno odtujiti 

neodplačno, razen, če je to dovoljeno z zakonom, odplačno pa samo pod pogoji in na 
načine, ki jih določa ZSPDSLS), 

- načelo enakega obravnavanja (enako obravnavanje vseh udeležencev v postopku), 
- načelo preglednosti (preglednost vodenja postopkov in sprejemanja odločitev) in  
- načelo javnosti (ravnanje s stvarnim premoženjem je javno, razen v primerih, ko 

poseben zakon določa drugače). 
 
Kupnina od prodaje stvarnega premoženja se uporabi za gradnjo, nakup in vzdrževanje 
stvarnega premoženja občine. 
 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bohinj je sestavljen na podlagi določb 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13, 10/14 in 58/16). 
 
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko med letom spremeni in dopolni. 
 

A.) NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM  

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je sestavljen iz načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.  

A1) NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA vključuje 
pridobivanje nepremičnega premoženja po vrstah nepremičnin (zemljišča, poslovni prostori, 
stanovanja). Pridobivanje nepremičnega premoženja (zemljišča) je predvideno zaradi 
realizacije investicij, zaradi urejanja premoženjsko pravnih razmerij na nepremičninah v 
zasebni lasti, na katerih je zgrajena javna infrastruktura Občine Bohinj. 



Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema podatke o: 
 vrsti nepremičnine, 
 katastrski občini, v kateri upravljavec načrtuje nakup,  
 okvirni velikosti izraženi v m2 in 
 predvideni vrednosti 

 
NAKUPI 

Zap.
št. 

Vrsta 
nepremičnine 

Parcelna št. in 
katastrska občina 
(k.o.) 

Okvirna 
velikost (m2) 

Namen odkupa Planirana sredstva 
(v EUR) 

1  
več zemljišč 
 
 
 

 
 

 
4000 m2 

za potrebe urejanja 
lastništva 
kategoriziranih 
občinskih poti, ki 
potekajo po 
privatnih zemljiščih 

40.000,00 EUR 
(sredstva za nakup 
so planirana na PP 
4800) 

2 več zemljišč k.o. Savica cca 1000 m2 
(potrebna 

parcelacija) 

odkup zaradi 
izgradnje pločnika 
na Ribčevem Lazu 

20.000,00 EUR 
(sredstva za nakup 
so planirana na PP 
4800) 

3 več zemljišč   Odkup zemljišč za 
modernizacijo 
kolesarske poti 

10.000,00 EUR 
(sredstva za nakup 
planirana na PP 
6195-Modernizacija 
kolesarske poti 
Bohinj) 

*** PRORAČUN 2. OBRAVNAVA*** 
4 zemljišče Parc.št. 319/2 k.o. 

Bohinjska Bistrica 
839 m2 Odkup zaradi 

zaokrožitve parcel  
(verjetnost 
doseganja višje 
cene ob prodaji) 

75.500,00 EUR 
(sredstva za nakup 
so planirana na PP 
4800) 

5 več zemljišč na 
območju NC 
Polje  

k.o. Savica  Odkup zemljišč za 
potrebe 
Nordijskega centra 
Polje 

5.000,00 EUR 
(sredstva za nakup 
planirana na PP 
6780-Smučarsko 
skakalni center Polje) 

6 zemljišče Parc.št. 1812/2 in 
1812/4 obe k.o. 
Studor 

6406 m2 Odkup parkirišča v 
Ukancu 

230.000,00 EUR 
(sredstva za nakup 
so planirana na PP 
6094) 

 
A2) NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 
V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe in deli 
stavb ter zemljišča s stavbo. Načrt razpolaganja z zemljišči zajema podatke o : 
 katastrski občini in šifri k.o.; 
 parcelni številki zemljišča;  
 kvadraturi zemljišča izraženi v m2 in 
 predvideni (orientacijski) vrednosti 

 
 
 



PRODAJE 
Upravljavec: Občina Bohinj 

Zap.
št. 

Katastrska občina 
in šifra k.o. 

Parcelna št. Velikost 
(m2) 

Namen prodaje Orientacijska 
vrednost/EUR 

 
1 

Bohinjska Bistrica 
(2200) 

513/2 13 m2 Zemljišče na katerem 
stoji obstoječ 
transformator, ki je v 
lasti  Elektra Gorenjske 
d.d. 

650,00 EUR 

 
2 

Bohinjska Bistrica 
(2200) 

570/4 30 m2 Zemljišče na katerem 
stoji obstoječ 
transformator, ki je v 
lasti Elektra Gorenjske 
d.d. 

1.500,00 EUR 
 

 
3 

Bohinjska Bistrica 
(2200) 

358/4 8 m2 Zemljišče na katerem 
stoji obstoječ 
transformator, ki je v 
lasti Elektra Gorenjske 
d.d. 

640,00 EUR 

 
4 

Bohinjska Bistrica 
(2200) 

574/56 17 m2 Zemljišče na katerem 
stoji obstoječ 
transformator, ki je v 
lasti Elektro Gorenjska 
d.d. 

850,00 EUR 

 
5 

Savica 
(2199) 

Del 1146/6, 
1146/7, 
1146/8 

127/219 
delež 
(127 m2) 

Funkcionalno zemljišče 800,00 EUR 
 

 
6 

Bohinjska Bistrica 
(2200) 

deli zemljišč 
577/39, 
1464/5, 
574/93, 
577/41, 
587/6,580/68  

3.772 m2 Prodaja zemljišča za 
garažno hišo 

73.160,00 EUR 

 
7 

Bohinjska Bistrica 
(2200) 

Parc.št. 
1459/4  

68 m2 Prodaja zemljišča 
kmetijskim objektom, ki 
je v lasti fizične osebe 

1.088,00 EUR 

 
8 

Savica  
(2199) 

del parc.št. 
1255/10 

Cca 350 
m2 

Funkcionalno zemljišče 
hotela Jezero (po 
parcelaciji izvzem iz 
javnega dobra in 
vknjižba na Občino 
Bohinj) 

14.000,00 EUR 

9 Savica  
(2199) 

Parc.št. 
1278/7 

24 m2 Funkcionalno zemljišče 
k objektu Savica 2, ki je 
v lasti fizične osebe 

720,00 EUR 

*** PRORAČUN 2. OBRAVNAVA*** 
10 Bohinjska Bistrica  

(2200) 
Parc.št. 
471/4, 
471/10, 
471/11, 

4.524 m2 Prodaja po sklepu OS z 
dne 7.12.2016 

652.646,00 EUR 



471/13, 
471/28, 
471/30, 
471/31, 
471/32, 
471/33, 
471/36  

***PRVA DOPOLNITEV*** 
11 Bohinjska Bistrica  

(2200) 
Parc.št. 
319/3, 317/0 

 1902 m2 Zemljišči ob Bohinj Eco 
park hotel 

 167.376,00 EUR (+ 
DDV) 

***Prodaja zemljišč katastrska občina 2200 Bohinjska Bistrica parceli 319/3 in 317, skupne 
površine  1902 m2, ki po planu predstavljata stavbno zemljišče, območje za turizem. Prodaja 
izvršena na podlagi javnega zbiranja ponudb, po ceni 167.376,00 EUR, kot je določeno v 
cenitvenem poročilu št. 89-OZ-16 z dne 1.12.2016.*** 
 
PRODAJE  stanovanj: 

Zap. 
št 

Katastrska občina  
in šifra k.o. 

Št.stavbe in št. dela 
stavbe 

Velikost 
(m2) 

Namen prodaje Orientacijska 
vrednost/EUR 

  Št.stavbe: 838 
Št. dela stavbe: 7 
Na naslovu 
Triglavska cesta 28 

60,20   

  
 

Bohinjska Bistrica 
(2200) 

Št. stavbe: 918 
Št. dela stavbe: 14 
Št. stavbe: 918 
Št. dela stavbe: 17 
oba stanovanja na 
naslovu Jelovška 
cesta 10 
št.stavbe: 919 
št. dela stavbe: 19 
naslov: Jelovška 
cesta 12 
Št.stavbe: 922 
Št. dela stavbe 2 
Naslov: Jelovška 
cesta 14 

 
56,62 
 
65,26 
 
 
 
 
57,30 
 
 
52,44 
 

 
 
 
Prodaja starih in 
dotrajanih stanovanj 
(potrebnih temeljite 
prenove) 

 
 
 
80.000,00 EUR  

MENJAVE 
ZEMLJIŠČE OBČINE ZEMLJIŠČE ZA MENJAVO 

 K.O. Parcela Velikost 
(m2) 

Raba K.O. Parc. 
št. 

Velikost 
(m2) 

Raba 

1 Savica 1266/6 104 m2 dvorišče Savica 847/3 155 m2 travnik 
2 Savica 1281/2 141 m2 dvorišče Savica 467/8 in 

467/7 
111 m2 cesta 

***PRVA DOPOLNITEV*** 
3 Savica 1293/27 368 m2 zemljišče 

pod 
stavbo in 
pripadajo
če 
zemljišče 

Bohinjska 
Srednja 
vas 

490/6 2329 m2 Zemljišče za šport 
in rekreacijo 

***Predlog menjave nepremičnin katastrska občina 2199 Savica parcela 1293/27 površine 368 
m2, ki je v lasti Občine Bohinj in ki v naravi predstavlja zemljišče pod objektom, ki je v lasti 
GKZ Srednja vas v Bohinju, z.o.o., preostali del zemljišča pa predstavlja funkcionalno 



zemljišče. Po planu gre za stavbno zemljišče, območje parkovnih površin. Po GURS znaša 
vrednost zemljišča 10.003,84 EUR (vrednost objekta, ki je v lasti GKZ Srednja vas v Bohinju, 
z.o.o., pa 81.615,88 EUR). Menja se za nepremičnino katastrska občina 2197 Bohinjska Srednja 
vas parcela 490/6 površine 2329 m2, ki je v lasti GKZ Srednja vas v Bohinju, z.o.o.. 
Nepremičnina v naravi predstavlja dvorišče, parkirišče za potrebe športnega centra, po planu 
je zemljišče opredeljeno kot stavbno zemljišče, območje BC (športni center). Po GURS znaša 
vrednost zemljišča 37.592,12 EUR. V primeru, da bo predlog menjave sprejet, bo Občinska 
uprava Občine Bohinj naročila cenitev nepremičnin, ki bo osnova za sklenitev menjalne 
pogodbe.*** 
 
BREZPLAČNI PRENOSI 

 K.O. Parc.št. Velikost (m2) Raba Namen 
1 Savica 264/2 184 m2 Gasilski dom na 

Kamnjah s 
funkcionalnim 
zemljiščem 

neurejeno stanje, prenos na 
podlagi Zakona o gasilstvu 

2 Studor 1488/5 51 m2 Gasilski dom v Stari 
Fužini s funkcionalnim 
zemljiščem 

neurejeno stanje, prenos na 
podlagi Zakona o gasilstvu 

 
B.)NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM 
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem je sestavljen iz načrta pridobivanja premičnega 
premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 eurov in načrta razpolaganja s premičnim 
premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 eurov. 
 
B1) NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA  
zajema podatke o: 
 vrsti premičnega premoženja (motorna vozila, informacijska oprema, drugo premično 

premoženje); 
 količini premičnega premoženja izraženega v številu posameznih premičnin ter; 
 predvidenih sredstvih v proračunu  

Zap.
št. 

vrsta premičnega  
premoženja 

Količina predvidena 
sredstva (v EUR) 

ekonomska utemeljenost 

 
1 

Metla in sesalec za 
listje  

1 15.000,00 EUR Za vzdrževanje pločnikov in 
zelenic  

 
3 

Vozilo za pobiranje 
smeti z nadgradnjo  

1 60.000,00 EUR Nakup zaradi dotrajanosti starega 

 
4 

Elektroagregat 1 1.000,00 EUR Za vzdrževanje kanalizacije  

 
Datum: 15.5.2017 

                                                                      
                                                                        Župan Občine Bohinj 

                                                                                      Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
 
 



 
Občina Bohinj 

Župan 
 

Triglavska cesta 35, 4264  Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01 00   fax: 04-572-18-64 
 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 

Številka: 360-3/2017 
Datum: 17. 5. 2017 
 
Zadeva:  

SKLEP O PRISTOPU OBČINE BOHINJ H KONVENCIJI ŽUPANOV ZA 
PODNEBNE SPREMEMBE IN ENERGIJO 

 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) je Občinski svet Občine Bohinj na svoji 21. redni seji dne 1.6.2017 sprejel 
naslednji: 
 

 
SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o pristopu Občine Bohinj h 
Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo in pooblašča 
župana za podpis pristopnega obrazca. 
 
V imenu predlagatelja bo v skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bohinj na seji Občinskega sveta in na sejah komisij sodeloval Miroslav 
Sodja, univ.dipl.inž.kem.teh., direktor občinske uprave. 
 
 
 
                                                                            Župan Občine Bohinj 
                                                                     Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
 
 
Pripravil: 
Andrej Kovačič, dipl.inž.geod. 
Višji svetovalec  
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OBRAZLOŽITEV: 

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo je evropsko 
gibanje, v katerem prostovoljno sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki 
se zavežejo k izvajanju ciljev EU na področjih podnebnih sprememb in 
energije na svojem ozemlju. Je edinstveno gibanje od spodaj navzgor, ki se 
je začelo leta 2008 s podporo Evropske komisije in ima danes že več kot 
7.100 podpisnikov. 

 
Na podlagi metodologije v okviru Konvencije županov za podnebne 
spremembe in energijo bo izdelan Trajnostni energetski načrt Gorenjske 
(TEN Gorenjska). Gorenjske občine so januarja 2016 na Svetu gorenjske 
regije sprejele predlog Regionalne razvojne agencije BSC Kranj po izdelavi 
TEN Gorenjska. Sinergijski pristop k vprašanju trajnostnega razvoja namreč 
omogoča doseganje boljših rezultatov kot izoliran pristop, saj temelji na 
povezovanju in izmenjavi izkušenj. Prav tako bo načrt spodbujal 
sodelovanje med podjetji, raziskovalnimi ustanovami in lokalnimi 
skupnostmi. 

 
Za pristop h Konvenciji županov je potrebna politična podpora, in sicer sklep 
občinskega sveta, da občina pristopa h Konvenciji županov. Na podlagi 
izražene podpore občinskega sveta bo župan podpisal pristopni obrazec. 

 
Aktivnosti v okviru Konvencije županov: 

1. izdelava akcijskega načrta – TEN Gorenjska: 
- osnovna evidenca emisij in ocena podnebnega tveganja in ranljivosti, 
- določitev cilja – najmanj 40% zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030, 
- opredelitev ukrepov za doseganje cilja, 

2. predložitev akcijskega načrta: 
- pred predložitvijo na Konvencijo potrditev dokumenta vseh 18 

občinskih svetov gorenjskih občin, 
3. spremljanje izvajanja: 

- redno poročanje. 
 

Podpisniki bodo v dveh letih po uradnem podpisu predložili akcijski načrt za 
trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP), ki bo zajemal 
blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. SECAP temelji na 
osnovni evidenci emisij in oceni podnebnega tveganja in ranljivosti. 
Podpisniki bodo vsaki dve leti poročali o napredku. 
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Razlogi za pristop h gibanju: 
- visoka  mednarodna  prepoznavnost  in  opaznost  akcijskega  načrta  

lokalne  oblasti  za podnebne spremembe in energijo, 
- priložnost prispevati k oblikovanju podnebne in energetske politike EU, 
- verodostojne zaveze s pregledom in spremljanjem napredka, 
- boljše finančne priložnosti za lokalne podnebne in energetske projekte, 
- inovativni načini za mrežno povezovanje, izmenjavo izkušenj in krepitev 

sposobnosti z rednimi dogodki, tesnim medinstitucionalnim sodelovanjem, 
spletnimi seminarji  ali spletnimi razpravami, 

- praktična podpora (služba za pomoč), materiali in orodja za usmerjanje, 
- hiter dostop do »znanja in izkušenj odličnosti« in spodbujajočih študij 

primerov, 
- olajšano samoocenjevanje in sodelovalna izmenjava s skupnim 

spremljanjem in predlogo poročanja, 
- fleksibilni referenčni okvir za ukrepanje, prilagodljiv lokalnim potrebam, 
- okrepljeno sodelovanje in podpora nacionalnih in podnacionalnih organov. 

 
Vizija in zaveze: 
H Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo bomo pristopili 
kot skupina vseh gorenjskih občin s skupnim ciljem zmanjšati emisije CO2 
na območju Gorenjske za najmanj 40% do leta 2030. Sprejeli bomo tudi 
celostni pristop k obravnavanju blažitve podnebnih sprememb ter 
prilagajanja nanje. Vse to bomo prikazali v skupnem dokumentu – TEN 
Gorenjske. 
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Finančne posledice 
BSC Kranj je za izdelavo TEN Gorenjska pridobil sredstva EU v okviru 
Programa Interreg Alpine Space – projekt PEACE ALPS (85% sofinanciranje 
izdelave TEN Gorenjska). V februarju 2017 je bilo na Svetu gorenjske regije 
potrjeno 15% sofinanciranje s strani lokalnih skupnosti v gorenjski regiji. 

 

 
PRILOGE: 

- Priloga 1: Temeljna listina Konvencije (Commitment document) 
- Priloga 2: Predstavitev Konvencije županov za podnebne spremembe in 

energijo 
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Župani podpisniki te konvencije imamo skupno vizijo trajnostne prihodnosti ne glede na 
velikost svojih občin ali njihovo mesto na zemljevidu sveta. Ta skupna vizija vodi naša 
dejanja pri spopadanju z medsebojno povezanimi izzivi: blažitvijo podnebnih sprememb, 
prilagajanjem nanje in trajnostno energijo. Pripravljeni smo, da skupaj izvedemo konkretne 
dolgoročne ukrepe, s katerimi bomo ustvarili okoljsko, družbeno in gospodarsko stabilno 
okolje za sedanjo in prihodnje generacije. Naša skupna odgovornost je, da zgradimo bolj 
trajnostna, privlačna, za življenje prijetna, odporna in energetsko učinkovita ozemlja. 
 
 
 
ŽUPANI SE ZAVEDAMO, DA: 

se podnebne spremembe že dogajajo in pomenijo enega največjih svetovnih izzivov našega časa, 
ki zahteva takojšnje ukrepanje ter sodelovanje med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi z 
vsega sveta; 

so lokalni organi ključni dejavnik pri spodbujanju energetskega prehoda in boju proti podnebnim 
spremembam na ravni upravljanja, ki je državljanom najbližje. Skupaj z organi na regionalni in 
nacionalni ravni so odgovorni za podnebne ukrepe in so pripravljeni ukrepati ne glede na zaveze 
drugih strani. V vseh družbeno-ekonomskih razmerah in na vseh geografskih lokacijah so lokalni in 
regionalni organi na čelu prizadevanj za zmanjšanje ranljivosti svojih ozemelj za različne učinke 
podnebnih sprememb. Čeprav prizadevanja za zmanjšanje emisij že potekajo, je prilagajanje še 
naprej nujen in nepogrešljiv dopolnilni element blažitve podnebnih sprememb; 

blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje lahko zagotovita številne koristi za okolje, 
družbo in gospodarstvo. Z njuno skupno obravnavo se odpirajo nove možnosti za spodbujanje 
trajnostnega lokalnega razvoja. To vključuje oblikovanje vključujočih, energetsko učinkovitih in na 
podnebne spremembe odpornih skupnosti, izboljšanje kakovosti življenja, spodbujanje naložb in 
inovacij, krepitev lokalnega gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest ter krepitev 
vključevanja in sodelovanja deležnikov; 

lokalne rešitve za energetske in podnebne izzive prispevajo k zagotavljanju zanesljive, trajnostne in 
konkurenčne oskrbe državljanov z energijo po dostopnih cenah, s tem pa tudi k zmanjšanju 
energetske odvisnosti in zaščiti ranljivih odjemalcev.  

 

 

KONVENCIJA ŽUPANOV ZA 
PODNEBNE SPREMEMBE IN 

ENERGIJO 
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ŽUPANI IMAMO SKUPNO VIZIJO ZA LETO 2050 NA POTI PROTI:  

 razogljičenim ozemljem in posledičnemu prispevku k temu, da dvig temperature na svetovni 
ravni v povprečju ostane precej pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo v skladu z 
mednarodnim sporazumom o podnebju, sklenjenim decembra 2015 na podnebni 
konferenci COP 21 v Parizu; 

 odpornejšim ozemljem in posledično pripravi na neizogibne škodljive učinke 
podnebnih sprememb; 

 splošnemu dostopu do zanesljivih, trajnostnih, cenovno dostopnih energetskih 
storitev za vse, s katerim se bosta izboljšali kakovost življenja in energetska 
varnost. 

 
DA BI TO DOSEGLI, SE ŽUPANI ZAVEZUJEMO, DA BOMO: 

 zmanjšali emisije CO2 (in po možnosti tudi drugih toplogrednih plinov) na ozemlju 
svojih občin za najmanj 40 % do leta 2030, in sicer z izboljšano energetsko 
učinkovitostjo in večjo uporabo obnovljivih virov energije; 

 povečali svojo odpornost s prilagajanjem učinkom podnebnih sprememb; 

 delili svojo vizijo, rezultate, izkušnje in znanje z drugimi lokalnimi in regionalnimi 
organi v EU in širše na podlagi neposrednega sodelovanja in medsebojne 
izmenjave, in sicer v okviru svetovne konvencije županov. 

Da bi zaveze naših lokalnih organov pretvorili v dejanja, si bomo prizadevali slediti načrtu, 
predstavljenemu v Prilogi I, vključno z razvojem akcijskega načrta za trajnostno energijo in 
podnebne spremembe ter rednim spremljanjem napredka. 
 

ŽUPANI SE ZAVEDAMO, DA NAŠA ZAVEZA ZAHTEVA: 

 močno politično vodstvo; 

 določitev ambicioznih dolgoročnih ciljev, ki presegajo politične mandate; 

 usklajeno (medsebojno) delovanje blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja 
nanje na podlagi mobilizacije vseh vključenih občinskih oddelkov;  

 medsektorski in celostni ozemeljski pristop;  

 dodelitev ustreznih človeških, tehničnih in finančnih virov; 

 vključevanje vseh zadevnih deležnikov na naših ozemljih; 
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 krepitev moči državljanov kot ključnih porabnikov energije, kot proizvajalcev - 
odjemalcev in kot udeležencev v energetskem sistemu, ki se odziva na 
povpraševanje; 

 takojšnje ukrepanje, predvsem s prilagodljivimi ukrepi, „ki jih ne bomo obžalovali“;  

 izvedbo pametnih rešitev za obravnavo tehničnih in družbenih izzivov energetskega 
prehoda; 

 redno prilagajanje naših ukrepov glede na ugotovitve, pridobljene s spremljanjem in 
ocenjevanjem; 

 združeno horizontalno in vertikalno sodelovanje med lokalnimi organi in z vsemi 
drugimi ravnmi upravljanja. 

 

ŽUPANI POZDRAVLJAMO:  

 pobudo Evropske komisije za združitev blaženja podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje, tj. obeh stebrov boja proti podnebnim spremembam, pod to 
krovno pobudo in nadaljnjo krepitev sinergij z drugimi zadevnimi politikami in 
pobudami EU; 

 podporo Evropske komisije širitvi modela konvencije županov na druge dele sveta 
prek svetovne konvencije županov;  

 podporo, ki jo je Odbor regij kot institucionalni zastopnik lokalnih in regionalnih 
organov EU zagotovil konvenciji županov in njenim ciljem; 

 pomoč, ki so jo države članice, regije, province, mentorska mesta in druge 
institucionalne strukture zagotovili lokalnim organom pri izpolnjevanju njihovih 
zavez za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje na podlagi konvencije 
županov. 

 

ŽUPANI POZIVAMO: 

‒ DRUGE LOKALNE ORGANE, NAJ:  

 se nam pridružijo v skupnosti konvencije županov; 

 delijo znanje in izvajajo dejavnosti za krepitev zmogljivosti v okviru konvencije 
županov;  
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‒ REGIONALNE/PODNACIONALNE ORGANE, NAJ:  

 nam zagotovijo strateške smernice, politično, tehnično in finančno podporo pri 
razvoju, izvajanju in spremljanju naših akcijskih načrtov in povezanih ukrepov; 

 nam pomagajo spodbujati sodelovanje in skupne pristope za učinkovitejše in 
celovitejše ukrepanje; 

 

‒ NACIONALNE VLADE, NAJ:  

 prevzamejo svoj del odgovornosti pri spopadanju s podnebnimi spremembami ter 
zagotovijo ustrezno politično, tehnično in finančno podporo za pripravo in izvajanje 
naših lokalnih strategij za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;  

 nas vključijo v pripravo in izvajanje nacionalnih strategij za blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje; 

 zagotovijo ustrezen dostop do mehanizmov financiranja za podporo lokalnim 
podnebnim in energetskim ukrepom; 

 priznajo učinek naših lokalnih prizadevanj ter upoštevajo naše potrebe in stališča v 
okviru evropskih in mednarodnih postopkov v zvezi s podnebjem;  

 

‒ EVROPSKE INSTITUCIJE, NAJ: 

 utrdijo okvire politike, ki podpirajo izvajanje lokalnih strategij za podnebje in energijo 
ter sodelovanje med mesti; 

 nam zagotovijo ustrezno operativno in tehnično podporo ter podporo pri 
promoviranju;  

 še naprej vključujejo konvencijo županov v ustrezne politike, podporne programe in 
dejavnosti Evropske unije ter nas hkrati vključujejo v fazi priprave in izvajanja; 

 še naprej dajejo na voljo priložnosti za financiranje za izpolnjevanje naših zavez ter 
predlagajo namenske instrumente za pomoč pri razvoju projektov, ki nam 
pomagajo razvijati, dajati ponudbe in začenjati programe naložb; 

 priznajo našo vlogo in prizadevanja pri blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju 
nanje ter delijo naše dosežke z mednarodno skupnostjo;  
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‒ DRUGE DELEŽNIKE1, NAJ:  

 mobilizirajo in si izmenjujejo strokovno in drugo znanje, tehnologijo in finančne vire, 
ki dopolnjujejo in krepijo naša lokalna prizadevanja, povečujejo gradnjo 
zmogljivosti, spodbujajo inovacije in krepijo naložbe; 

 postanejo dejavni akterji pri energetskem prehodu in nas podprejo s svojim 
vključevanjem v ukrepe skupnosti. 

 

   

                                                 
1
 Npr. zasebni sektor, finančne institucije, civilna družba, znanstvena in akademska skupnost. 
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PRILOGA I 

POSTOPNI PROCES IN VODILNA NAČELA KONVENCIJE ŽUPANOV 
 

SKUPNI NAČRT ZA SKUPNO VIZIJO: 

Da bi podpisniki konvencije županov izpolnili svoje cilje za blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje, se zavezujejo, da bodo izvedli vrsto korakov: 

KORAKI/STEBRI BLAŽITEV PODNEBNIH 
SPREMEMB 

PRILAGAJANJE PODNEBNIM 
SPREMEMBAM 

1) Začetek in 
osnovni pregled 

Priprava osnovne evidence 
emisij 

Priprava ocene tveganja in 
ranljivosti za podnebne spremembe 

2) Določitev in 
načrtovanje 
strateških ciljev 

Predložitev akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne 
spremembe (SECAP) 
ter vključevanje premislekov o blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju 
nanje* 
v ustrezne politike, strategije in načrte  
v dveh letih po sklepu občinskega sveta 

3) Izvedba, 
spremljanje in 
poročanje 

Poročanje o napredku vsako drugo leto po predložitvi akcijskega načrta 
SECAP 
 na platformi pobude 

 
* Strategijo za prilagajanje bi bilo treba vključiti v akcijski načrt SECAP in/ali izdelati in vključiti v 
ločene dokumente. Podpisniki lahko sami izberejo obliko – glej odstavek „pot k prilagajanju 
podnebnim spremembam“ v nadaljevanju.  

V prvem in drugem letu se postavijo temelji za načrt s poudarkom na oceni stanja (glavni viri emisij 
in njihove možnosti zmanjšanja, glavna podnebna tveganja in ranljivosti ter z njimi povezani 
sedanji/prihodnji izzivi), opredelitvi prednostnih nalog za blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje ter zgodnjih uspehov, krepitvi udeležbe skupnosti ter mobilizaciji ustreznih virov 
in zmogljivosti za izvedbo potrebnih ukrepov. V naslednjih letih se bomo osredotočili na krepitev in 
stopnjevanje začetih ukrepov in projektov, da bi se pospešile spremembe. 
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PROŽNE POTI, PRILAGODLJIVE DEJANSKIM LOKALNIM RAZMERAM: 

 

Konvencija županov določi okvir za ukrepanje, ki lokalnim organom pomaga uresničiti njihove 
ambicije v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje, ob upoštevanju 
raznolikosti na terenu. Občinam podpisnicam se omogoči, da same izberejo najboljši način za 
izvedbo svojih lokalnih ukrepov. Ne glede na raznolikost prednostnih nalog so lokalni organi 
pozvani k celostnemu in celovitemu ukrepanju.  

‒ Pot k blažitvi podnebnih sprememb 
„Pot“ k blažitvi podnebnih sprememb omogoča podpisnikom nekaj prožnosti, zlasti kar zadeva 
evidenco emisij (npr. izhodiščno leto, ključni sektorji za obravnavo, dejavniki emisij, ki se uporabijo 
za izračun, enota emisij, ki se uporabi za poročanje2, itd.). 

‒ Pot k prilagajanju podnebnim spremembam 
„Pot“ k prilagajanju podnebnim spremembam je dovolj prožna, da se lahko vključijo novo znanje in 
spoznanja ter izražajo spreminjajoče se razmere in zmogljivosti podpisnikov. Oceno tveganja in 
ranljivosti za podnebne spremembe je treba izvesti v dogovorjenem dveletnem časovnem okviru. 
Na podlagi rezultatov se bo opredelil način, kako izboljšati odpornost ozemlja. Strategija za 
prilagajanje podnebnim spremembam, ki bi jo bilo treba vključiti v akcijski načrt za trajnostno 
energijo in podnebne spremembe in/ali druge ustrezne dokumente o načrtovanju, se lahko čez čas 
okrepi in prilagodi. Najprej bi se lahko obravnavali ukrepi, „ki jih ne bomo obžalovali“, ki bi se v 
naslednjih letih dopolnili z drugimi ukrepi (npr. po ponovni oceni stanja, ki se opravi vsaki dve leti, 
med revizijami akcijskega načrta) – to bo omogočilo prilagajanje v primernem času in po nižjih 
stroških. 

                                                 
2
 Podpisniki lahko za poročanje o svojih emisijah uporabljajo CO2 (ogljikov dioksid) ali ekvivalent CO2. Druga možnost jim 

omogoča, da upoštevajo tudi emisije drugih toplogrednih plinov, predvsem CH4 (metan) in N2O (didušikov oksid). 
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VERODOSTOJNO IN PREGLEDNO GIBANJE: 

 Politična potrditev: občinski svet ratificira zavezo, akcijski načrt za trajnostno 
energijo in podnebne spremembe ter druge ustrezne dokumente o načrtovanju z 
resolucijo/sklepom. To zagotavlja dolgoročno politično podporo. 

 Stabilen, dosleden, pregleden in usklajen okvir za zbiranje podatkov in 
poročanje: metodologija konvencije županov, ki temelji na izkušnjah občin, regij in 
mrež mest, ima trdno tehnično in znanstveno podlago, razvito z Evropsko komisijo. 
Razviti so bili skupna metodološka načela in obrazci za poročanje, ki podpisnikom 
omogočajo strukturirano in sistematično spremljanje napredka, poročanje o njem in 
njegovo javno objavljanje. Predloženi akcijski načrt za trajnostno energijo in 
podnebne spremembe se javno objavi na spletnem profilu posameznega 
podpisnika na spletišču konvencije županov.  Tako se zagotavljajo preglednost, 
odgovornost in primerljivost lokalnih podnebnih ukrepov podpisnikov.  

 Priznavanje in opaznost uresničenih prizadevanj: posamezni in skupni rezultati, 
zbrani z obrazci za poročanje, se javno objavijo na spletišču konvencije županov, 
da bi tako spodbudili in olajšali izmenjave in samoocenjevanje. Podpisniki lahko na 
podlagi sporočanja podatkov prek konvencije županov dokažejo velik vpliv svojih 
ukrepov na terenu. Poleg tega se s podatki, zbranimi na podlagi okvira konvencije 
županov za poročanje, nacionalnim, evropskim in mednarodnim nosilcem 
odločanja zagotovijo nujne povratne informacije o lokalnih ukrepih.  

 Ocena podatkov, ki jih sporočijo podpisniki: ta nadzor kakovosti pomaga 
zagotoviti verodostojnost in zanesljivost celotne pobude konvencije županov. 

 Izključitev v primeru neizpolnjevanja obveznosti: podpisniki soglašajo, da bodo 
izključeni iz pobude, če ne bodo v določenih rokih predložili zgoraj navedenih 
dokumentov (tj. akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe 
ter poročil o spremljanju), pri čemer mora urad konvencije županov poslati 
predhodno pisno obvestilo o izključitvi. S tem postopkom se zagotavljajo 
preglednost, stabilnost in pravičnost do drugih podpisnikov, ki svoje zaveze 
izpolnijo. 
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PRILOGA II 
PODLAGA IN OZADJE 

 
Podpisniki konvencije županov se zavezujejo gibanju ob polnem zavedanju naslednjega: 

 Medvladni forum za podnebne spremembe (IPCC) je v svojem petem ocenjevalnem 
poročilu znova potrdil, da so podnebne spremembe realnost in da človekovo 
delovanje še naprej vpliva na podnebje na Zemlji;  

 po ugotovitvah IPCC sta blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 
dopolnilna pristopa k zmanjšanju tveganj učinkov podnebnih sprememb v različnih 
časovnih obdobjih; 

 nacionalne vlade so se v okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi 
podnebja (UNFCCC) dogovorile o skupnem cilju, da se povprečni dvig temperature 
na svetovni ravni ohrani bistveno pod 2 °C v primerjavi s predindustrijskimi 
temperaturami; 

 nacionalne vlade so se v okviru konference Združenih narodov Rio+20 dogovorile o 
sklopu ciljev trajnostnega razvoja; med njimi je cilj trajnostnega razvoja 7, v skladu 
s katerim je treba „vsem zagotoviti dostop do cenovno primerne, zanesljive, 
trajnostne in sodobne energije“; v skladu s ciljem trajnostnega razvoja 11 je treba 
„zagotoviti, da bodo mesta in naselbine vključujoči, varni, vzdržljivi in trajnostni“, v 
skladu s ciljem trajnostnega razvoja 13 pa je treba „sprejeti nujne ukrepe za boj 
proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam“; 

 pobuda Trajnostna energija za vse, ki jo je leta 2011 začel generalni sekretar ZN, se 
osredotoča na naslednje tri medsebojno povezane cilje do leta 2030: „zagotavljanje 
splošnega dostopa do sodobnih energetskih storitev“, „podvojitev svetovne ravni 
izboljšanja energetske učinkovitosti“ in „podvojitev deleža energije iz obnovljivih 
virov v svetovni mešanici energetskih virov“; 

 Evropska komisija je konvencijo županov vzpostavila leta 2008, leta 2014 pa začela 
s pobudo Mayors Adapt („župani se prilagajajo“), ki je ključni ukrep strategije EU za 
prilagajanje podnebnim spremembam (EK, 2013), da bi vključila lokalne organe in 
jih podprla pri sprejemanju ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje; 

 konvencija županov se od samega začetka priznava kot ključni instrument EU, kar je 
bilo potrjeno zlasti v strategiji energetska unija (EK, 2015) in evropski strategiji za 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/
http://www.ipcc.ch/report/ar5/
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://www.se4all.org/
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
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energetsko varnost (EK, 2014), da bi se pospešil energetski prehod in izboljšala 
zanesljiva oskrba z energijo; 

 EU je oktobra 2014 sprejela okvir podnebne in energetske politike do leta 2030, v 
katerem je določila nove cilje za podnebje in energijo: vsaj 40-odstotno zmanjšanje 
domačih emisij toplogrednih plinov, vsaj 27 % energije, porabljene v EU, 
pridobljene iz obnovljivih virov, vsaj 27-odstotni prihranki energije; 

 Evropska komisija je leta 2011 sprejela načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, katerega namen je zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov v EU do leta 2050 za 80–95 % v primerjavi z 
letom 1990, pobudo pa sta pozdravila tudi Evropski parlament in Svet Evropske 
unije; 

 Odbor regij EU je poudaril svojo okrepljeno zavezo, da bo še naprej podpiral konvencijo 
županov, npr. s svojo namensko platformo in drugimi orodji, kot so opisana v mnenju 
Odbora o prihodnosti konvencije (ENVE-VI-006). 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
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PRILOGA III 
GLOSAR 

 
 Prilagajanje podnebnim spremembam: ukrepi, sprejeti za predvidevanje škodljivih 

posledic podnebnih sprememb, preprečevanje ali čim večje zmanjšanje škode, ki jo lahko 
povzročijo, ali izkoriščanje priložnosti, ki se lahko pojavijo. 

 Podnebne spremembe: vsaka sprememba podnebja, ki se zgodi v nekem obdobju, bodisi 
zaradi naravne spremenljivosti bodisi zaradi človekovega delovanja. 

 Evidenca emisij: količinska opredelitev emisij toplogrednih plinov (CO2 ali ekvivalent CO2) 
zaradi porabe energije na ozemlju podpisnika konvencije županov v določenem letu – 
omogoča opredelitev glavnih virov emisij in njihovih možnosti za zmanjšanje. 

 Blažitev podnebnih sprememb: ukrepi, sprejeti za zmanjšanje koncentracij toplogrednih 
plinov, ki se spuščajo v ozračje. 

 Poročilo o spremljanju: dokument, za katerega se podpisniki konvencije županov 
zavežejo, da ga bodo predložili vsaki dve leti po predložitvi svojega akcijskega načrta 
SECAP ter v katerem so opisani vmesni rezultati izvajanja akcijskega načrta SECAP; 
poročilo je namenjeno spremljanju izpolnjevanja predvidenih ciljev. 

 Možnosti, ki jih ne bomo obžalovali (prilagajanje podnebnim spremembam): 
dejavnosti, ki zagotavljajo takojšnje gospodarske in okoljske koristi. Te so smiselne v 
vseh uresničljivih podnebnih scenarijih. 

 Proizvajalci - odjemalci:  proaktivni porabniki, porabniki, ki poleg tega, da porabljajo 
energijo, prevzemajo tudi odgovornost za njeno proizvodnjo. 

 Odpornost: sposobnost družbenega ali ekološkega sistema, da absorbira motnje in pri tem 
ohrani iste osnovne načine delovanja, ter sposobnost prilagajanja na obremenitve in 
(podnebne) spremembe. 

 Ocena tveganja in ranljivosti: analiza za opredelitev narave in obsega tveganja na podlagi 
analize morebitnih dejavnikov tveganja in ocene ranljivosti, ki bi lahko ogrozili ali 
škodovali ljudem, lastnini, preživljanju in okolju, od katerega so odvisni – omogoča 
opredelitev kritičnih območij in tako zagotavlja informacije za sprejemanje odločitev. 
Ocena lahko obravnava tveganja, povezana s poplavami, skrajnimi temperaturami in 
vročinskimi valovi, sušami in pomanjkanjem vode, nevihtami in drugimi izrednimi 
vremenskimi pojavi, pogostejšimi gozdnimi požari, dvigom morske gladine in obalno 
erozijo (če je primerno). 

 Tveganje: verjetnost škodljivih posledic ali izgub v družbenem, gospodarskem ali okoljskem 
smislu (npr. življenj, zdravstvenega stanja, preživljanja, sredstev in storitev), ki bi lahko v 
določenem prihodnjem obdobju prizadele neko skupnost ali družbo v ranljivem stanju. 

 Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP): ključni 
dokument, v katerem podpisnik konvencije županov opiše, kako namerava izpolniti svoje 
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zaveze. V njem opredeli ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, s 
katerimi bo dosegel cilje, ter časovne okvire in dodeljene odgovornosti. 

 Ranljivost: stopnja dovzetnosti sistema za škodljive posledice podnebnih sprememb in 
njegove nezmožnosti za spopadanje z njimi, vključno s spremenljivostjo podnebja in 
izrednimi vremenskimi pojavi (nasprotje od odpornosti). 

 



Konvencija županov za podnebne  

spremembe & energijo

SL



* Podpisniki Konvencije županov marca 2016

evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo

Edinstveno gibanje od 
spodaj navzgor
Konvencija županov za podnebne 
spremembe in energijo združuje 
lokalne in regionalne organe, ki so 
se prostovoljno zavezali k izvajanju 
ciljev EU na področjih podnebnih 
sprememb in energije na svojem 
ozemlju.
Edinstveno gibanje od spodaj 
navzgor, ki se je začelo leta 2008 s 
podporo Evropske komisije, ima da-
nes že več kot 6.500 podpisnikov*.
Leta 2015 je pobuda prevzela nove 
cilje: Konvencija županov za pod-
nebne spremembe in energijo kre-
pi prvotno zavezo za zmanjšanje 
emisij CO2 in vključuje prilagajanje 
podnebnim spremembam. Lokalni 
organi podpisniki podpirajo vizijo, 
da mesta postanejo razogljičena 
in prilagodljiva, kjer imajo drža-
vljani dostop do varne, trajnostne 
in cenovno ugodne energije.
Zavezujejo se pripraviti akcijski 
načrt za trajnostno energijo za 
2030 in izvajati aktivnosti blaženja 
lokalnih podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje.

   

 

Vodje EU in župani so simbolično  
podprli Konvencijo županov za  
podnebne spremembe in energijo v 
Evropskem parlamentu leta 2015.

Kdo lahko pristopi?
Konvencija županov za podnebne 
spremembe in energijo je odprta 
za vse demokratično postavljene 
lokalne oblasti z izvoljenimi pred-
stavniki, ne glede na njihovo veli-
kost in ne glede na fazo izvajanja 
njihovih energetskih in podnebnih 
politik. Podpisniki, ki so se pred-
hodno zavezali ciljem za leto 2020 
in/ali pobudi Mayors Adapt, so va-
bljeni, da ponovno podprejo cilje 
za leto 2030.
Sosednje majhne in srednje velike 
lokalne oblasti se lahko pod določe-
nimi pogoji odločijo, da se pridruži-
jo kot skupina podpisnikov.
Podnacionalne in nacionalne ob-
lasti kot tudi druge neprofitne or-
ganizacije lahko podpisnikom za-
gotavljajo sredstva in znanje ter so 
koordinatorji ali podporniki Kon-
vencije županov.
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Konvencija 
županov je 
»največja pobuda 
na področjih 
podnebnih 
sprememb in 
energije na svetu«.

Miguel Arias Cañete



Zakaj pristopiti?
Visoka mednarodna  
prepoznavnost in opaznost 
akcijskega načrta vaše lokalne 
oblasti za podnebne  
spremembe in energijo

Priložnost prispevati k  
oblikovanju podnebne in 
energetske politike EU 

Verodostojne zaveze s 
pregledom in  
spremljanjem napredka

Boljše finančne priložnosti 
za vaše lokalne podnebne in 
energetske projekte 

Inovativni načini za mrežno 
povezovanje, izmenjavo 
izkušenj in krepitev 
sposobnosti z rednimi dogodki, 
tesnim medinstitucionalnim 
sodelovanjem,  
spletnimi seminarji ali 
spletnimi razpravami

Praktična podpora (služba za 
pomoč), materiali in orodja  
za usmerjanje

Hitri dostop do »znanja 
in izkušenj odličnosti« in 
spodbujajočih študij primerov

Olajšano samoocenjevanje 
in sodelovalna izmenjava s 
skupnim spremljanjem in 
predlogo poročanja

Fleksibilni referenčni okvir za 
ukrepanje, prilagodljiv lokalnim 
potrebam

Okrepljeno sodelovanje 
in podpora nacionalnih in 
podnacionalnih organov

»Konvencija županov omogoča Gentu, da postane 
pametno in trajnostno mesto.  Nudi vzvode za med-
sektorski pristop k mestu, prilagojenemu podnebnim 
spremembam, z odgovornimi državljani in ekološko pri-
jaznim gospodarstvom.«
Daniël Termont, župan Genta, Belgija

»Sodelovanje v Konvenciji županov za podnebne spre-
membe in energijo je za Fonte Nuovo je priložnost za 
oblikovanje akcijskih načrtov za prilagajanje podnebnim 
spremembam in prihodnjo varnost našega ozemlja.«
Donatella Ibba, namestnica župana Fonte 
Nuova, odgovorna za okolje, Italija

»Konvencija županov za podnebne spremembe in ener-
gijo je priložnost, da izpeljemo naše projekte pametnih 
omrežij, ki bodo omogočili prihranke pri porabi energije 
in pomagali pri sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.«
Bojan Sever, župan Idrije, Slovenija



Konvencija županov postopno

Podpisniki bodo v dveh letih po uradnem podpisu predložili akcijski načrt 
za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP), ki bo zajemal 
blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. SECAP temelji na 

osnovni evidenci emisij in oceni podnebnega tveganja in ranljivosti. 
Podpisniki bodo vsaki dve leti poročali o napredku.

Zagotavljanje visoke kakovosti 
življenja za državljane v  

trajnostnih in dinamičnih  
mestih, ki se prilagajajo  

podnebnim spremembam

KORAK 1 : 
Podpis Konvencije 

županov za  
podnebne  

spremembe in 
energijo

KORAK 2 : 
Predložitev akcijske-

ga načrta za traj-
nostno energijo in 

podnebne spremem-
be (SECAP)

KORAK 3 : 
Predložitev  
poročila o  

spremljanju

Uvedba & 
osnovni  
pregledOcenjevanje 

& povratne 
informacije

Izvajanje,  
spremljanje &  

poročanje

Opredelitev prizadevanj
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a prila
goditev prednostnih nalog

Posredovanje praktičnih ukrepov



Vizija in zaveze podpisnikov

Zagotavljanje visoke kakovosti življenja za državljane 
v trajnostnih in dinamičnih mestih, ki se prilagajajo 

podnebnim spremembam

Izvajanje ali celo preseganje ciljev EU na področjih 
podnebnih sprememb in energije za leto 2030 

Zmanjšanje emisij CO2 (in tudi drugih toplogrednih plinov) za najmanj 
40 % do leta 2030 z izboljšanimi ukrepi za energetsko učinkovitost in  
večjo uporabo obnovljivih virov energije

Krepitev sposobnosti prilagajanja na vplive podnebnih sprememb

Večje sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi in lokalnimi oblastmi  
znotraj in zunaj EU z namenom izboljšanja dostopa do varne,  
trajnostne in cenovno dostopne energije

Skupaj do skupne vizije za leto 2050

BLAŽITEV

Pospeševanje  
razogljičenja naših 

ozemelj

PRILAGAJANJE

Krepitev spodobnosti 
prilagajanja na neizogibne 

vplive podnebnih  
sprememb

     VARNA,  
     TRAJNOSTNA IN  

     CENOVNO UGODNA       
     ENERGIJA  

Povečanje energetske 
učinkovitosti in uporaba 

obnovljive energije



Kako pristopiti?
Pridružitev Konvenciji županov zah-
teva uradno politično zavezo. 

Župan ali enakovreden predstavnik 
mestnega sveta podpiše pristopni 
obrazec.  

Nadaljnje informacije:   
www.eumayors.eu > Sodelovanje 

Urad Konvencije županov
Urad Konvencije županov je odgo-
voren za celotno usklajevanje pobu-
de. Sestavljajo ga mreže lokalnih in 
regionalnih oblasti – Energy Cities, 
Climate Alliance, CEMR, EUROCITIES 
in FEDARENE, v tesnem sodelovanju 
z ECOFYS, Fresh Thoughts in IFOK.

  

  
Več informacij
Urad Konvencije županov 
63-67 rue d’Arlon 
1040 Bruselj 
Belgija
Tel: +32 2 400 10 67
E-pošta: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors
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Sofinancira jo program inteligentne energije za 
Evropo in programi LIFE+ Evropske unije

www.eumayors.eu
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