
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. REDNA SEJA  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

BOHINJ 
(četrtek, 7. april 2016) 

 
 
 

 GRADIVO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bohinjska Bistrica, 30. marec 2016 



 
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: 29.03.2016 
 

V A B I L O 
 
Vabim Vas, da se udeležite 12. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki bo 

v četrtek, 7. aprila 2016 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 11. redne seje 
in 4. korespondenčne seje Občinskega sveta. 
 
Za sejo je določen naslednji 
 

D N E V N I  R E D : 
 

1. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj, 
druga obravnava 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi 
zavoda, skrajšani postopek 

3. Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015 
4. Razprava o Odloku o plovbnem režimu v Občini Bohinj 
5. Soglasje k dodatni sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza 

Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec  
6. Imenovanje uredniškega odbora Bohinjskih novic za mandat 2016-

2020 
7. Imenovanje sveta javnega zavoda Turizem Bohinj 
8. Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb 

zoper policiste  
9. Vprašanja, pobude in informacije 

9.1. Prošnja za finančno pomoč za zagon podjetja Filbo d.o.o. 
 
 
Gradivo k četrti točki dnevnega reda boste prejeli naknadno, k ostalim pa je 
priloženo. 
 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. 
 
Lepo pozdravljeni.  
 
                                                                       
                                                                                     ŽUPAN 
                                                                    Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
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VABLJENI: 
- člani Občinskega sveta 
- g. Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- g. Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Nace Arh, občinska uprava  
- Monika Remškar, računovodja VII/2 (II) 
- Simona Kelc Hafnar, predsednica Nadzornega odbora 
- Darinka Maraž Kikelj, viš. svet. za var. okolja in urejanje prostora 
- Karla Jankovič, Klara Sulič, LUZ d.d. 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

ZAPISNIK 
11. seje  Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila v dne 04.02.2016 ob  

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

- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Nace Arh, občinska uprava 
- Klemen Langus, direktor JZ Turizem Bohinj 
- Stevo Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
- Robert Ravnihar, Filbo d.o.o. 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

 
- zapisnik 10. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- zapisnik 10. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- zapisnik 10. seje Komisije za turizem in kmetijstvo, 
- zapisnik 10. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 10. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 

dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, 
- zapisnik 11. seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo, 
- amandmaji članice Občinskega sveta Vesne Arh na predlog Odloka o 

proračunu Občine Bohinj za leto 2016, druga obravnava, 
- amandmaji liste »Ekipa za prihodnost« na predlog Odloka o proračunu 

Občine Bohinj za leto 2016, druga obravnava.  
 

I. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje 
  

Jožica Hribar je prebrala sprejete sklepe 10. redne seje.  
 
Jerica Gašperin je opozorila, da je pri poimenskem glasovanju v zvezi z 
obravnavo osme točke dnevnega reda »Zadeva Grajska 5 in 6« narobe 
navedeno, koliko članov Občinskega sveta je glasovala za sklep, in sicer je 
pravilno, da je za sklep glasovalo šest članov Občinskega sveta in ne pet članov, 
kot je zapisano v zapisniku.  
 
Marija Ogrin je opozorila, da je na prejšnji seji, pri sprejemanju dnevnega reda 
opozorila, da ni mogla sodelovati pri pripravi Lokalnega programa za kulturo in 
zato, v kolikor ga bo Občinski svet kljub temu obravnaval, ne bo sodelovala pri 
razpravi o tej točki dnevnega reda. Prosila je, če se to v zapisnik navede.  
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Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 10. redne seje v 
predlaganem besedilu z danima pripombama. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA  
 

II. Pregled in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje 
 
Sklepe 3. korespondenčne seje je prebrala Jožica Hribar. 
 
Člani Občinskega sveta v zvezi s predloženim zapisnikom niso imeli pripomb.  
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 3. korespondenčne seje v 
predloženem besedilu. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA  
 
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj, druga obravnava 
2. Predlog Odloka o zunanjem izgledu objektov in okolice, druga 

obravnava 
3. Predlog Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, 
prva obravnava 

4. Strategija delovanja Gorenjski muzej – oddelek muzeji v 
Bohinju 2016-2018 

5. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016 
6. Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2016 
7. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2016 
8. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v ZD Bohinj 
9. Plan dela Občinskega sveta Občine Bohinj za leto 2016 - 

informacija 
10. Vprašanja, pobude in informacije 
10.1. Informacija glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za 

lokacijo Lev v Stari Fužini 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
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K točki 1: 
Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj, druga obravnava 

 
Obrazložitev je sprememb med prvo in drugo obravnavo je podal Nace Arh. 
Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Točko dnevnega reda so obravnavale tudi Komisija za turizem in kmetijstvo, 
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in 
gospodarsko infrastrukturo, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo, 
Statutarno-pravna komisija. Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapiskov 
komisij. 
 
Člani Občinskega sveta so na Odlok o plovbnem režimu v Občini Bohinj 
posredovali amandmaje. Župan Franc Kramar je predlagatelje amandmajev v 
razpravi pozval, da jih obrazložijo. 
 
Bojan Traven (kot član Občinskega sveta in predsednik Statutarno-pravne 
komisije je povzel amandmaje Statutarno-pravne komisije): 
 
Amandma št. 1: 

- 8. člen, peti odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Postavitev plavajočih objektov in 
naprav se opravi v skladu s predpisi in pristojnim organom občine.« 
 
Amandma št. 2: 

- 12. člen, tretji odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Pogoje za delovanje vstopno 
izstopnih mest določi pristojni organ občine.« 
 
Amandma št. 3: 

- 15. člen, četrti odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Če lastnik ne odstrani plovila v roku, 
ga odstrani pristojni organ občine sam ali po drugi usposobljeni organizaciji. 
Stroški odstranitve in hrambe v celoti bremenijo lastnika plovila.« 
 
Amandma št. 4: 

- 36. člen, tretji odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Plovila v lasti športnih društev in 
ribiške družine, ki so registrirana v Občini Bohinj in izvajajo vodne dejavnosti v 
javnem interesu so upravičeni do 50% znižanja pristojbine za uporabo vstopno 
izstopnih mest in privezov v pristaniščih.« 
Po razpravi, v kateri so sodelovali Robert Franjić, Bojan Traven in Darja Lazar so 
člani Občinskega sveta o amandmajih glasovali, in sicer: 
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Amandma št. 1: 

- 8. člen, peti odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Postavitev plavajočih objektov in 
naprav se opravi v skladu s predpisi in pristojnim organom občine.« 
Rezultat glasovanja: 14 ZA, 1 VRZDRŽAN 
 
Amandma št. 2: 

- 12. člen, tretji odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Pogoje za delovanje vstopno 
izstopnih mest določi pristojni organ občine.« 
Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN 
 
Amandma št. 3: 

- 15. člen, četrti odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Če lastnik ne odstrani plovila v roku, 
ga odstrani pristojni organ občine sam ali po drugi usposobljeni organizaciji. 
Stroški odstranitve in hrambe v celoti bremenijo lastnika plovila.« 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
Amandma št. 4: 

- 36. člen, tretji odstavek: 
Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Plovila v lasti športnih društev in 
ribiške družine, ki so registrirana v Občini Bohinj in izvajajo vodne dejavnosti v 
javnem interesu so upravičeni do 50% znižanja pristojbine za uporabo vstopno 
izstopnih mest in privezov v pristaniščih.« 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
Dušan Jović (kot član Občinskega sveta in predsednik Komisije za turizem in 
kmetijstvo je povzel amandma Komisije za turizem in kmetijstvo): 
 
Amandma št. 5: 

12. člen: doda se nova točka »8. pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti« 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Cvetek, Marija Ogrin, Dušan Jovič, Robert 
Franjić, Pavel Zalokar in Jože Sodja so člani Občinskega sveta o amandmaju 
glasovali, in sicer: 
 
Amandma št. 5: 

12. člen: doda se nova točka »8. pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti« 
Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN 
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Jože Sodja: 
 
Amandma št. 6 
predlagam Občinskemu svetu Občine Bohinj, da sprejme amandma k 36. členu 
Odloka o plovbnem režimu in sicer tako, da se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:  
»Športna društva iz prejšnjega odstavka so upravičena do 100% znižanja 
pristojbine za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest za plovila, ki so v lasti 
društva in so namenjena vadbi otrok do 18. leta.« 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Cvetek, Bojan Traven, Marija Ogrin in 
mag. Tomaž Medja so člani Občinskega sveta o amandmaju glasovali, in sicer: 
 
Amandma št. 6 
predlagam Občinskemu svetu Občine Bohinj, da sprejme amandma k 36. členu 
Odloka o plovbnem režimu in sicer tako, da se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:  
»Športna društva iz prejšnjega odstavka so upravičena do 100% znižanja 
pristojbine za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest za plovila, ki so v lasti 
društva in so namenjena vadbi otrok do 18. leta.« 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o plovbnem režimu v Občini 
Bohinj v drugi obravnavi s sprejetimi amandmaji. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 VZDRŽAN 
 
K točki 2: 
Predlog Odloka o zunanjem izgledu objektov in okolice, druga obravnava 
 
Obrazložitev je podal Nace Arh. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Predlog odloka so obravnavala Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, 
komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, Komisija za turizem in 
kmetijstvo, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo, Statutarno-pravna 
komisija. Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij.  
 
Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o zunanjem izgledu objektov 
in okolice v drugi obravnavi. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA  
 
K točki 3: 
Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, prva obravnava 
 
Obrazložitev sta podala Miroslav Sodja in Nace Arh. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Predlog odloka so obravnavale Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, 
komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo, Komisija za gospodarstvo in 
podjetništvo, Statutarno – pravna komisija. Stališče posamezne komisije je 
razvidno iz zapisnikov komisij.  
 
Člani Občinskega sveta so imeli v zvezi z obravnavanim predlogom odloka 
naslednje pripombe in predloge: 
 
Vesna Arh: 

- 18. člen, drugi odstavek: beseda »uporabnik« je navedena dvakrat; 
- 19. člen, peta točka in 20. člen, tretja točka: po njenem mnenju sta člena 

v nasprotju drug z drugim, predlagala je, da se določbe jasneje definira; 
- 27. člen, prvi stavek: opozorila je, da ni dokončan, za besedo 

»priključenega« po njenem mnenju manjka besedilo. 
 
Boštjan Mencinger: 

- 36. člen, drugi odstavek: predlagal je, da se določi zaračunavanje 
stroškov, ki izhajajo iz navedenega člena minimalno na mesec, v treh letih 
pa se naberejo sredstva za enkraten odvoz blata. 

- 4. člen: predlagal je, da se določi, da program dela potrdi Občinski svet in 
ne župan, kot je navedeno v predlaganem besedilu. 

 
Marija Ogrin: 

- 50. člen: postavila je vprašanje, kaj pomeni »program dela« in predlagala, 
da se člen veže na 47. člen in možnost namestitve odštevalnega števca 
(da se bo lahko ločilo, katera voda se uporablja za napajanje živine in 
katera na primer za pranje molznega stroja); 

 
Jože Cvetek: 

- 16. člen, drugi odstavek, druga točka: opozoril je, da je besedo »bosega« 
potrebno popraviti, in sicer je pravilno »obsega«. 
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mag. Tomaž Medja: 
- V povezavi s 50. členom je navzoče seznanil z razpravo, ki je potekala na 

seji Komisije za gospodarstvo in podjetništvo v zvezi s tem, kako izločiti 
vodo, ki se uporablja za napajanje živine. Glede na to, da starejši objekti 
nimajo ločenega vodovoda je bil na komisiji podan predlog, da se to 
odšteva na osnovi enote »GVŽ«. 

 
Urška Preželj:  

- navzoče je se seznanila da iz jaškov v vasi Savica prihaja smrad in 
predlagala, da se ta težava pred poletjem odpravi. 

 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Bohinj, predlagan na 11. redni seji Občinskega 
sveta Občine Bohinj je primeren za nadaljnjo obravnavo, zato naj 
predlagatelj v skladu s 4. odstavkom 79. člena Poslovnika Občinskega 
sveta pripravi predlog odloka za drugo obravnavo.  
Rezultat glasovanja:  16  ZA  
 
K točki 4: 
Strategija delovanja gorenjski muzej – oddelek muzeji v Bohinju 2016-
2018 
 
Obrazložitev je podala mag. Marjana Žibert. Gradivo je priloga zapisnika . 
 
Zadevo je obravnavala tudi Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče 
komisije je razvidno iz zapisnika komisije.  
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Bojan Traven, Darja Lazar, Vesna Arh, Marija 
Ogrin, Pavel Zalokar, Jože Cvetek, Robert Franjić, Dušan Jović, Milena Cesar, 
Jože Sodja, mag. Marjana Žibert in župan Franc Kramar, je bil na glasovanje dan 
predlog sklepa Bojana Travna, in sicer: 
 
Skupina, ki je pripravljala Lokalni program za kulturo naj pripravi 
analizo prednosti in slabosti v zvezi s statusom muzejev v Bohinju. To 
analizo naj predstavi na eni izmed naslednjih sej Občinskega sveta. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
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K točki 5: 
Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2016 
 
Obrazložitev je podal Stevo Ščavničar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo sta obravnavali tudi Komisija za gospodarstvo in podjetništvo ter 
Komisija za turizem, kmetijstvo. Stališče posamezne komisije je razvidno iz 
zapisnikov komisije. 
 
V razpravi sta Vesna Arh in Pavel Zalokar predlagala, da se v plan za Občino 
Bohinj vključi tudi izvedba programa »uporabna zelišča«. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Dušan Jović, Vesna Arh, Pavel Zalokar, Bojan 
Traven in župan Franc Kramar, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme program dela Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske za leto 2016 s finančnim načrtom.  
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 6: 
Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2016  
 
Obrazložitev je podal Klemen Langus. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo sta obravnavali tudi Komisija za turizem in kmetijstvo ter Komisija za 
gospodarstvo in podjetništvo. Stališče komisij  je razvidno z zapisnikov komisij. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Robert Franjić, Vesna Arh, Jerica Gašperin, Jože 
Cvetek, Boštjan Mencinger, Jerneja Potočnik, Marija Ogrin, Dušan Jović, Urška 
Preželj, Pavel Zalokar, Jože Sodja, Mirko Jeršič in Klemen Langus, sta bila 
sprejeta naslednja 
 
Sprejeta sta bila naslednja 
 
SKLEPA:  

1. Javni zavod Turizem Bohinj naj z zainteresirano javnostjo pripravi 
nabor projektov in investicij, ki bi pospešile razvoj zimskega 
turizma v Občini Bohinj in bi bile sofinanciranje s strani 
turističnega gospodarstva.  

Rezultat glasovanja: 16 ZA 
2. Občinski svet Občine Bohinj sprejme program dela javnega zavoda 

Turizem Bohinj za leto 2016.  
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
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K točki 7: 
Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2016 
 
Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Zadevo je obravnavala Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije 
je razvidno iz zapisnika komisije. 
 
Vesna Arh je v razpravi predlagala, da se »letni program športa v Občini Bohinj 
za leto 2016« na strani sedem, v tretjem poglavju »druge določbe« pod 
zaporedno številko šest spremeni tako, da se glasi: 
»Splošni pogoji za vrednotenje predvidenega števila udeležencev vadbene 
skupine so zapisani v pravilniku za vrednotenje športa. Če je prijavljenih manj 
udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk v skupini proporcionalno 
zmanjša. Če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje 
programa.« 
 
Po razpravi v kateri je poleg Vesne Arh sodeloval še Mirko Jeršič, je bil sprejet 
naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme letni program športa v Občini 
Bohinj za leto 2016 z dano pripombo. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
K točki 8: 
Soglasje za odpis osnovnih sredstev v ZD Bohinj 
 
Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo je obravnavala Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije 
je razvidno iz zapisnika komisije. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša z odpisom osnovnih sredstev in 
drobnega inventarja v Zdravstvenem domu Bohinj v naslednji višini: 

- osnovna sredstva v nabavni vrednosti 5.480,04 € brez sedanje 
vrednosti. 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
 
 



10 
 

K točki 9: 
Plan dela Občinskega sveta Občine Bohinj za leto 2016 - informacija 
 
Obrazložitev je podal Miroslav Sodja. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Zadevo je obravnavala Statutarno-pravna komisija. Stališče komisije je razvidno 
iz zapisnika komisije.  
 
Po razpravi v kateri sta sodelovala Boštjan Mencinger in Miroslav Sodja, je bil 
sprejet naslednji 
 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme okvirni program dela Občinskega 
sveta Občine Bohinj za leto 2016. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
 
K točki 10: 
Vprašanja, pobude in informacije 
 
Župan Franc Kramar je navzoče seznanil, da so v skladu z določbami Poslovnika 
Občinskega sveta na Občino Bohinj prispela tri vprašanja članov Občinskega 
sveta liste »Ekipa za prihodnost«, in sicer Urške Preželj, Jerneje Potočnik in 
Boštjana Mencingerja. Vprašanja v pisni obliki so priloga zapisnika.  
Navedene je pozval, da podajo obrazložitev svojih vprašanj. Na vprašanja je 
župan Franc Kramar podal ustne odgovore na sami seji.  
 
Nadalje je župan Franc Kramar navzoče seznanil, da je v gradivu za sejo 
priložena informacija glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za lokacijo »LEV« 
v Stari Fužini in obvestilo o ugotovitvi inšpektorice za okolje, da hotel Zlatorog in 
objekt Črna prst nista nevarna objekta.  
 
Bojan Traven je v nadaljevanju predlagal, da se upošteva oziroma realizira četrti 
sklep prve točke dnevnega reda, ki je bil sprejet na 7. redni seji Občinskega 
sveta Občine Bohinj, ki je razpravljal o  hotelih v Bohinju. V nadaljevanju je 
predlagal, da občinska uprava na Ministrstvo za okolje posreduje urgenco za 
odgovor v zvezi s podeljeno koncesijo za podzemno vodo iz vodnega vira 
Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač in predlagal, da se inšpektorja 
za okolje ponovno pozove, da poda mnenje v zvezi s tem ali sta hotel Zlatorog in 
objekt Črna prst nevarna za okolje, saj je zadnje mnenje iz leta 2014 in se je v 
tem času stanje poslabšalo.  
 
Ob koncu je Robert Ravnihar navzoče seznanil s trenutnimi razmerami v podjetju 
Filbo d.o.o. 
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Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 
 
 
ZAPISALA:  
Jožica Hribar, mag.upr.ved  
viš.svet.II za upravne zadeve 
 
                                                                                     ŽUPAN 
                                                                 Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ZAPISNIK 
4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila  

izvedena od 26.02.2016 – 01.03.2016 
 

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj je bila od 
26.02.2016 do 01.03.2016 izvedena 4. korespondenčna seja Občinskega sveta 
Občine Bohinj. 
 
Župan Občine Bohinj je s pooblastilom št. 032-5/2016 dne 25.02.216 za izvedbo 
korespondenčne seje pooblastil Jožico Hribar, ki opravlja dela in naloge na 
delovnem mestu višje svetovalke upravne zadeve. 
 
Razlog za sklic korespondenčne seje: 
Občinski svet Občine Bohinj je Pravilnik za vrednotenje letnega programa 
športnih programov v občini Bohinj sprejel v letu 2011 (v nadaljnjem besedilu 
Pravilnik), na podlagi priporočil Inšpektorata za šport. V letu 2014 je bil na 
predlog Komisije za vrednotenje programov športa, sprejet Predlog o 
spremembah Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj. 
Glavni poudarek spremembe je bil v velikosti vadbenih skupin. V praksi se je 
namreč pokazalo, da glede na številčnost članstva, posamezna društva ne 
morejo oblikovati vadbene skupine (18-20), na podlagi normativov, določenih v 
Pravilniku.  
 
Na sestanku z izvajalci letnega programa športa, ki je bil 16.12.2015, so bili 
predstavljeni novi predlogi za spremembo, ki so vključeni v priloženem gradivu.  
 
Predlog sprememb Pravilnika je bil dne 25.1.2016 predložen v obravnavo 
Komisiji za negospodarske dejavnosti. Ta je po zaključeni razpravi sprejela 
naslednji sklep: Komisija za negospodarske dejavnosti predlaga, da 
občinska uprava do seje Občinskega sveta ponovno uskladi spremembe 
pravilnika z vsemi društvi.                  
Rezultati glasovanja: 9 ZA 
 
Ponovni sestanek z izvajalci letnega programa športa je bil sklican 11.2.2015. 
Zapisnik usklajevanja je priloga gradiva. 
 
Zaradi sprememb, ki jih prinaša nov Zakon o športu, bomo po njegovi uveljavitvi 
pripravili nov pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programa športa in 
ga predložili v obravnavo in potrditev občinskemu svetu, predvidoma konec leta. 
 
Ker bi bilo potrebno čim prej začeti s postopkom razpisa, ki je določen v 
obravnavanem pravilniku se je v ta namen na podlagi 24. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Bohinj  (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/07, 2/09) 
župan Občine Bohinj odločil, da skliče korespondenčno sejo.  
 
Jožica Hribar je po elektronski pošti posredovala članom Občinskega sveta 
gradivo skupaj s predlaganima sklepoma, in sicer: 
 

1. Občinski svet Občine Bohinj soglaša z izvedbo 4. korespondenčne seje 
Občinskega sveta Občine Bohinj.  

2. Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik o spremembah 
Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Bohinj. 



 
Članom Občinskega sveta je bilo gradivo posredovano 26.02.20216. Rok, do 
katerega je bilo mogoče posredovati opredelitev do predlaganih sklepov je bil 
01.03.2016 do 12.00 ure. 
 
Člani Občinskega sveta so o predlaganih sklepih glasovali sledeče: 
 
 

1. Občinski svet Občine Bohinj soglaša z izvedbo 4. 
korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bohinj.  

Rezultat glasovanja: 14 ZA 
2. Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik o spremembah 

Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Bohinj. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA, 1 PROTI 

 
Priloga tega zapisnika je gradivo za sejo, seznam članov Občinskega sveta o 
glasovanju in pooblastilo župana za izvedbo korespondenčne seje. 
 
 
 
ZAPISALA: 
Jožica Hribar, mag. upr. ved 
višja svetovalka II za upravne zadeve 
 
 

                                                                   ŽUPAN 
                                                                    Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 
 



 
Občina Bohinj 

Župan 
 
Številka: 007-0002/2016 
Datum:  24.3.2016 
 
 
 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM 
NAČRTU 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 OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE BOHINJ, 
druga obravnava 
 
 
Župan predlaga, da občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
 
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok 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 
LUZ d.d., Klara Sulič in Karla Jankovič. 
 
 
 
 
 

Pripravila: 
Darinka Maraž Kikelj 
Višja svetovalka za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
 

               Župan Občine Bohinj: 
          Franc Kramar 

              univ.dipl.inž.les. 
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I. UVOD 
 

1. Pravna podlaga in razlogi za sprejem odloka 
Občina Bohinj je na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 
in 8/03) od leta 2006 pripravljala Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red 
občine Bohinj, v okviru katerega so bili izvedeni: prva prostorska konferenca, 
pridobitev smernic in analiza smernic ter priprava strokovnih podlag za SPRO in 
PRO. 

Z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/2012, 
57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) sta se pomembno 
spremenila način in vsebina priprave in sprejemanja občinskih prostorskih aktov 
zato je v skladu z ZPNačrt Občina Bohinj dne 21.3.2008 sprejela Sklep o pripravi 
občinskega prostorskega načrta občine Bohinj (v nadaljevanju: OPN)(Uradni list RS, 
št. 42/2008). 

OPN občine Bohinj je osnovni prostorski dokument na občinskem nivoju in 
opredeljuje načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter pogoje 
umeščanja posegov v prostor. Pripravljen bo kot enovit dokument s strateškim in 
izvedbenim delom. Ko bo sprejet izvedbeni del, bo OPN občine Bohinj podlaga za 
pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izjema bodo območja, ki 
bodo v izvedbenem delu OPN opredeljena kot območja urejanja z občinskimi 
podrobnimi prostorskimi načrti (v nadaljevanju: OPPN). 

 
2. Namen in cilji odloka 

Namen predlaganega OPN-ja je prostorska ureditev celotnega območja občine 
Bohinj. 

Občina Bohinj želi z novim OPN in UN biti občina, ki bo zagotavljala kakovostno 
bivalno okolje za prebivalce, dobre pogoje za razvoj gospodarstva in privlačno 
okolje za obiskovalce.  

Izhodišče OPN občine Bohinj in UN Bohinjska Bistrica je vzpostaviti pogoje za 
prostorski razvoj, ki bo gradil na prostorskih kakovostih in prednostih občine, ki jih 
predstavlja raznovrstnost urbanega, ruralnega in naravnega prostora s 
prepoznavno identiteto, ki temelji na urbani ponudbi mesta Bohinjska Bistrica, 
ohranjenimi vzorci poselitve na podeželju in planinah ter sklenjenimi območji 
obdelovalnih površin in alpske krajine. Temeljni strateški prostorski cilji občine 
Bohinj so:  

- Vzpostavitev trajnostne prometne ureditve. 
- Krepitev Bohinjske Bistrice kot živahnega občinskega središča.  
- Krepitev lokalnih značilnosti naselij in kulturne krajine. 
- Zagotavljati varstvo okolja. 
- Zagotavljati zdravo in uspešno podeželje 
- Ohranitev in spodbujanje hribovskega kmetijstva. 
- Upoštevanje interesov lokalnega prebivalstva. 
- Visoka arhitekturna kakovost zgradb in ureditev. 
- Gradnja objektov in izvedba ureditev v skladu z napredno ekološko gradnjo.  

 
 

3. Ocena finančnih posledic 
Občina Bohinj kot pobudnik in naročnik OPN-ja zagotavlja potrebna sredstva za 
izvedbo formalnega dela postopka ter za pripravo materialnih podlag za sprejem. 
Stroški priprave tako tekstualnih kot grafičnih podlag OPN-ja, priprave Okoljskega 
poročila, pridobitve ustreznih mnenj pristojnih služb (npr za posege na kmetijska 
zemljišča, prometne študije Bohinja, Lokalnega energetskega koncepta, opozorilna 
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karta poplavnih območij) znašajo preko 200.000 EUR, katere Občina Bohinj 
načrtuje v proračunih od leta 2007 dalje. 
 
 
 
II. BESEDILO ODLOKA 
 
Besedilo Odloka s prilogo 1 (Preglednica z dopustnimi pomožnimi objekti po 
posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora) je priloga gradiva, dostop 
do grafičnih vsebin ter obveznih prilog pa je mogoč na naslednji povezavi: 
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=854 
 
Na omenjeni povezavi je dostopen tudi Odlok, v katerem so prikazane spremembe 
Odloka na podlagi posameznih mnenj nosilcev urejanja prostora ter Odlok, v 
katerem so prikazane spremembe, ki so nastale med prvim branjem na seji 
Občinskega sveta (v času druge javne razgrnitve) ter po pridobitvi končnih mnenj 
nosilcev urejanja prostora. 
 
 
III. OBRAZLOŽITEV ODLOKA 

1. UVOD 

1.1  Postopek 

Občina Bohinj je na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 
in 8/03) od leta 2006 pripravljala Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red 
občine Bohinj (Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Bohinj in 
prostorskega reda Občine Bohinj, št.350-17/2006, z dne 1.9.2006). V okviru tega 
postopka so bili izvedeni: prva prostorska konferenca, pridobitev smernic in analiza 
smernic ter priprava strokovnih podlag za SPRO in PRO. 

Z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/2012, 
57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) sta se pomembno 
spremenila način in vsebina priprave in sprejemanja občinskih prostorskih aktov. V 
skladu z ZPNačrt je Občina Bohinj dne 21.3.2008 sprejela Sklep o pripravi 
občinskega prostorskega načrta občine Bohinj (Uradni list RS, št. 42/2008). 

Pridobljena je bila tudi odločba Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-314/2009 
z dne 16.12.2009, na podlagi katere je potrebno izvesti celovito presojo vplivov 
Občinskega prostorskega načrta občine Bohinj. Sestavni del postopka je izvedba 
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana in posegov v naravo na varovana 
območja. Postopek CPVO in izdelava okoljskega poročila se izvajata po določilih 
ZPNačrt. 

V postopku izdelave OPN je Občina smernice nosilcev urejanja prostora pridobivala 
dvakrat. Prvič je bil osnutek OPN posredovan v smernice oktobra 2009, drugič 
junija 2012. V dopolnitev smernic je bil OPN posredovan na podlagi obsega in 
zahtevnosti posameznih novih sprememb, ki so bile v OPN vnesene po pridobitvi 
prvih smernic in zato niso bile usklajene z nosilci urejanja prostora. OPN je bil v tej 
fazi izdelan na nivoju dopolnjenega osnutka, tako da so bile tudi pridobljene 
smernice nosilcev urejanja prostora pripravljene podrobneje za posamezne posege 
oziroma enote urejanja prostora. 

Na podlagi prejetih smernic je Občina decembra 2013 pripravila dopolnjeni osnutek 
OPN, ki je bil okoljsko presojan v okviru postopka CPVO. Okoljsko poročilo in OPN, 
ki še ni bil usklajen z okoljskim poročilom, sta bila posredovana na Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje (MKO) za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila 

http://obcina.bohinj.si/fileadmin/user_upload/Javne_razgrnitve/OPN_Bohinj/2.obravnava_OPN_Bohinj/Tekstualni_del/Priloga_1_-_Preglednica_z_dopustnimi_pomoznimi_objekti_po_posameznih_vrstah_podrobnejse_namenske_rabe_prostora.pdf
http://obcina.bohinj.si/fileadmin/user_upload/Javne_razgrnitve/OPN_Bohinj/2.obravnava_OPN_Bohinj/Tekstualni_del/Priloga_1_-_Preglednica_z_dopustnimi_pomoznimi_objekti_po_posameznih_vrstah_podrobnejse_namenske_rabe_prostora.pdf
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=854
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in dopolnjenega osnutka OPN (v nadaljevanju "mnenje o ustreznosti"). Občina 
končnega mnenja o ustreznosti ni prejela v zakonsko predpisanem roku, potrebne 
pa so bile tudi dopolnitve okoljskega poročila. V obdobju med leti 2014 in 2016 sta 
se za območje Rudnega polja pripravljali tudi strokovni študiji »Poročilo o vplivih na 
okolje za posege, dejavnosti in ravnanja na območju Rudnega polja na Pokljuki – 
strokovna študija« (izdelovalec ICRO Domžale, november 2014, dopolnjena 
februarja in avgusta 2015; naročnik Ministrstvo okolje in prostor) ter »Presoja 
sprejemljivosti vplivov na varovana območja za posege, dejavnosti in ravnanja na 
območju Rudnega polja na Pokljuki. Strokovna študija.« (LUTRA, Inštitut za 
ohranjanje naravne dediščine,  julij 2014, december 2014, februar2015), na 
podlagi katerih so bili v okoljsko poročilo za OPN Bohinj vključeni tudi omilitveni 
ukrepi na območju Rudnega polja. 

Zaradi časovnega zamika v uskladitvi okoljskega poročila z nosilci urejanja prostora 
ter z obema strokovnima študijama za območje Rudnega polja, je Občina prvo 
javno razgrnitev (14.4.2014 do 16.5.2014) dopolnjenega osnutka OPN Bohinj 
izvedla brez okoljskega poročila, prav tako dopolnjeni osnutek z okoljskim 
poročilom še ni bil usklajen. 

Na podlagi stališč do pripomb in predlogov, podanih na prvi javni razgrnitvi, je 
Občina dopolnila dopolnjeni osnutek OPN, prav tako pa je bilo na podlagi sprememb 
OPN dopolnjeno okoljsko poročilo. Dopolnjeni osnutek OPN je dodatno dopolnila z 
omilitvenimi ukrepi iz okoljskega poročila, vključno z omilitvenimi ukrepi za 
območje Rudnega polja na podlagi predhodno izdelanih študij. Izvedla je še drugo 
javno razgrnitev (23.2.2015 do 27.3.2015), na kateri so bili javno razgrnjeni 
dopolnjeni osnutek OPN, okoljsko poročilo (mnenje o ustreznosti je bilo izdano 
20.2.2015; št. 35409-314/2009-MOP/50) in obe študiji za območje Rudnega polja. 

Predlog OPN Bohinj je bil izdelan v skladu s sprejetimi stališči do pripomb po prvi in 
drugi javni razgrnitvi. Predlog stališč do pripomb je bil obravnavan na Občinskem 
svetu in njegovih delovnih telesih. Končna stališča so upoštevala sklepe teh 
obravnav. Predlog OPN je bil posredovan v mnenja nosilcem urejanja prostora 
oktobra 2015. Vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora so bila prejeta do 
marca 2016. MOP je z odločbo št. XXX z dne XXX odločilo (odločba je v pripravi in 
bo posredovana na seji Občinskega sveta), da so vplivi plana na okolje, ugotovljeni 
v postopku celovite presoje vplivov na okolje za OPN Bohinj, sprejemljivi ter se plan 
potrdi. Po pridobitvi pozitivnih mnenj k predlogu OPN ter odločbe MOP je dokument 
obravnaval in sprejel občinski svet. 

Postopek priprave OPN je sledil naslednjim fazam: 

Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Bohinj 
št. 350-25/2008, 21.3.2008 
(Uradni list RS št. 42/2008) 
   
PRIPRAVA OSNUTKA OPN 
   
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 
(postopek se ponovi dvakrat; september 2009 - september 
2010 in julij 2012 - junij 2013) in sklepa o CPVO (16.12.2009) 
   
DOPOLNJEN OSNUTEK OPN in OKOLJSKO POROČILO (OP) 
   
Posredovanje dopolnjenega osnutka OPN in OP na MZIP/MKO: 
stališče MKO o ustreznosti OP se še pridobiva 
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1. JAVNA RAZGRNITEV (14.4.2014 do 16.5.2014) 
in JAVNA OBRAVNAVA (23.4.2014) 
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPN (OP se dopolnjuje in se ne 
razgrne) 
   
Stališča do pripomb in predlogov javnosti in občine iz 
1. javne razgrnitve in javne obravnave 
   
2. JAVNA RAZGRNITEV (23.2.2015 do 27.3.2015) 
in JAVNA OBRAVNAVA (11.3.2015): 
- SPREMEMB DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPN, 
nastalih na osnovi stališč do pripomb in predlogov ter uskladitve 
z OP, 
- OKOLJSKEGA POROČILA, 
- POROČILA O VPLIVIH NA OKOLJE ZA POSEGE, DEJAVNOSTI 
IN 
RAVNANJA NA OBMOČJU RUDNEGA POLJA NA POKLJUKI - 
strokovna študija 
   
STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI IN OBČINE 
IZ 
2. JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE 
   
PREDLOG OPN 
   
MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, izdaja POTRDILA O 
SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE OPN NA OKOLJE (odločba 
MOP št. XXX, XXXX) (odločba je v pripravi in bo posredovana na seji 
Občinskega sveta) 
   
POTRDITEV PREDLOGA OPN na občinskem svetu 
   
SPREJEM PREDLOGA OPN 

 

Z OPN se nadomeščajo sedaj veljavne Spremembe in dopolnitve prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Radovljica, sprejete v letih 
1986 in 1991, Prostorsko ureditveni pogoji za plansko celoto Bohinj, Bohinjsko 
Bistrico in Triglavski narodni park, ki so bili sprejeti med leti 1989 in 2001 in 
kasneje spreminjani. Kljub dopolnitvam navedeni prostorski akti ne omogočajo več 
zadovoljivega uresničevanja sodobnih načel usklajevanja razvojnih potreb z 
varstvenimi zahtevami, varovanja javne koristi ter načel trajnostnega razvoja. 

Z dnem uveljavitve tega odloka bodo ostali v veljavi naslednji izvedbeni akti: 

• Odlok o ureditvenem načrtu Ribčev Laz – Pod Skalco (T9/1) (UVOB, št. 
3/03), 

• Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–
RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009), 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče 
Ribčev Laz (UVOB, št.9/12), 

• Odlok o zazidalnem načrtu Športno rekreacijski center »Danica« v Bohinjski 
Bistrici (UVOB št. 8/99, 8/06). 

 

V veljavi bo ostal tudi Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje Sz-1 
»Strženica« (UVOB, št. 4/98, 3/99, 7/99, 6/04), ki pa se bo v delu razvekjavil- 
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območje razveljavitve obsega dele parc. 566/9, 566/11, 566/8, 566/13, 566/7, 
566/12 in 566/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica. 

 

Predlog OPN, kjer so z rdečo šrafuro označena območja razveljavitve Zazidalnega 
načrta »Strženica«. 

 
1.2 Obravnava pobud 

Občina Bohinj je pozvala občane, podjetja ter druge zainteresirane, da posredujejo 
svoje pobude za spremembo obstoječih prostorskih aktov. Vse prejete pobude so 
bile vrednotene na podlagi meril. Osnovno izhodišče pri oblikovanju meril 
vrednotenja pobud so zakonska izhodišča (Zakon o prostorskem načrtovanju in 
sektorski zakoni, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Prostorski red 
Slovenije), Občinski prostorski načrt – strateški del s konceptualnimi usmeritvami 
za razvoj poselitve, Strokovne podlage za pripravo Občinskega prostorskega načrta, 
SPRO in PRO Bohinj ter varstveni režimi in obstoječe stanje v prostoru. 

Povzetek podrobnejših meril: 

- Varstveni režimi in omejitve: predlogi, ki so v nasprotju z varstvenimi 
režimi, niso sprejemljivi. 

Varuje se tiste sestavine na območju občine Bohinj, ki so varovane z državnimi ali 
občinskimi predpisi oziroma jih kot posebno varovane izpostavljajo pristojni nosilci 
urejanja prostora (gozd, območja ohranjanja narave, kulturna dediščina, vodni viri, 
poplavna območja, erozijska območja, kmetijska zemljišča). Gre za t.i. varstvene 
režime. Glede na predpisane varstvene režime se posamezne kategorije navedenih 
sestavin štejejo kot izločitveni kriteriji za širitev poselitve. Omejitve za razvoj v 
prostoru, vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov, predstavljajo tudi priobalna 
zemljišča, koridorji večje obstoječe ali načrtovane infrastrukture, območja možne 
prekomerne obremenitve s hrupom, območja za potrebe obrambe ter območja za 
potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, prispevno območje jezera 
idr. V območju narodnega parka se pri presojanju predlogov upoštevajo varstvenimi 
režimi v narodnem parku. 

- Širitev razpršene gradnje – predlogi niso sprejemljivi.  
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V skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskim redom Slovenije 
širitev razpršene gradnje ni sprejemljiva, razen v kolikor gre za sanacijo takih 
površin na način, da se razpršeno gradnjo priključi k strnjenemu naselju.  

Odprti prostor občine je kakovosten prostor, ki vključuje strnjena območja odprtih 
zelenih (kmetijskih) površin, strnjene gozdne površine na reliefno izpostavljenih 
pobočjih, reliefno razgiban svet, reliefno izpostavljena območja, rečni in obrečni 
prostor ter območja značilne kulturne krajine. Ohranjanje kmetijskih površin 
oziroma kulturne krajine in cezur med naselji je pomembno zaradi ohranjanja 
identitete posameznih območij ter širšega območja Bohinja kot območja nacionalne 
prepoznavnosti. 

- Nova razpršena gradnja – predlogi niso sprejemljivi. 

- Nova območja naselij in širitve za stanovanjsko gradnjo – predlogi za nova 
naselja niso sprejemljivi, predlogi za širitve so omejeno sprejemljivi. 

Nova območja naselij niso sprejemljiva. Širitve za stanovanjsko gradnjo so v skladu 
s ciljem zaokroževanja naselij dopustne kot širitve za potrebe eno ali 
dvostanovanjskih gradenj, in sicer samo kot manjše dopolnitve obstoječih naselij, 
kjer bo opremljanje novih poselitvenih površin ekonomično. 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije namreč 
določata, da ima notranji razvoj naselij prednost pred širitvijo na nova območja. 
Prvenstveno se zagotavlja boljšo izkoriščenost in kakovostnejšo rabo praznih in 
neprimerno izkoriščenih zemljišč v naselju. Notranji razvoj naselja in racionalno 
rabo zemljišč se uresničuje tudi s spremembo rabe obstoječih objektov in zemljišč, 
z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s prenovo, obnovo, 
reurbanizacijo, rekonstrukcijo in sanacijo degradiranih območij. Naselju se lahko 
določijo površine za širitev v primeru, da je opredeljeno kot urbano naselje, 
predvsem pa, če je ali ima potencial, da se razvije v središče določenega območja. 
Širitev naselij je dopustna kot manjša dopolnitev obstoječih naselij, če je skladna s 
temeljnimi cilji urejanja prostora, načeli usmerjanja poselitve, s programom 
opremljanja zemljišč in oceno ogroženosti zaradi naravnih ali drugih nesreč. 

- Širitve za gospodarske, kmetijske in turistično rekreacijske dejavnosti – 
predlogi so pogojno sprejemljivi. 

Širitve so sprejemljive, v kolikor so skladne s strateškimi izhodišči OPN in so 
okoljsko in prostorsko (urbanistično in krajinsko) sprejemljive. Poleg omejitev 
zaradi varstvenih režimov in urbanističnih meril za dejavnosti veljajo še dodatna 
merila, ki se nanašajo na preselitev kmetij, preselitev motečih dejavnosti, 
komunalno opremljenost in kompatibilnost s sosednjo namensko rabo. 

- Urbanistična merila. 

Pri obravnavi predlogov se upoštevajo tudi urbanistična merila, ki se nanašajo na 
bližino obstoječega ureditvenega območja naselja in gradenj, dostopnost, odnos do 
obstoječe morfologije naselja, vidno izpostavljenost, komunalno opremljenost, 
primernost zemljišča glede na relief, osončenost, kompatibilnost s sosednjo 
namensko rabo, naravne meje, izrabo degradiranih območij. 

2. OBLIKA IN VSEBINA OPN 
Obliko in vsebino OPN določa Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene 
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. I. RS, št. 99/07).  

Dopolnjeni osnutek vsebuje:  

• odlok,  
• grafični del s kartami strateškega dela in kartami izvedbenega dela, 
• obvezne priloge. 
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OPN sestavljajo štiri poglavja: 

1. UVODNE DOLOČBE, ki opredeljujejo vsebino in obliko OPN, obvezne 
sestavine OPN ter pomen krativ, uporabljenih v Odloku. 

2. STRATEŠKI DEL opredeljuje izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, 
zasnovo prostorskega razvoja, zasnovo gosodarske javne infrastrukture, 
usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, koncept prostorskega 
razvoja urbanih središč, za katera je bil izdelan urbanistični načrt, usmeritve 
za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč ter 
usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev. 

3. IZVEDBENI DEL določa enote urejanja prostora innamensko rabo prostora, 
splošne prostorske izvedbene pogoje za gradnjo objektov in gradnjo 
prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, varstvo 
kulturne in naravne dediščine, ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter obrambo. Določajo pa tudi podrobne prostorske izvedbene 
pogoje za posamezne enote urejanja prostora ter na območjih predvidenih 
OPPN. 

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE določajo prenehanje veljavnosti do sedaj 
veljavnih planskih in izvedbenih aktov, veljavnost OPN-ja, dostopnost OPN-
ja in nadzor nad izvajanjem OPN ter kako je z že začetimi postopki po sedaj 
veljavnih prostorskih in izvedbenih aktih. 

2.1 STRATEŠKI DEL 

2.2.1 IZHODIŠČA IN CILJI 

Občina Bohinj želi z novim OPN in UN biti občina, ki bo zagotavljala kakovostno 
bivalno okolje za prebivalce, dobre pogoje za razvoj gospodarstva in privlačno 
okolje za obiskovalce. Pri razvoju poselitve bo občina Bohinj sledila 4 prednostnim 
nalogam, kot so opredeljene v strateškem delu OPN občine Bohinj: 

- krepitev občinskega središča in notranji razvoj lokalnih središč, 
- krepitev značilne identitete naselij in ohranjanje kulturne krajine, 
- prenova območij, ki so zavarovana kot naselbinska kulturna dediščina, 
- zaokroževanje naselij z večjimi sklopi parcel in omejevanje širitev na 

razpršenih posameznih parcelah. 

Z izpolnitvijo teh nalog namerava občina Bohinj doseči boljšo kakovost življenja za 
prebivalce, pridobiti močnejšo in bolj konkurenčno gospodarsko vlogo ter ob tem 
ohranjati okolje najvišje kakovosti. 

Hkrati so za prostorski razvoj prednostnega pomena prostorske ureditve in ukrepi, 
s katerimi se zmanjšuje in blaži obremenjevanje okolja v občini, posebej v 
obvodnem prostoru Bohinjskega jezera, porečju Save Bohinjke ter na območju 
Triglavskega narodnega parka (TNP). Varovanje vodnih virov je prednostna naloga 
na področju varstva okolja. 

Občinski prostorski načrt upošteva načela temeljnih mednarodnih, državnih in 
regionalnih dokumentov, ki opredeljujejo trajnostni razvoj, ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine, razvoj v urbanem in ruralnem prostoru, kakovost arhitekture in 
krajine, varstvo okolja, varovanje mokrišč in trajnostni razvoj v Alpah. 

Izhodišče OPN občine Bohinj in UN Bohinjska Bistrica je vzpostaviti pogoje za 
prostorski razvoj, ki bo gradil na prostorskih kakovostih in prednostih občine, ki jih 
predstavlja raznovrstnost urbanega, ruralnega in naravnega prostora s 
prepoznavno identiteto, ki temelji na urbani ponudbi mesta Bohinjska Bistrica, 
ohranjenimi vzorci poselitve na podeželju in planinah ter sklenjenimi območji 
obdelovalnih površin in alpske krajine. Temeljni strateški prostorski cilji občine 
Bohinj so:  



 8 

- Vzpostavitev trajnostne prometne ureditve. 
- Krepitev Bohinjske Bistrice kot živahnega občinskega središča.  
- Krepitev lokalnih značilnosti naselij in kulturne krajine. 
- Zagotavljati varstvo okolja. 
- Zagotavljati zdravo in uspešno podeželje 
- Ohranitev in spodbujanje hribovskega kmetijstva. 
- Upoštevanje interesov lokalnega prebivalstva. 
- Visoka arhitekturna kakovost zgradb in ureditev. 
- Gradnja objektov in izvedba ureditev v skladu z napredno ekološko gradnjo.  

Strateški del OPN v 'Usmeritvah za razvoj poselitve in celovito prenovo', 
'Usmeritvah za razvoj v krajini' in 'Usmeritvah za določitev namenske rabe zemljišč' 
podpira družbeni in gospodarski razvoj ter okoljske izboljšave. 

Strategija upošteva razvojne dokumente posameznih nosilcev urejanja prostora, še 
posebej s področja prometa, oskrbe z vodo, elektriko in plinom, s področja 
kmetijstva in gozdarstva, varstva narave in kulturne dediščine, usmeritve s 
področja rudarstva ter usmeritve krajevnih skupnosti in občine. 

2.1.2 RAZVOJ POSELITVE, GJI IN RAZVOJ V KRAJINI 

Poselitev in razvoj dejavnosti se prednostno usmerjata v Bohinjsko Bistrico. 
Pomembnejša naselja za razvoj poselitve in dejavnosti so tudi lokalna središča 
Srednja vas, Stara Fužina in Ribčev Laz. 

Koncept razvoja poselitve, ki ga vzpostavlja OPN občine Bohinj glede na razvojne 
trende na območju Bohinja obravnava tri tipe območij poselitve, ki zahtevajo 
posebne prostorske politike: 

- območja naselbinske dediščine, ki obsegajo večino stalnih in občasnih 
naselitvenih območij – naselja, planine, 

- območji, ki se krepita (pomembnejše lokalno središče in občinsko središče 
Bohinjska Bistrica ter lokalno središče Ribčev Laz), 

- območja, ki se dopolnjujejo, 
- območja, ki se sanirajo, 
- območja, ki se preobražajo, 
- oddaljena območja. 

Na območju občine so izven strnjenih naselij umeščeni objekti različnih dejavnosti, 
ki morajo biti locirane v odprtem prostoru zaradi narave dejavnosti (planinski 
domovi, objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture), objekti za posebne 
oblike družbenih ali oskrbnih dejavnosti, kot so cerkve, gasilski domovi ipd. ter 
kmetije in stanovanjski objekti. Navedene dejavnosti in z njimi povezani objekti 
imajo pomembno vlogo pri ohranjanju poselitve na oddaljenih območjih, ohranjanju 
in razvoju turistične dejavnosti v občini ter ohranjanju kulturne krajine v občini. 
Razpršena poselitev se prepleta z objekti razpršene gradnje, ki pomeni v prostoru 
negativen pojav. OPN ta območja in objekte obravnava glede na njihovo pretežno 
rabo in jim v skladu s tem določa namensko rabo (npr. turističnim objektom se 
določi namenska raba »BT«, gasilskim domovom »CD«, objektom vodnih zajetij 
»O« ipd.). Sama kategorija namenske rabe razpršene poselitve »A« pa se v skladu 
s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in 
širitev naselij (Pravilnik; Uradni list RS, št. 99/07) določi za površine podeželskega 
naselja v odprtem prostoru, in sicer kot podrobna namenska raba »Ak«. 

Poselitveni vzorec razpršene poselitve izven strnjenih naselij na celotnem območju 
občine vključuje objekte razpršene gradnje. To so objekti, ki so bodisi nezakoniti ali 
se jim je nezakonito spremenila namembnost, ali objekti, ki so od strnjenih naselij 
preveč oddaljeni, da bi se vanje vključili, zaradi svoje razpršenosti pa pomenijo v 
prostoru negativen pojav. Jasne ločnice med pojavom prvega vzorca in objekti 
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razpršene gradnje ni. OPN zato stavbno zemljišče določa samo objektom iz 
prejšnjega odstavka, ostalim objektom pa na podlagi podatkov katastra stavb ter v 
skladu s Pravilnikom in ZPNačrt določa stavbišče na primarni namenski rabi (K1, 
K2, G). Pogoji za posege na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje so 
določeni v 146. členu Odloka o OPN. Posebej so v odloku obravnavane planine 
(147. člen) ter planinske koče in bivaki (148. člen). 

Zasnova prometa temelji na obstoječih smereh državnih cest Lesce-Bled-
Bohinjska Bistrica-Jezero (RI-209) in Bitnje-Jereka-Srednja vas-Bohinjsko jezero 
(RIII-633) ter smeri turističnih cest Bohinjsko jezero-Zlatorog-Savica (RIII-904), 
Gorje-Krnica-Mrzli Studenec-Jereka (RIII-905), Bohinjska Bistrica-Vresje-Sorica-
Petrovo Brdo (RIII-909) in Rudno-Rovtarica-Vresje (RIII-911). Na lokalnem nivoju 
so pomembne povezave med Jereko, Podjeljami, Koprivnikom in Goreljkom ter 
povezava med Bohinjsko Bistrico in Ravnami. V navezavi na načrtovano smučišče 
Bohinjska Bistrica se preveri tudi možnost povezovalne ceste Nemški Rovt – Ravne, 
predvidoma po trasi obstoječe kmetijske poti. Glavna železniška povezava v občini 
je železniška proga št. 70 Jesenice–Nova Gorica–Sežana, z železniško postajo v 
Bohinjski Bistrici. Občina ureja in načrtuje občinske in medobčinske kolesarske poti. 

Promet v občini se ureja celostno. Cilji so postopno zmanjševanje vloge osebnega 
motornega prometa, urejanje mirujočega prometa ter spodbujanje uporabe 
integralnega javnega prometa (avtobus, vlak, taksi, minibus in druge oblike, ki se 
preverijo v okviru celovitega koncepta urejanja prometa v občini), sprva predvsem 
v času največjih prometnih obremenitev. Namesto vozil na motor z notranjim 
izgorevanjem se bo s ciljem zmanjševanja onesnaževanja spodbujalo uporabo npr. 
električnih ali hibridnih vozil. 

Usmeritve za razvoj v krajini temeljijo na značilnih naravnogeografskih 
lastnostih območja občine Bohinj. Za ohranjanje narave, prepoznavnosti in 
kakovosti krajine ter kulturne dediščine je potrebno predvsem ohranjati poselitvene 
vzorce, razvijati dopolnilne dejavnosti v podeželskem prostoru, ne posegati v 
ohranjena naravna območja velike vrednosti ter upoštevati sprejete režime in 
usmeritve za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.  

V okviru zasnove krajine so določena razvojna območja za posamezne dejavnosti, 
ki so vezane na naravne vire (kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, pridobivanje 
mineralnih surovin, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami). 

Kot območja prepoznavnosti krajine v občini Bohinj so opredeljeni: Bohinj (jezero in 
slap Savica, Zgornja Bohinjska dolina in Spodnja Bohinjska dolina), Spodnje 
Bohinjske gore, Severne Bohinjske planine (dolina Triglavskih jezer, Triglav, 
Komna-Bogatin), Soteska, Pokljuka in Jelovica. Posebna območja prepoznavnosti, 
ki so nacionalnega pomena, so planina Voje, Uskovnica, Zajamniki, Studor in 
Bohinjsko jezero z okolico. 

2.2 IZVEDBENI DEL 

Izvedbeni del OPN ob upoštevanju usmeritev strateškega dela določa: območja 
namenske rabe prostora, enote urejanja prostora (EUP), splošne prostorske 
izvedbene pogoje (PIP), ki vključujejo PIP za posamezna območja podrobnejše 
namenske rabe, posebne PIP za območje Triglavskega narodnega parka (TNP), 
podrobne PIP za posamezne EUP, območja za katera se pripravi OPPN, usmeritve 
za pripravo OPPN ter v Prilogi 1 dopustne gradnje pomožnih objektov na površinah 
podrobnejše namenske rabe. 

Poleg določb odloka OPN je treba pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti 
objektov in pri drugih posegih v prostor upoštevati tudi druge predpise in druge 
akte, ki pomenijo omejitve za posege v prostoru in določajo javnopravne režime, na 
podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in 
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soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to 
ni navedeno v odloku OPN. 

2.2.1 FUNKCIONALNE ENOTE, ENOTE UREJANJA PROSTORA IN NAMENSKA 
RABA PROSTORA 

Funkcionalna enota (v nadaljnjem besedilu: FE) je območje z enovitimi naravnimi 
in ustvarjenimi sestavinami ter enotnimi funkcionalnimi značilnostmi. Na območju 
FE se določijo skupna izhodišča za podrobnejše urejanje prostora.  

 Območje OPN Bohinj je razdeljeno na naslednje FE: 

Oznaka FE Ime FE 

TNP Triglavski narodni park  
BOH Bohinj 

 
Za FE TNP veljajo skupna izhodišča za urejanje prostora, navedena pri posameznih 
poglavjih in členih ter splošna določila odloka, v kolikor jih določila za TNP ne 
spreminjajo. 

 
Vsaka enota urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) ima s tem odlokom 
predpisano eno vrsto ali več vrst podrobnejše namenske rabe prostora. 

Označevanje EUP: 

- za območja naselij: EUP za območja strnjenih naselij oziroma njihovih delov 
ter za območja, ki po registru prostorskih enot (RPE) pripadajo tem naseljem, 
vendar so od njih oddaljena (stavbna zemljišča v odprtem prostoru), so 
označene z dvočrkovno oznako, ki izhaja iz imena naselja, ter zaporedno 
številko enote. 

- za območja tradicionalno razpršene poselitve: EUP za območja tradicionalno 
razpršene poselitve, razen planin, so označene z dvočrkovno oznako, ki izhaja 
iz imena naselja, pri katerem je prepoznan vzorec tradicionalno razpršene 
poselitve, ter zaporedno številko enote. 

- za območja odprtega prostora: EUP za odprti prostor so označene z 
dvočrkovno oznako, ki izhaja iz geografskega ali ledinskega imena območja, 
ter z zaporedno številko enote. 

- v drugi vrstici za oznako EUP je izpisana oznaka FE. Način urejanja v EUP je 
določen v tretji vrstici za oznako FE. Če se EUP ureja po splošnih določilih 
OPN, se oznaka OPN ne izpisuje. Če za EUP veljajo tudi podrobni prostorski 
izvedbeni pogoji tega odloka, je izpisana oznaka PPIP. Kadar se EUP ne ureja 
samo s tem odlokom, je izpisana oznaka načina urejanja: OPPN ali ZN.  

Primer zapisa oznake EUP, ki se pojavlja na kartah: 

SF-2 
TNP 
PPIP 
 
Pri tem je: 
SF oznaka naselja, območja tradicionalno razpršene 

poselitve ali oznaka območja odprtega prostora 
2 zaporedna številka EUP 
TNP oznaka FE v kateri se nahaja EUP 
PPIP oznaka načina urejanja 
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Namenska raba prostora 

Vsaka EUP ima s tem odlokom predpisano eno vrsto ali več vrst podrobnejše 
namenske rabe prostora. Namenska raba je določena za celotno območje občine 
Bohinj. Kategorije namenske rabe in splošna oblika kartografskega dela so skladni z 
določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega 
načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za 
razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07). 

Natančnost določitve namenske rabe in EUP je enaka natančnosti digitalnega 
katastrskega načrta, na katerem se določajo območja namenske rabe in enot 
urejanja prostora. Če meja digitalnega katastrskega načrta odstopa od parcelne 
meje v naravi, je treba upoštevati parcelno mejo v naravi, investitor pa mora 
podati v projektni dokumentaciji pojasnilo geodetskega strokovnega delavca in 
pristojnega organa Občine Bohinj. 

2.2.2 SPLOŠNE DOLOČBE IZVEDBENEGA DELA OPN 

Splošni PIP določajo: vrste dopustnih dejavnosti, vrste gradenj in drugih posegov v 
prostor, pomožne objekte, lego objektov, določanje velikosti objektov, oblikovanje 
objektov, zelene površine in urejanje okolice objektov, parcelacijo zemljišč, 
priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 
dobro, gradnjo omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture in grajenega 
javnega dobra, varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, določila 
povezana z varstvom kulturne dediščine, ohranjanjem narave, varstvom okolja in 
naravnih dobrin, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambo in 
varovanjem zdravja. Posebej so določeni tudi pogoji za zakonito zgrajene objekte 
razpršene gradnje, območja planin ter planinske koče in bivake. 

Velikost objektov določajo različni faktorji, npr. faktor izrabe (FI), faktor zazidanosti 
(FZ), delež odprtih bivalnih površin (DOBP), faktor zelenih površin (DZP) in višinski 
gabariti. Faktor velikost vedno omejuje navzgor. Nobena od omejitev (FZ, FI in 
višina) ne sme biti presežena, tudi če katera od drugih omejitev ne dosega svoje 
dopustne maksimalne vrednosti. Izjema sta DOBP in DZP, ki sta določen kot 
minimalni zahtevani delež. 

Med splošne PIP spadajo tudi PIP o dopustnih objektih in dejavnostih po območjih 
namenske rabe, ki so navedena v Preglednici 4 odloka. 

Sestavni del izvedbenega dela OPN je priloga 1 s Preglednico dopustnih gradenj 
pomožnih objektov na površinah podrobnejše namenske rabe.  

Splošni PIP v 3. poglavju izvedbenega dela odloka določajo pogoje urejanja na 
celotnem območju občine. Kadar obstajajo na območju FE TNP ali FE BOH drugačni 
ali podrobnejši splošni pogoji urejanja, je to posebej navedeno in jih je treba pri 
posegih v prostor upoštevati skupaj s tistimi pogoji urejanja za celotno območje 
občine, ki jih pogoji na območju FE TNP ali FE BOH ne spreminjajo. 

Za posamezne EUP, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi pogoji, veljajo poleg 
splošnih PIP iz 3. poglavja izvedbenega dela tega odloka, tudi podrobni prostorsko 
izvedbeni pogoji (v nadaljnjem besedilu: PPIP) določeni v 4. poglavju izvedbenega 
dela tega odloka. 

Kadar so za EUP določeni PPIP, je treba upoštevati določila PPIP ter tiste splošne 
prostorske izvedbene pogoje, ki jih PPIP ne spreminjajo. 

2.2.3 NAČINI UREJANJA PROSTORA 

Z OPN so določeni načini urejanja prostora. Posebej so podane usmeritve za 
načrtovana območja OPPN z usmeritvami za njihovo izdelavo. Do uveljavitve 
predvidenega OPPN veljajo določila 166. člena, v kolikor ni s PPIP določeno 
drugače, npr: 
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- poleg posegov iz 166. člena »so dopustni tudi« posegi, navedeni v PPIP, ali 
- dopustni so samo posegi, navedeni v PPIP (ti so lahko delno povzeti po 166. 

členu, ali določeni konkretno na OPPN ne glede na 166. člen).  

Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z izdelavo 
variantnih strokovnih prostorskih preveritev ali z javnim natečajem. Variantne 
strokovne prostorske preveritve lahko izdela en ali več različnih prostorskih 
načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da jih je mogoče med seboj primerjati. 
Primerjajo se z urbanističnega, okoljskega in ekonomskega vidika. Najustreznejšo 
strokovno prostorsko preveritev, ki jo predlaga študija variant, potrdi pristojna 
služba občinske uprave. Za pripravo OPPN, ki niso določeni z odlokom OPN, so 
podani splošni PIP. 

 

3. OBRAZLOŽITEV NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV 

3.1 Pomembni projekti, vključeni v OPN 

Vzhodna obvoznica Bohinjske Bistrice 

V območju občinskega središča Bohinjska Bistrica glavno prometnico predstavlja 
državna cesta R1-209, ki poteka skozi center Bohinjske Bistrice. Prednostni projekt 
pri izboljšavi prometne mreže območja Bohinjske Bistrice je izgradnja obvoznice, ki 
bo prometno razbremenila gosto poseljena območja. V OPN je načrtovana vzhodna 
obvoznica ob železniški progi, ki bo povezovala gospodarsko cono LIP in državno 
cesto R1-209. 

S ciljem, da se središče naselja dodatno razbremeni motornega prometa, sta 
dolgoročno predvideni tudi severna (severni del naselja) in zahodna (potek mimo 
kampa Danica) obvoznica Bohinjske Bistrice. Potek obvoznic, ki je razviden na 
kartah strateškega dela OPN, predstavlja zgolj okvirni koridor povezovanja, med 
tem ko je treba predlog najustreznejšega poteka tras določiti na podlagi študije 
variant. Variante je treba primerjati in vrednoti s prostorskega, okoljskega, 
funkcionalnega in ekonomskega vidika. 

Dodatno se načrtuje povezavo med vzhodno obvoznico Bohinjske Bistrice in 
obstoječo občinsko cesto, ki povezuje železniško postajo in središče naselja. Zbirna 
cesta (ob gospodarski coni Filbo) bo imela pomembno vlogo pri napajanju novih 
objektov, ki se bodo gradili v okviru ureditve železniške postaje in trajnostno 
naravnanih rešitev mirujočega prometa v občini Bohinj. 

Z izgradnjo obvoznice in razbremenjenostjo tranzitnega prometa v središču 
Bohinjske Bistrice je treba na obstoječih prometnih površinah zagotoviti sožitje 
vseh vrst prometa. To se zagotovi z izgradnjo krožnih križišč na državni regionalni 
cesti in s primerno spremembo strukture voznih tlakov v središču Bohinjske 
Bistrice. 

Prometni terminal v Bohinjski Bistrici 

Med obvoznim krakom regionalne ceste RI-209 (vzhodna obvoznica), Triglavsko 
cesto in železniško progo se na območju obstoječe železniške postaje načrtuje nov 
prometni terminal. Načrtovani več etažni prometni terminal vključuje železniške 
manipulativne površine, novo osrednjo avtobusno postajo ter javno parkirno hišo. Z 
zasnovo objekta se lahko izkoristi obstoječa višinska razlika terena ter v enem 
objektu zagotovi novo prometno vozlišče. Izgradnja garažne hiše bi lahko 
zagotavljala okvirno 1000 novih parkirnih mest za obiskovalce ter turiste Bohinja in 
Bohinjske Bistrice. Prometni terminal se mora umakniti od naravne vrednote Belca 
ter mora biti načrtovan tako, da se ohranjajo vedute iz arheološkega parka na 
Ajdovski gradec. 

Javni promet 
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Temelj javnega prometa v občini Bohinj je avtobus, pri čemer je pomembna 
integriranost javnega cestnega prometa z železnico. Poleg centralne avtobusne 
postaje v sklopu novega prometnega terminala se dogradi in uredi avtobusna 
postajališča ob linijah v občini. V okviru ukrepov za zmanjševanje osebnega 
motornega prometa v občini, predvsem v območju TNP, okolici jezera in na 
planinah Voje, Blato in Vogar, se lahko vzpostavijo redne linije minibusov, ki se jih 
lahko v času turistične sezone dopolni ter do posameznih turističnih območij 
organizira tudi dodatne linije ali javni prevoz kombinira z taksi službami.  

Mreža kolesarskih in pešpoti 

Načrtovana je vzpostavitev medobčinskega sistema peš in kolesarskih poti, ki bo 
integriran s sistemom javnega potniškega prometa in bo pokril celotno občino. 
Trase večjega dela kolesarskih in peš poti so načrtovane po trasah lokalnih cest, 
kjer je potrebno urediti sistem označevanja. Del kolesarskih poti po Spodnji in 
Zgornji dolini je že zgrajen, preostali del je načrtovan (tudi povezava Bled – 
Bohinjska Bistrica). 

Središče Bohinjske Bistrice 

Koncept prostorskega razvoja naselja je usmerjen v krepitev in oblikovanje središča 
naselja ob Triglavski cesti do železniške postaje. Potrebni so vsebinska in oblikovna 
nadgradnja, razvoj družbenih in storitvenih dejavnosti ter ureditve javnega 
odprtega prostora, tako da se bo okrepila prepoznavnost naselja. V središče se zato 
prednostno usmerjajo javne dejavnosti (oskrbne, družbene, storitvene) v 
kombinaciji s stanovanji in zelenimi ter drugimi odprtimi javnimi površinami. Z 
notranjim razvojem ostalih območij se mora zagotavljati možnosti povezovanja s 
središčem naselja v smislu dostopnosti do teh dejavnosti, javnega potniškega 
prometa, odprtega javnega prostora in zelenih površin. Z notranjim razvojem se 
zagotavljajo površine za stanovanja, centralne dejavnosti, turizem in proizvodne 
dejavnosti. V območju naselbinske dediščine se obstoječo strukturo in objekte 
predvsem ohranja, prenova in notranji razvoj se izvajata v skladu s pogoji in 
soglasji organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. V središču naselja je 
dovoljeno uvajanje sodobnih arhitekturnih principov, pri čemer mora oblikovanje 
objektov, njihove okolice in javnega odprtega prostora zagotavljati skladno podobo 
središča Bohinjske Bistrice. 

Kampi 

Obstoječe kampe se prenavlja, sanira oziroma dopolnjuje v smislu urejanja 
komunalne in prometne infrastrukture, ustrezne razmestitve dejavnosti na 
območju, določitve območij urejenih kopališč ipd. Z OPN se kot (plezalni) kamp 
opredeli obstoječe območje plezališča pod Bellevuejem.   

Smučišče Bohinjska Bistrica 

Novo smučišče se kratkoročno prednostno razvija na širšem območju obstoječega, 
kar je obravnavano tudi v izvedbenem delu OPN, med tem ko se območje vzhodno 
od smučišča, to je na območju Šavnika in planine na Strmeh v tekstualnem delu 
strateškega dela OPN dolgoročno ohranja kot varovano območje za določitev 
območja rekreacije v naravnem okolju v povezavi s smučiščem Bohinjska Bistrica 
na podlagi presoje v naslednjih postopkih sprememb in dopolnitev OPN. 

Strokovne podlage za smučišče Bohinjska Bistrica je izdelal Urbi, d.o.o.. Obnavljajo 
in širijo se smučarske proge, smučišče pa se širi v smeri Soriške planine. Za 
izgradnjo kabinske žičnice je bilo izdano tudi okoljevarstveno soglasje in 
naravovarstvenega soglasje. Načrtuje se nove cestne povezave in trase žičnic. Na 
območju Bohinjske Bistrice se načrtuje gradnja športnega centra s podzemnimi 
parkirišči, spremljajočo gostinsko ponudbo brez nastanitev, storitve in trgovine za 
šport in rekreacijo. Ob športnem centru se načrtuje iztek smučišč - snežni poligon. 
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Prostorski izvedbeni pogoji za območje smučišča Bohinjska Bistrica se povzamejo 
po sprejetih spremembah PUP za Bohinjsko Bistrico (UVOB št. 3/2013), ki se z OPN 
razveljavijo. 

Smučarski center Vogel 

Veljavni zakon o Triglavskem narodnem parku za smučišče Vogel določa urejanje z 
državnim prostorskim načrtom, natančna meja območja smučišča pa bo določena s 
sklepom Ministra, pristojnega za ohranjanje narave. OPN opredeljuje EUP Vogel, ki 
vključuje območje, širše od smučišča. Odlok o OPN za celotno EUP določa pogoje za 
posege, ki predvsem omogočajo delovanje obstoječih dejavnosti in objektov, 
komunalno sanacijo območja, prepovedujejo pa povečevanje turističnih 
nastanitvenih kapacitet ter spremembe namembnosti objektov. 

Poslovno proizvodne cone 

Območja proizvodnih dejavnosti so na podlagi veljavnega plana umeščena glede na 
razporeditev obstoječih površin, značilnosti poselitve, dobro prometno dostopnost, 
načrtovane dostope z nove obvoznice ter strateške usmeritve za razvoj in 
urbanistično oblikovanje naselij. Gre za območja v Bohinjski Bistrici in Bohinjski 
Češnjici. Območji Lip Bleda in v Bohinjski Češnjici se s tem OPN širita z manjšimi 
zaokrožitvami. Vse cone omogočajo, da se posamezne obrtne in proizvodne 
dejavnosti iz naselij preselijo vanje. Predvsem cona ob vstopu v Bohinjsko Bistrico 
(betonarna) in južni del Lipa se namenita poslovnim in proizvodnim dejavnostim s 
čistimi tehnologijami, ki ne bodo obremenjevale okoliških območij. 

Šport in rekreacija 

Za šport in rekreacijo se namenjajo stavbna zemljišča v naseljih, kot tudi območja 
v odprtem prostoru, kjer je dopustno urejanje tekaških poti, travnatih igrišč ipd. 
Večji rekreacijski območji za pretežno letno rekreacijo s športnimi igrišči sta v 
kampu Danica in ob šoli v Bohinjski Bistrici. 

V občini ni registriranega naravnega kopališča, a je kopanje poleti kljub temu 
mogoče v Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki. Z OPN se kopalce usmerja v 
Fužinarski zaliv ter južno in zahodno obalo jezera. Severna obala jezera se ohranja 
kot naravna obala. 

Povezovalna cesta Ribčev Laz – Stara Fužina 

Med Ribčevim Lazom in Staro Fužino se dolgoročno načrtuje obvoznico, katere cilj 
je razbremeniti obstoječi most pri cerkvi Sv. Janeza motornega prometa ter ga 
prvenstveno nameniti pešcem in kolesarjem ter umakniti motorni promet od jezera. 
Predlog najustreznejšega poteka trase je treba določiti na podlagi študije variant. 
Variante je treba primerjati in vrednoti s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega 
in ekonomskega vidika. Za rešitev problema mešanja motornega prometa s pešci in 
kolesarji na mostu pri cerkvi Sv. Janeza se preveri tudi možnost umestitve nove 
brvi za pešce in kolesarje. 

4.  BILANCA NAMENSKE RABE 
Priložena bilanca rabe opisuje načrtovan prostorski razvoj na podlagi razlik v rabi 
med veljavnim in predlaganim planom. OPN občine Bohinj predvideva omejeno 
povečanje površin za stanovanja, predvsem gre za povečanja stanovanjskih površin 
v Bohinjski Bistrici (notranji razvoj) in Ribčevem Lazu, medtem ko je širitev ostalih 
naselij v občini omejena na zaključevanje naselij, preoblikovanje robov naselij in 
vključevanje razpršene gradnje ob naseljih.  

Procent dejanskega povečanja stanovanjskih površin je tako manjši, saj je pri 
izdelavi novega osnutka plana prišlo do izločitve prometnih površin iz območij 
stanovanjskih površin. Velik odstotek povečanja površin podeželskega naselja je 
predvsem rezultat prekvalifikacije in ažuriranja obstoječega stanja v prostoru, 
predvsem na območju obstoječih naselij ali delov naselij. Povečanje površin, 
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namenjenih počitniškim stanovanjskim površinam gre na račun inventarizacije 
stanja na območju Laškega Rovta. Načrtujejo se širjenja površin razpršene 
poselitve na račun evidentiranja delujočih kmetij v občini in povečanja površin 
glede na aktualne pobude (preselitve kmetij iz naselij). Območja kmetij se širijo 
predvsem na območju Pokljuke, v nekoliko manjšem obsegu tudi na območju 
spodnje in zgornje Bohinjske doline. 

Občina je v času izdelave OPN pristopila k izdelavi strokovne podlage - opozorilne 
karta poplavnih območij na teritoriju občine Bohinj (VGP Kranj, maj 2010, januar 
2016). V skladu s smernicami ARSO so bila na podlagi rezultatov karte iz stavbnih 
zemljišč izvzeta vsa nezazidana stavbna zemljišča na poplavno ogroženih območjih, 
ki se jim je določila primarna namenska raba. Kot stavbna zemljišča so ostala le 
zemljišča neposredno v naseljih. Ta zemljišča zaradi svoje lege ni smiselno vračati v 
kmetijsko rabo, zato je treba pred gradnjo na teh zemljiščih pridobiti projektne 
pogoje in soglasje ARSO, oddelka za vode.  

Območja razpršene gradnje in razpršene poselitve, ki ni vezana na kmetije, se v 
novi podrobni namenski rabi v skladu z ZPNačrt vključijo v okoliška območja 
primarne rabe, obstoječi objekti po podatkih katastra stavb (vir: GURS, september 
2008) se evidentirajo kot posamezna stavbišča. Razpršena gradnja neposredno ob 
robovih naselij se mestoma vključi v območje posameznega naselja.  

Zmanjšanje najboljših kmetijskih zemljišč za 21,4 % je rezultat uskladitve 
podatkov o gozdni maski (vir GZS), kar je rezultat vztrajnega procesa zaraščanja 
kmetijskih površin ter delno zaradi širitev robov naselij. Zaraščanje je opazno tudi v 
povečanju gozdnih površin ter uskladitvi z dejanskim stanjem v visokogorju (raba 
OO). 

Za približno 60 % se zmanjšajo druga kmetijska zemljišča, vendar je potrebno 
upoštevati, da je del drugih kmetijskih zemljišč v dvojni, prekrivajoči se rabi zajet 
tudi v območjih za smučišča (ZSs). 

Načrtovano je povečanje zelenih in parkovnih površin (tudi na račun zmanjšanja 
turističnih oz. hotelskih območij znotraj naselij) ter površin za oddih, rekreacijo in 
šport in površin za kampe.  

Iz bilance je razvidno, da se povečujejo površine vodnih zemljišč, pri čemer pa ne 
gre dejansko za povečanje vodnih zemljišč, ampak za natančnejši izris namenske 
rabe vodnih zemljišč. Izris je upošteval usmeritve novega pravilnika za pripravo 
OPN, dejansko stanje v prostoru in uskladitev mej varovalnega gozda. 

Zaradi prestrukturiranja rab prihaja do zmanjšanja območij centralnih dejavnosti 
ter povečanja območij proizvodnih dejavnosti. Povečanje se deloma odraža v 
prestrukturiranju oz. zmanjšanju površin za območja za oskrbne sisteme po starem 
planu.  
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Preglednica: Bilanca površin po veljavnem planu in namenski rabi iz osnutka OPN. 
 

NRP po veljavnem planu 
 

NRP po novem planu 
 

bilanca 

oznaka  raba  
površina 

[ha] 
 

oznaka  raba  površina [ha] 
 

razlika [ha] 
nov plan / star 

plan 

razlika [%] 
nov plan / star 

plan 
1 Območja najboljših kmetijskih zemljišč 1.955,45 -> K1 najboljša kmetijska zemljišča 1.537,32 -> -418,13 -21,4 

2 Območja drugih kmetijskih zemljišč 5.996,91 -> K2 druga kmetijska zemljišča 2.384,51 -> -3.612,40 -60,2 

g, gv Območja gozdov (z območji varovalnih gozdov 
državnega pomena) 17.770,24 -> G območja gozdov 24.645,96 -> 6.875,72 38,7 

h, t Območja za turizem 51,17 -> BT površine za turizem 23,38 -> -27,79 -54,3 

I Območja za kvartarne dejavnosti 3,54 

-> 

CU osrednja območja centralnih dejavnosti 10,77 

-> -1,92 -10,2 m Območja mešane rabe 5,19 
CD druga območja centralnih dejavnosti 6,05 

c Območja centralnih dejavnosti 10,01 

p Območja proizvodnih dejavnosti 18,59 -> 

IP površine za industrijo 11,44 

-> 4,70 25,3 

IG gospodarske cone 5,85 

IK površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 0,39 

LN površine nadzemnega pridobivalnega prostora 5,61 

r Območja za rekreacijo 10,67 -> 

ZSs površine za oddih, rekreacijo in šport 0,96 

-> 5,34 50,0 ZSc površine za oddih, rekreacijo in špor - camp 11,06 

ZD druge urejene zelene površine 3,99 

s Območja stanovanj 167,95 

-> 

SSe stanovanjske površine 42,54 

-> -3,90 -1,9 

SSv stanovanjske površine - večstanovanjski objekti 4,41 

sd Območja stanovanj - nizka gostota zazidave 0,65 SB stanovanjske površine za posebne namene 0,63 

sld, sz Območja novih stanovanj-nizka gostota zazidave 4,60 Ak površine razpršene poselitve - kmetije 18,87 

sh Območja za stanovanja in turizem 31,06 PC površine cest 101,16 
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č Legalizacija nedovoljenih posegov 0,92  

PO ostale prometne površine 7,69 

   PŽ površine železnic 25,95 

PH heliporti 0,03 

sk Območja za stanovanja in kmetije 11,58 -> SK površine podeželskega naselja 91,01 -> 79,43 685,7 

w Območja za sekundarna bivališča 1,50 -> SP površine počitniških hiš 10,53 -> 9,03 600,8 

z Parkovne površine 1,44 -> ZP parki 12,89 -> 11,45 795,7 

zp Pokopališče 1,26 -> ZK pokopališča 1,94 -> 0,68 54,5 

rc Območja za šport in rekreacijo 82,84 -> 
BC športni centri 16,27 

-> -60,37 -72,9 
f območja za potrebe obrambe zunaj naselij 6,20 

v Območja površinskih voda 471,72 -> 
VC celinske vode 473,27 

-> 3,28 0,7 
VI območje vodne infrastrukture 1,73 

o Območja za oskrbne sisteme 4,66 -> 
O območja okoljske infrastrukture 3,04 

-> -1,02 -22,0 
E območja energetske infrastrukture 0,60 

n Območja nerodovitnih zemljišč 6.781,08 -> OO ostala območja 3.916,98 -> -2.864,10 -42,2 

* prikazani odstotki niso relevantni zaradi posredne pretvorbe rab (star pravilnik --> nov pravilnik) 
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5. OBRAZLOŽITEV BISTVENIH SPREMEMB OPN PO PRVEM BRANJU NA 
SEJI OBČINSKEGA SVETA IN PO PRIDOBITVI DRUGIH MNENJ NOSILCEV 
UREJANJA PROSTORA TER OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA PRIPOMB 
SVETNIKOV IN KOMISIJ 
 
Na podlagi zavzetih stališč do pripomb, podanih v času druge javne razgrnitve, ki je 
potekala od 23.2. do 27.3.2015 ter na podlagi pripomb, podanih s strani svetnikov in 
komisij v prvem branju na Občinskem svetu, je bil pripravljen Predlog OPN Občine 
Bohinj, ki je bil v skladu s tretjim odstavkom 51. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju oktobra 2015 posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev drugih 
mnenj. Večina nosilcev je mnenja podala v predpisanem 30-dnevnem roku, eno mnenje 
pa smo prejeli šele januarja 2016. Nekaj mnenj je bilo pozitivnih, večina nosilcev pa je 
zahtevala dopolnitve Odloka. 

Na podlagi usklajevalnih sestankov ter usklajevanj preko elektronske pošte je Občina 
Bohinj dopolnila Odlok s spremembami (usklajen predlog OPN), ki so jih zahtevali 
posamezni nosilci in nanj pridobila manjkajoča pozitivna mnenja. 

 
Na povezavi  http://obcina.bohinj.si/index.php?id=854 je dostopen Odlok, v katerem so 
prikazane spremembe Odloka na podlagi posameznih mnenj nosilcev urejanja prostora 
ter Odlok, v katerem so prikazane spremembe, ki so nastale med prvim branjem na seji 
Občinskega sveta (v času druge javne razgrnitve) ter po pridobitvi končnih mnenj 
nosilcev urejanja prostora. 
 

V nadaljevanju so izpostavljene samo bistvene spremembe usklajenega predloga OPN, ki 
se nanašajo na naslednje sklope: 

1. Spremembe namenske rabe in načina urejanja 

• širitev stavbnih zemljišč kot manjše zaokrožitve funkcionalnih zemljišč 
objektov in uskladitev z dejanskim stanjem na robovih naselij ter zaokrožitev in 
določitev stavbnega zemljišča, kadar gre za tip značilne oziroma tradicionalne 
razpršene poselitve v posameznem območju (npr Ukanc, Ribčev Laz, Polje, 
Savica, Brod, Bitnje, Bohinjska Bistrica, Ravne, Lepence, Nomenj, Stara Fužina, 
Studor, Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Jereka, Podjelje, Koprivnik in Gorjuše), 
širitev stavbnih zemljišč za potrebe preselitve kmetije (SF-6), širitev stavbnih 
zemljišč za potrebe izgradnje pomožnih kmetijskih objektov (NR-1, Nemški Rovt, 
nasproti penziona Resje), širitev stavbnih zemljišč za potrebe športnega centra 
(SE-3- Senožeta) 

• zmanjšanje stavbnih zemljišč: npr SF-1 (pod cerkvijo v Stari Fužini), ST-2 
(kmetija Pod Studorjem), ST-3 (območje Jerles pod Studorjem), ST-1 (skrajni 
vzhodni rob vasi Studor), JR-15 (v Koritih pred Jereko), GO-1 (Goreljek), BB-39 
(Vzhodna obvoznica), RA-3 (Ravne, turistični zaselek), BR-6 (parkirišče pred 
Brodom, na mrtvem rokavu Save) 

• spremembe podrobnejše namenske rabe znotraj stavbnih zemljišč (npr 
SE-3 (Senožeta), BI-4 (Bitnje, parkirišče na vstopu na kolesarsko), BB-32 (ob 
čistilni napravi v BB), BB-19 (LIP- območje predvidene polnilnice za vodo, BB-33 
(Bohinjska Bistrica, ob cesti na Nemški Rovt) 

• spremembe načina urejanja iz OPPN v OPN in obratno (spremembe načina 
urejanja iz OPN v OPPN so v Ribčevem Lazu RL-12) 

• spremembe mej in poimenovanja območij EUP (spremembe so nastale zaradi 
sprememb podrobne namenske rabe, ko se s spremembo meje rabe spremeni 
tudi meja EUP, zaradi združevanja posameznih EUP ipd.), 

• spremembe namenske rabe med različnimi primarnimi namenskimi 
rabami (npr. Jelovica, Kobla-območje smučišča Boihnjska Bistrica). 

http://obcina.bohinj.si/index.php?id=854
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2. Spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev v Odloku 

Ključne spremembe in dopolnitve so: 

• pomen izrazov: popravki definicij ter vključitev novih pojmov (npr avtobusna 
postaja, avtobusno postajališče, železniška postaja, gradnja novega objekta na 
mestu poprej odstranjenega objekta, obstoječi objekt,...) 

• dopolnitve strateškega dela OPN: posamezne manjše dopolnitve kot 
uskladitve zaradi spremenjenih razmer v prostoru, pripomb s prve obravnave na 
seji Občinskega sveta ipd., ki se navezujejo predvsem na zasnovo prostorskega 
razvoja občine (infrastrukturne prioritete-predvsem ureditev prometa na Pokljuki), 
,zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena (pogoji glede 
vodnega prometa se uskladijo z veljavnim plovbnim režimom, usmeritve za 
urejanje prometa v občini se poenostavijo, koncept urejanja in umirjaja prometa 
ostane),  

• dopolnitev določil o pomožnih objektih in uskladitev s spremenjenimi 
predpisi: uskladi se poglavje o pomožnih objektih, Priloga odloka in ostali členi, 
vezani na to vsebino (iz Priloge 1 se v skladu s kmetijsko zakonodajo izloči mline 
in žage ter igriščne ograje, kolesarke poti, pešpoti, vzletišča, ipd. ki se ne smejo 
načrtovati na kmetijskih zemljiščih), izloči se obvezno pridobitev mnenja 
Kmetijsko svetovalne službe za postavitev pomožnih objektov na kmetijskih 
zemljiščih, razen v območju TNP, kjer ta določba ostaja, na podlagi ZTNP-1; 

• vrste objektov glede na namen v območjih namenske rabe: uskladi se 
določila s spremembami predpisov in drugimi spremembami v odloku 

• oblikovanje objektov: uskladijo se določila za oblikovanje streh nad dozidanimi 
deli, kadar prislonjeni pomožni objekt dejansko pomeni dozidavo, uskladijo se 
določila glede čopov, balkonov, ograj 

• velikost gradbene parcele: določijo se pogoji za odstopanje od predpisane 
velikosti gradbene parcele v primeru že zgrajenih objektov na območju razpršene 
gradnje, v primeru gradnje GJI, 

• gradnja omrežij in naprav GJI: dopolnijo se pogoji z vidika ohranjanja narave 
in krajine, pogoji glede uličnih profilov, ipd; 

• ohranjanje narave in kulturne dediščine: dopolnijo se pogoji z vidika 
ohranjanja narave in kulturne dediščine pri različnih posegih v prostor ter določijo 
pogoji omejevanja dejavnosti in drugih ureditev zaradi zaščite narave in ohranitve 
mirnih območij na gornjem platoju Pokljuke, v skladu s Presojo vplivov na okolje,  

• varstvo okolja in naravnih dobrin: dodajo se pogoji glede vodnega prometa na 
Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki; 

• razpršena gradnja: dodatno se določijo pogoji za objekte razpršene gradnje, ki 
so pomožni objekti; določila se uskladijo z Zakonom o Triglavskem narodnem 
parku; 

• planine: določila za posege na planinah se uskladijo z Zakonom o Triglavskem 
narodnem parku); 

• planinske koče in bivaki: doplni se določilo, da so dopustne gradnje za potrebe 
okoljske in energetske sanacije objekta  

• vsebinske spremembe podrobnih PIP za posamezne EUP, 
• ostali manjši nomotehnični popravki in uskladitve s spremembami 

predpisov. 

V nadaljevanju je prikazano upoštevanje pripomb svetnikov in komisij, ki so bile 
podane v prvem branju Odloka, stališče, ki ga je zavzela Občina in ga upoštevala pri 
pripravi Predloga OPN Občine Bohinj, ki je bil posredovan v druga mnenja nosilcem 
urejanja prostora ter končna rešitev, ki je pripravljena na podlagi pridobljenih drugih 
mnenj in usklajevanj z nosilci. 
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1. Predlog za ponovno proučitev dikcije glede predhodne ugotovitve v 
naravovarstvenem soglasju, da je zagotovljena skladnost posega s cilji narodnega parka, 
glede pogojev za novogradnje. Pogojevanje novih gradenj in novih posegov s sanacijo 
obstoječih smučišč ni upravičeno. 
 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Črta se določilo o skladnosti nameravane gradnje ali posega s cilji 
narodnega parka. Naravovarstveno soglasje pa je v skladu s predpisi treba pridobiti. Črta 
se določilo »in gradnje naprav po predhodni sanaciji obstoječih smučišč.«Poleg tega se 
prva točka PPIP uskladi z zakonom o TNP tako, da se »(žičnice in smučišča)« nadomesti z 
»(žičniške naprave in stavbe žičniških naprav ter smučarske proge)« 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču. 
          
2. Nestrinjanje s prepovedjo zasneževanja. Besedilo naj se tudi dopolni tako, da bo 
dopustna gradnja skupnega sistema oskrbe z vodo, tako pitno kot vodo za zasneževanje. 
 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Določilo v OPN, ki je bilo vključeno kot omilitveni ukrep iz 
poglavja ohranjanja narave v okoljskem poročilu, sicer ne prepoveduje umetnega 
zasneževanja ampak le uporabo mikroorganizmov in kemikalij pri umetnem 
zasneževanju, kar je skladno z zakonom o TNP (13. Točka 13 člena). Ker ukrep zakon že 
vsebuje, se ta v OPN črta. 
Gradnja gospodarske javne infrastrukture (zagotovitev pitne vode ter odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda) je za objekte na Voglu z OPN že dopustna. PPIP za VO-1 se 
dopolnijo tako, da bo dopustna tudi gradnja vodovodnega sistema za oskrbo z vodo za 
zasneževanje. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.  
 
                                                 
3. Predlog za zaris stavbnih zemljišč objektom v komercialni rabi z namensko rabo 
BT. Predlog za črtanje  prepovedi glede povečevanja BTP objektov, ker taka omejitev 
prepoveduje tudi toplotno izolacijo objektov. Dopustiti je potrebno možnost izrabe 
obstoječih počitniških objektov za potrebe komercialnega turizma, brez povečevanja 
kapacitet. 
 
Stališče: 
Pripomba glede zarisa stavbnih zemljišč se delno upošteva. Stavbno zemljišče je v OPN 
že določeno za spodnjo in zgornjo postajo nihalke, Ski hotel ter gostinska objekta Murka 
in Burja. Za navedene objekte se stavbno zemljišče zaokroži glede na grafični predlog v 
pripombi. Stavbno zemljišče se v OPN dodatno določi za gostinske objekte Ruša (parc. 
1841/5 k.o. Studor), Merjasec (parc. št. 1842/4 k.o. Studor), Kavka (parc. št. 1233/26) 
in Orlova glava (parc. št. 1842/27 k.o. Studor). Za določitev obsega stavbnega zemljišča 
navedenih objektom se upošteva grafični predlog v pripombi. 
Pripomba glede omejitve povečanje BTP v okviru rekonstrukcije se upošteva. Zaradi 
možnosti izboljšanja obratovanja objektov se omejitev črta. 
Pripomba glede izrabe obstoječih počitniških objektov za potrebe komercialnega turizma 
se ne upošteva. Urejanje z DPN je za območje Vogla zahtevano zaradi kompleksnosti 
problematike urejanja, zato se bodo tovrstne razvojne pobude preverile v okviru DPN. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.  
Obstoječi objekti na Voglu, bodo zaradi prepovedi gradnje (gradnja je tudi 
rekonstrukcija) na obstoječih smučiščih, v skladu s 30. točko 13. člena ZTNP-1, razen 
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smučarskih prog, žičniških naprav in stavb žičniških naprav, izvzeti iz območja smučišča 
(območje smučišča določi minister s sklepom) in jim bo tako omogočena rekonstrukcija. 
Enako velja za objekte na Zadnjem Voglu ter za parkirišče ob spodnji postaji žičnice. 
Dopusti pa se tudi rekonstrukcija spodnje postaje sedežnice Šija, v okviru katere je 
urejen tudi gostinski lokal Orlove glave, na način, da se ne povečujejo nočitvene 
zmogljivosti. Ta objekt ne bo izvzet iz območja smučišča, ker MOP ugotavlja, da gre za 
objekt žičniške naprave, katerega rekonstrukcija je v skladu s 30. točko 13. Člena ZTNP 
mogoča. 
 
 
4. Podrobni PPIP za območje VO-1 naj se dopolnijo v točki 1, tako da se dodajo nove 
alineje o dopustnih novih napravah. 
 
Stališče: 
Pripomba se ne upošteva. Zaradi kompleksnosti problematike urejanja območja Vogla je 
za nadaljnji prostorski razvoj zahtevano urejanje z DPN, v okviru katerega bodo proučene 
tudi konkretne investicije. Do izdelave DPN pa se smiselno upošteva zakon o TNP, ki 
dopušča gradnjo smučarskih prog, žičniških naprav in stavb žičniških naprav na 
obstoječih smučiščih. 
 
5. Podrobni PPIP za območje VO-1 naj se dopolnijo v točki 2, tako da se doda 
opredelitev primarnih območij za gostinsko dejavnost. 
 
Stališče: 
Pripomba se delno upošteva. Zaradi kompleksnosti problematike urejanja območja Vogla 
je za nadaljnji prostorski razvoj zahtevano urejanje z DPN, v okviru katerega bodo 
proučene tudi tovrstne razvojne pobude in kategorije gostinskih/nastanitvenih objektov. 
Ne glede na to se v OPN določi stavbno zemljišče nekaterim obstoječim gostinskim 
objektom, med tem ko do izdelave DPN tretji odstavek PIP že sedaj na zakonito zgrajenih 
objektih dopušča vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve objektov.  
Stavbno zemljišče je v OPN že določeno za spodnjo in zgornjo postajo nihalke, Ski hotel 
ter gostinska objekta Murka in Burja. Za navedene objekte se stavbno zemljišče zaokroži 
glede na grafični predlog v pripombi. Stavbno zemljišče se v OPN dodatno določi za 
gostinske objekte Ruša (parc. 1841/5 k.o. Studor), Merjasec (parc. št. 1842/4 k.o. 
Studor), Kavka (parc. št. 1233/26) in Orlova glava (parc. št. 1842/27 k.o. Studor). 
Zaradi možnosti izboljšanja obratovanja objektov pa se črta omejitev, da povečanje BTP 
v okviru rekonstrukcije ni dovoljeno. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.  
Obstoječi objekti na Voglu, bodo zaradi prepovedi gradnje (gradnja je tudi 
rekonstrukcija) na obstoječih smučiščih, v skladu s 30. točko 13. člena ZTNP-1, razen 
smučarskih prog, žičniških naprav in stavb žičniških naprav, izvzeti iz območja smučišča 
(območje smučišča določi minister s sklepom) in jim bo tako omogočena rekonstrukcija. 
Enako velja za objekte na Zadnjem Voglu ter za parkirišče ob spodnji postaji žičnice. 
Dopusti pa se tudi rekonstrukcija spodnje postaje sedežnice Šija, v okviru katere je 
urejen tudi gostinski lokal Orlove glave, na način, da se ne povečujejo nočitvene 
zmogljivosti. Ta objekt ne bo izvzet iz območja smučišča, ker MOP ugotavlja, da gre za 
objekt žičniške naprave, katerega rekonstrukcija je v skladu s 30. točko 13. Člena ZTNP 
mogoča. 
 
 
6. Na področju nastanitvenih objektov naj se dopusti ureditev prenočitvenih 
zmogljivosti kot dopolnilne dejavnosti na planinah, obnova Ski hotela, rekonstrukcije in 
eventuelne dograditve vseh obstoječih prenočitvenih objektov brez povečave kapacitet in 
največjo dovoljeno povečavo volumna do 10 % (obseg rekonstrukcije). Individualni 
vikendi se lahko enotno komercialno tržijo. 
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Stališče: 
Glede namestitve na planinah je pripomba v OPN delno že upoštevana. Nudenje 
prenočišč na planini je z OPN že dopustno, in sicer v okviru dopolnilne dejavnosti na 
planini pod pogoji, ki jih določa zakon o TNP. 
OPN že določa pogoje, ki omogočajo obnovo Ski hotela. 
Pripomba glede rekonstrukcij in eventuelnih dograditev vseh obstoječih prenočitvenih 
objektov brez povečave kapacitet in največjo dovoljeno povečavo volumna do 10 % 
(obseg rekonstrukcije) se delno upošteva. Zaradi možnosti izboljšanja obratovanja 
objektov se črta omejitev, da povečanje BTP v okviru rekonstrukcije ni dovoljeno. 
Trženje individualnih vikendov ni predmet OPN. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.  
 
 
7. Za oblikovanje dodatne turistične ponudbe naj se dopusti ureditev površin 
objektov in naprav (razgledna ploščad Ski hotela, letni park, zip line, kolesarski parki in 
poti, adrenalinske dejavnosti, planinske poti, zavarovane plezalne poti, vzletišče za 
padalce). 
 
Stališče: 
Pripomba se delno upošteva oziroma je v OPN že upoštevana. 
OPN že določa pogoje, ki omogočajo ureditev razgledne ploščadi Ski hotela. 
Pripomba glede naštetih športno rekreacijskih objektov in ureditev se delno upošteva. V 
OPN se ne vključi konkretnih investicijskih namer temveč se v prvo točko PPIP za EUP 
VO-1vključi splošno določilo glede te vrste objektov. V oklepaju se poleg žičniških naprav 
in stavb žičniških naprav ter smučarskih prog doda še »druge športno rekreacijske 
naprave, objekte in ureditve«, za katere tako kot za prve velja, da so dopustna 
vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve naprav in objektov ter gradnje novih 
naprav, objektov in ureditev na obstoječem smučišču. 
OPN že določa pogoje, ki omogočajo ureditev kolesarskega parka Orlove glave. 
Ureditev planinskih poti ureja Zakon o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07). 
Vzletanje in pristajanje za padalce urejata zakon o TNP in načrt upravljanja TNP. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču.  
 
 
8. Na planinah Prvi Vogel, Zadnji Vogel in Planina Suha naj se dopusti urediti hleve; 
ohraniti, dograditi oz. zgraditi sirarne; obnoviti vse ostale objekte na planini za potrebe 
organizirane turistične ponudbe v okviru agrarne skupnosti; predvideti možnost ureditve 
prostorov za turiste v prostih delih stavb npr. podstrešjih gospodarskih objektov; 
ureditev vodooskrbe, zgraditi biološko čistilno napravo odpadnih vod. 
 
Stališče: 
Pripomba je v OPN delno že upoštevana. 
Gradnja hlevov in sirarn je na planinah dopustna na mestu poprej odstranjenih objektov. 
Izvajanje gostinske dejavnosti in nudenje prenočišč na planini je pod pogoji, ki jih določa 
zakon o narodnem parku, dopustno v okviru dopolnilne dejavnosti na planini. 
Na planinah je določena namenska raba kmetijskih in delno gozdnih zemljišč, na teh pa 
so skladno z določili OPN objekti in ureditve za zagotovitev vodooskrbe in odvajanje 
odpadnih vod dopustni. 148. člen o planinah se dodatno dopolni z določilom, da so na 
planinah dopustni tudi drugi objekti in ureditve, ki so v skladu z določili odloka dopustni 
na kmetijskih zemljiščih in območjih gozdov ter so skladni z varstvenimi režimi na 
območju planine. 
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Strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila izvedena in se zato druge 
podrobnejše ugotovitve v OPN ne vključijo. Ne glede na to je Občina na podlagi sklepa 
Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za razpravo o planinah, tako da bo razvoj 
planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih postopkih OPN. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Na območju Zadnjega Vogla se izjemoma dopusti novogradnja 
sirarne z bivalnim delom (legalizacija) ter novogradnja hleva, na ruševinah obstoječega. 
V skladu s kmetijsko zakonodajo je na drugih planinah gradnja novega objekta dopustna 
le na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta in brez povečanja BTP, molzišča 
za molžo živali pa se lahko postavijo tudi na novih lokacijah. 
 
 

9. Predlog za dopustitev legalizacije objekta na Zadnjem Voglu (legalizacija 
prizidka). Dopusti naj se postavitev pomožnih kmetijskih objektov in hleva ter tudi 
širitev objekta za potrebe opravljanja kmetijske dejavnosti ter nudenje možnosti 
kratkotrajne namestitve v teh objektih. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Planini Zadnji Vogel se določi samostojna EUP znotraj EUP 
smučišča Vogel ter PPIP, ki v dopolnjenem osnutku OPN že veljajo za objekte planine, 
dopolnijo tako, da je dopustna gradnja novega objekta sirarne z bivalnim delom ter 
gradnja novega objekta hleva na mestu, kjer je že nekoč stal, danes pa so ruševine. 
Glede namestitve na planinah je pripomba v OPN delno že upoštevana. Nudenje 
prenočišč na planini je z OPN že dopustno, in sicer v okviru dopolnilne dejavnosti na 
planini pod pogoji, ki jih določa zakon o TNP. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora:   Z OPN se dopusti  gradnja novega objekta sirarne z bivalnim 
delom ter gradnja novega objekta hleva na mestu ruševin nekdanjega hleva, s čimer bo 
omogočena legalizacija prizidka sirarne in novogradnja hleva. 
 

10. Predlog, da se planinskim kočam dopusti nekoliko večja širitev, kot le nekaj 
%, kot je dovoljeno z rekonstrukcijo. S tem bi lahko koče okoljsko sanirali. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva.149. člen se dopolni tako, da se poleg rekonstrukcij dopusti tudi 
gradnje v zvezi z okoljsko in energetsko sanacijo objekta. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču. 
Za območje PL-4 (Uskovnica, planinska koča) je bila predvidena povečava do 25% BTP, 
brez povečanja števila ležišč. 
Določilo v skladu z ZTNP-1 ni bilo ustrezno, zato se je črtalo. ZTNP-1 dovoljuje povečavo 
planinskih koč za potrebe okoljske sanacije v 1. in 2. varstvenem območju, ne pa tudi v 
tretjem. Ker je določilo nesmiselno, je JZ TNP za tolmačenje že zaprosil MOP. Ker do 
danes odgovora še nismo prejeli, se je zapisalo splošno določilo v 149. členu, ki dopušča 
tudi gradnje v zvezi z okoljsko in energetsko sanacijo objekta. 
  
 

11. Predlog za spremembo določbe 161. člena OPN, ki prepoveduje povečevanje 
nastanitvenih kapacitet v Ukancu in sicer tako, da se dopiše, da ta določba ne 
velja na stavbnih zemljiščih z oznako BT. 
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Stališče: 
Pripomba se upošteva. Črta se prva alineja drugega odstavka 161. člena, ki se nanaša na 
povečevanje nastanitvenih kapacitet. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču. 

 
12. Predlog za spremembo besedila 161. člena odloka v 3. alineji drugega 
odstavka tako, da se glasi: »Zagotoviti je treba, da se goriva in maziva, ki 
odtekajo z dvorišč in parkirišč zadrži in odstrani na neškodljiv način. Dvorišča in 
parkirišča na zemljiščih, ki niso namenjena hotelu in vili Zlatorog ter bivanju in 
turizmu z oznako BT, so peščena«. Obstoječe površine so že vse asfaltirane 

 
Stališče: 
Pripomba se delno upošteva. Določilo 161. člena se spremeni tako, da se določilo o 
peščenih dvoriščih in parkiriščih na območju Ukanca zapiše le kot priporočilo in ne kot 
obveznost. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču. 
 

13. Pobuda, da si ne zapremo vrat za naprej in kritika, da je predlog odloka o OPN 
v nekaterih določbah strožji, manj prijazen od ZTNP-1. Izpostavljen je bil primer 
enot urejanja prostora RL 12, ki je najbolj problematičen, ker je določena 
namenska raba ZP- parkovne površine, nato RL 2- center, kjer je predvidena 
garažna hiša ter BJ-4- ureditveni načrt Pod Skalco. To območje je potrebno 
pogledati celostno, za 20 let v naprej in stanje kakršno je sedaj, v bodoče ne 
more funkcionirati. Vzpostavi naj promenado od obstoječih objektov pri 
Alpinsportu ob sprehajalni poti do prireditvenega prostora Pod skalco. Odstranitev 
obstoječih objektov v RL 12, ki je z OPN predvidena je nesmisel, ker jih potem 
tam nikoli več ne bo mogoče postaviti, potrebno jih je samo prenoviti, polepšati. 
Namenska raba območja RL 12 naj se spremeni v BT in zanj predvidi urejanje z 
OPPN.  

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Območju RL-12 se namenska raba spremeni iz parkovnih površin 
(ZP) v površine za turizem (BT), črta se podrobne PIP ter določi urejanje z OPPN. 
Pripomba v zvezi z EUP BJ-4 se upošteva, tako da se ob obstoječi poti skozi območje 
obojestransko določi namenska raba BT za namen razvoja gostinskih dejavnosti. Določi 
se urejanje z OPPN. 
OPN ne predvideva garažne hiše v EUP RL-2, temveč v strateškem delu odloka določa, da 
je ta predvidena v središču naselja. 
Pripomba glede strogosti odloka o OPN v povezavi z ZTNP-1 se upošteva. Posamezne 
vsebine odloka, predvsem glede planin, planinskih koč ipd., se omilijo tako, da se 
vzpostavijo navezave na določila zakona. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Mnenja nosilcev urejanja prostora za RL-12 so bila negativna, 
zadevo bi morali vrniti na raven dopolnjenega osnutka in določiti rabo ZP (parkovne 
površine). Na podlagi usklajevalnih sestankov ter izvedenih delavnic, katere rešitve so 
jim tudi bile predstavljene, smo uspeli doseči dogovor, da se vsaj v delu ob sotočju rek, 
kamor so na podlagi izvedenih delavnic načrtovane prestavitve obstoječih objektov ob 
mostu pri sv. Janezu, zariše stavbno zemljišče z namensko rabo BT, ohrani pa se 
urejanje z OPPN. 
 
Na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora se je dodalo tudi določilo, da je obvezna 
izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih 
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strokovnih prostorskih preveritev, s katerimi se primerno obdela tudi nabor potrebnih 
dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo oblikovanje (gabariti, 
materiali itd). 
 
Za BJ-4 se je ob obstoječi poti skozi območje obojestransko določila namenska raba BT 
za namen razvoja gostinskih dejavnosti, razširilo se je območje stavbnega zemljišča 
okrog Cukija, Breze (na podlagi rešitve z arhitekturno urbanistične delavnice), na 
priobalnem zemljišču v zalivu Pod skalco pa se je določila raba ZS- površine za oddih, 
rekreacijo in šport z namenom, da se bo tekom postopka priprave OPPN določila 
najprimernejša lokacija čolnarne. Dodalo se je tudi določilo, da je do izvajanja OPPN 
dopustna postavitev plavajočih pomolov ter da je obvezna izdelava celovitih 
urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih prostorskih 
preveritev, s katerimi se primerno obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, 
preveri različne lokacije ter določi njihovo oblikovanje (gabariti, materiali itd). 
 
 

14. Predlog, da se v EUP SF- 10 (Vorenčkojca) ne omejuje števila parkirnih mest 
na 90. Tu bo vstopna točka za korita Mostnice, zato je tu potrebno dovoliti 
postavitev turistično- gostinskega objekta. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Podrobni PIP za EUP SF-10 se spremenijo tako, da se črta 
največje dopustno število parkirnih mest. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora:  Največje dopustno število parkirnih mest se črta. 
 
Zaradi 2. varstvenega območja novogradnja objektov ni dopustna. Dopusti pa se lahko gradnja lesenega 
turistično informacijskega objekta s sanitarijami in postavitev mikrourbane opreme (mize, klopi in koši).  
ZTNP-1 namreč v 18. členu (izjeme za območja cest) dopušča urejati površine za mirujoči promet na 
obstoječih lokacijah, ki so določene z načrtom upravljanja ter postavljati začasne 
sezonske objekte, ki so prostorsko in funkcionalno vezani na površine za mirujoči promet 
na obstoječih lokacijah.  Ne glede na prepovedi iz 13., 15. in 16. člena tega zakona je v 
območjih državnih in občinskih cest znotraj njihovega cestnega sveta v drugem 
varstvenem območju dovoljeno izvajati dejavnosti iz 1. in 2. točke 1. odstavka 18. člena 
(urejati površine za mirujoči promet na obstoječih lokacijah, ki so določene z načrtom 
upravljanja ter postavljati začasne sezonske objekte, ki so prostorsko in funkcionalno 
vezani na površine za mirujoči promet na obstoječih lokacijah). 
 

 
15. V EUP  ZB- 11 (Vorenčkojca) naj zapiše, da je dovoljena postavitev nogometnega 
igrišča z ograjo. 
 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Doda se določilo, da je dopustna tudi ograja ob igrišču. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Kmetijska zakonodaja igriščnih ograj na kmetijskih zemljiščih ne 
dopušča, zato je moral biti predlog na podlagi mnenja nosilca urejanja prostora izločen. 

 
16. Predlog, da se tudi v Mrenšu dopusti postavitev začasnega gostinskega 
objekta, tako kot je predvideno v Ukancu in na Naklovi glavi.  

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Na zemljišču parc. št. 829 k.o. Studor se za čas kopalne sezone 
dopusti postavitev začasnega montažnega objekta za prodajo osvežilnih pijač in 
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sladoleda, ki ga je treba po končani kopalni sezoni odstraniti. Vsi začasni objekti se 
oblikujejo v skladu s celovito podobo urejanja začasnih objektov ob jezeru. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Predlog za nosilce urejanja prostora ni bil sprejemljiv (drugo 
varstveno območje TNP), zato je bil izločen. Na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora 
se z OPN dopusti tovrsten objekt samo na Naklovi glavi v 3. varstvenem območju TNP. 

 
17. Na območju ribogojnice ob Bohinjskem jezeru naj se zariše stavbno zemljišče 
z oznako BT , dopusti pa naj se ne samo izobražvalna vsebina, kot je določeno z 
OPN, ker imamo za ta namen Bohinjko, temveč je potrebno dopustiti tudi 
gostinsko dejavnost. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Območju ribogojnice se določi stavbno zemljišče z namensko rabo 
BT (površine za turizem). Dopusti se izraba obstoječih objektov za namen gostinske 
dejavnosti. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Predlog za nosilce urejanja prostora ni bil sprejemljiv. Določila 
ZTNP-1 so jasna, dopušča se samo revitalizacija ribogojnice (rekonstrukcija, 
vzdrževanje) v okviru obstoječih gabaritov in namembnosti ter odstranitev ribogojnice. 
Novih dostopov do ribogojnice ni dopustno urejati. Ohranja se naravna obala. 
Postavljanje novih pomolov in privezov ni dopustno. Ohraniti je potrebno gozdno rabo 
zemljišča.  
 

18. Pripomba na določbo 162. člena Odloka, ki prepoveduje osvetljevanje, 
utrjevanje, širjenje obstoječih pešpoti poti okrog jezera ter gradnjo novih, pri 
čemer je nesmiselno, da se poti ne sme niti utrjevati. 

 
Stališče: 
Pripomba se delno upošteva. V določilu 162. člena se črta prepoved utrjevanja obstoječih 
poti in gradnja novih, ohrani in dopolni pa se določilo, da večji posegi na obstoječih 
pešpoteh ob jezeru, zlasti dodatno osvetljevanje in asfaltiranje, niso dovoljeni. 
 

19. Pripomba na določbo 162. Člena, PPIP za BJ-6- Vegelj, ki govori da mora biti 
parkirišče na Veglju peščeno ali travnato, je pa že sedaj asfaltirano. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Črta se določilo, da se na območju s podrobno namensko rabo PO 
parkirišča urejajo v peščeni oziroma travnati izvedbi ali z rušniki. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Parkirišča je potrebno krajinsko urediti. 

 
20. Pripomba na določbo 4. odstavka 21. člena strateškega dela, ki govori o tem, 
da ceste, ki se v občini slepo končajo (npr planine Voje, Vogar in Blato) postanejo 
dolgoročno za individualni motorni promet nedostopne. S traktorji se bo sem 
vedno dostopalo, tako da je zapisano nesmisel. 

 
Stališče: 
Pripomba se ne upošteva. Določilo se nanaša samo na osebni turistični motorni promet. 
Omejitev ne velja za lastnike zemljišč, najemnike, upravljavce ter  intervencijske in 
službene vožnje. 
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Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev ne spreminja podanega stališča. 
 

21. Pripombe še na druge nesmiselne določbe: prepoved oglaševanja, prepoved 
osvetlitve cerkve na Brodu in v Jereki, prepoved osvetlitev cerkve sv. Janeza od 
spodaj navzgor, omejevanje kopalcev (4. odstavek 40. Člena Odloka), 
širokopasovni internet v strateškem delu v 14. členu, ki govori o infrastrukturnih 
prioritetah ni nič omenjen). 
 

Stališče: 
Oglaševanje: 
Pripomba se ne upošteva. Oglaševanje v občini v splošnem ni prepovedano. Z namenom 
ohranjanja kakovosti prostora in preprečevanja vizualne degradacije OPN določa 
usmeritve v zvezi z objekti za oglaševanje,. Izpostavljene so omejitve npr. v odprtem 
prostoru, na kmetijskih objektih ipd. 
 
Osvetljevanje cerkva: 
Pripomba se ne upošteva. 
Iz registra pomembnih zatočišč netopirjev je razvidno, da so spodaj navedene cerkve 
pomembna zatočišča netopirjev in sicer: 
1. Cerkev Svete Marije Magdalene na Brodu za vrsto mali podkovnjak, 
2. Cerkev svete Marjete v Jereki za vrsto mali podkovnjak in uhate netopirje, 
3. Cerkev svetega Ahaca v Nemškem rovtu za vrsto mali podkovnjak. 
12. Člen Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 
81/2007) določa: »Če se v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, v osvetljeni 
stavbi ali objektu iz 10. ali 11. člena te uredbe varuje habitat ogroženih živalskih vrst, se 
površin take stavbe ali objekta, na katerih so preletevalne odprtine teh živalskih vrst, ne 
sme osvetljevati«. Netopirji se od pomladi do jeseni iz zatočišč vsak dan ob mraku 
odpravijo na lov. V tem delu dneva so žuželke, ki so njihov plen, najbolj aktivne. Večerni 
čas izleta netopirjev iz zatočišča je odvisen od jakosti svetlobe in bolj ali manj sovpada s 
časom sončnega zahoda. Raziskave so pokazale, da zaradi umetne osvetlitve izletnih 
odprtin netopirji izletijo iz zatočišča kasneje kot običajno. Ta zakasnitev lahko vodi do 
podhranjenosti netopirjev, saj zamudijo višek žuželk ob mraku.   
Omilitveni ukrep, ki določa vrsto sijalk, obliko in namestitev svetilk je potreben za 
zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja na območju Triglavskega narodnega parka ter 
preprečevanja negativnih vplivov na živalstvo. Cerkev Svetega Janeza Krstnika se nahaja 
v tretjem varstvenem območju in v vplivnem območju drugega varstvenega območja 
Triglavskega narodnega parka, v vplivnem območju Natura 2000 območja Julijske Alpe, v 
vplivnem območju zoološke naravne vrednote Bohinjsko jezero, v vplivnem območju 
ekosistemske naravne vrednote Mostnica, v vplivnem območju zoološke naravne 
vrednote Sava Bohinjka in znotraj ekološko pomembnega območja Julijske Alpe. 
Osvetlitev cerkve je možno izvesti tudi na druge ustrezne načine, ki nimajo negativnih 
vplivov na naravo. 
 
Omejevanje kopalcev: 
Pripomba se delno upošteva. Dejstvo je, da je Bohinjsko jezero v času kopalne sezone 
zelo obremenjeno s kopalci, kar je tudi eden izmed razlogov onesnaženosti jezerske vode 
ter degradacije obale in brežin jezera ter prenasičenosti s kopalci. Določilo se spremeni 
tako, da namesto omejitve predlaga nadzor in usmerjanje kopalcev. 
 
Širokopasovni internet: 
Pripomba je v OPN že upoštevana. Elektronske komunikacije in podrobneje 
telekomunikacijska omrežja (kamor spada tudi širokopasovni internet) so v 14. členu, ki 
govori o infrastrukturnih prioritetah, omenjene v 8. odstavku. Širokopasovni internet je 
sicer omenjen v 15. členu, podrobneje pa so elektronske komunikacije opredeljene v 27. 
členu. 
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22. Predlog, da  se v EUP SF-3 (novo vaško jedro v Stari Fužini, pod Kulturnim 
domom) spremeni namenska raba iz ZSs v CU. V določbi, ki govori, da se v 
območje naravne vrednote Mostnica ne sme posegati, naj se zapiše izjemo, da so 
posegi na tem delu pod Kulturnim domom dopustni, ker je pas te naravne 
vrednote tu zelo širok in je območje že danes degradirano. Pripomba na določbo 
Odloka, ki govori o tem, da je potrebno brežino Mostnice zatraviti in zasaditi, 
čeprav je bila škarpa narejena šele lansko leto. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Namenska raba na območju nogometnega igrišča v EUP SF-3 se 
vrne v namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti). Podrobni PIP se 
spremenijo, tako da je podana usmeritev o ohranjanju naravne brežine Mostnice, med 
tem ko so na degradiranih območjih dopustne sonaravne ureditve. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev stališča ne spreminja, zariše se raba CU. 

 
23. Nestrinjanje s predlaganimi rešitvami umirjanja prometa (21. člen OPN). 

 
Stališče: 
Pripomba se delno upošteva. 21. člen podaja pomembne usmeritve za umirjanje in 
urejanje motornega prometa v občini (potreba po celostnem urejanju, povečanje vloge 
javnega prometa, usmerjanje osebnega turističnega prometa ipd.). Te izhajajo iz 
prepoznane prometne problematike, ki vključuje tako vsakodnevne migracije, kot osebni 
turistični promet in vpliva tako na okolje, kot tudi na kakovost bivanja prebivalcev 
Bohinja. Ohranitev splošnih usmeritev v strateškem delu OPN je zato pomembna, saj 
daje podlago Občini za nadaljnje ukrepe v zvezi z razvojem prometa in prometne 
infrastrukture v občini. 21. člen OPN se ohrani ter se spremeni na način, da se črtajo 
konkretni predlogi, ki izhajajo iz Prometne študije Bohinja (PNZ svetovanje projektiranje 
d.o.o., avgust 2010), ohranijo pa se splošne usmeritve za urejanje prometa v občini. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: 21. člen OPN se ohrani ter se spremeni na način, da se črtajo 
konkretni predlogi, ki izhajajo iz Prometne študije Bohinja (PNZ svetovanje projektiranje 
d.o.o., avgust 2010), ohranijo pa se splošne usmeritve za urejanje prometa v občini. 
Člen je poenostavljen, koncept celostnega urejanja prometa pa se ohrani. 
 

 
24. Izpostavljen problem parkiranja koles, ker za kolesarje ni parkirišč. 

 
Stališče: 
Pripomba je v OPN že upoštevana. Stojala za kolesa kot mikrourbana oprema so v skladu 
z določili 61. člena odloka (dopustni objekti in posegi v prostor) dopustna na celotnem 
območju občine z omejitvami na primarni rabi prostora. Prav tako je v skladu s Prilogo 1 
odloka o OPN kolesarnica z nadstreškom dopustna na vseh stavbnih zemljiščih. 

 
25. Pripomba na napačno tretiranje vseh planin. Obstajajo razlike med 
visokogorskimi in spodaj ležečimi planinami, na  katerih  naj se vriše stavbna 
zemljišča. 

 
Stališče: 
Pripomba se ne upošteva. Strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila izvedena 
in se zato podrobnejše ugotovitve kot tudi določitev stavbnih zemljišč v OPN ne vključijo. 
Ne glede na to je Občina na podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za 
razpravo o planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih 
postopkih OPN.  
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26. Predlog za upoštevanje pobude in pripombe na parc. št. 1104/1, 1136 in 1137 
vsa k.o. Savica (Ribčev Laz) za stanovanjsko- turistično rabo. Zemljišče je 
degradirano,  leži ob državni cesti, za katero je na predmetnem zemljišču 
predvidena razširitev ter izgradnja avtobusnega postajališča,  na zemljišču pa je 
predvidena tudi ureditev pešpoti. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Severozahodnemu delu navedenega zemljišča se v obsegu 
približno 3.500 m2 določi stavbno zemljišče z namensko rabo BT (površine za turizem). V 
skladu z določili odloka o OPN je na površinah za turizem dopustno tudi bivanje lastnika 
ali upravljavca objekta. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Mnenja nosilcev urejanja prostora so bila negativna, zato se je 
predlog izločil. 

 
27. Predlog za popravo napake in zaris stavbnega zemljišča na parc. št. 1140/5 
k.o. Savica (Ribčev Laz) za potrebe turistične gradnje. Predmetno zemljišče je po 
mnenju lastnika bilo zazidljivo, kar izhaja tudi iz potrdila o namenski rabi iz leta 
2001. Danes je namenska raba predmetnega zemljišča gozd. Pri digitalizaciji 
planskega akta naj bi prišlo do napake. Zemljišče leži v območju turistično- 
stanovanjskih objektov in vikenda,  dostop do zemljišča je zagotovljen. Z 
izgradnjo turističnega objekta se bo nadaljevala večletna turistična tradicija 
družine. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Zemljišču parc. 1140/5, k.o. Savica, se v obsegu približno 500 m2 
določi stavbno zemljišče z namensko rabo BT (površine za turizem). 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev stališča ne spreminja, zarisana je raba BT. 
 

28. Predlog za upoštevanje pobude in pripombe na parc. št. 632/2, 632/3, 631/1, 
631/2 vsa k.o. Bohinjska Bistrica  (Ravne) za potrebe izgradnje kampa.  

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Zemljišču parc. št. 632/2 k.o. Bohinjska Bistrica se v celoti določi 
stavbno zemljišče z namensko rabo SK (površine podeželskega naselja) in dopusti 
postavitev kampa s spremljajočimi objekti. Na ostalih zemljiščih se ohrani kmetijska 
namenska raba, določi pa se samostojna EUP, v kateri se dopusti šotorišče. EUP za 
šotorišče se določi v obsegu, kot je bil določen v dopolnjenem osnutku OPN na prvi javni 
razgrnitvi. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Zemljišču parc. št. 632/2 k.o. Bohinjska Bistrica se v celoti določi 
stavbno zemljišče z namensko rabo SK in dopusti postavitev kampa s spremljajočimi 
objekti. Na ostalih zemljiščih se ohrani kmetijska namenska raba, določi pa se 
samostojna EUP, v kateri se dopusti šotorišče.Za obe enoti je potrebno za ureditev 
kampa pripraviti strokovne prostorske preveritve, s katerimi se določi tudi nosilnost 
prostora in največjo možno kapaciteto kampa glede na prostorske in okoljske vidike 
(razpoložljivost vode). 
 

29. Predlog, da se območje BB 10, ob Ajdovski cesti v Bohinjski Bistrici, predvidi 
za stavbno zemljišče in sicer za potrebe individualne stanovanjske gradnje.  

 
Stališče: 
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Pripomba se upošteva. Območju EUP BB-10 se določi namenska raba SSe (površine za 
eno in dvostanovanjske stavbe). Glede na velikost nezazidanih stavbnih zemljišč ter z 
vidika varčne in smotrne rabe prostora ter racionalnega komunalnega in prometnega 
urejanja ter zagotavljanja funkcionalnih površin stavb (vrtovi, poti in dostopi) je treba 
prostor v tem območju načrtovati celovito, zato se s PPIP predpiše izdelava idejne rešitve 
za umestitev novih objektov v prostor in za zagotovitev dostopov do gradbenih parcel na 
celotnem območju EUP. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev stališča ne spreminja, zariše se stavbno zemljišče 
SSe. 

 
30. Predlog za upoštevanje pobude in pripombe za vzpostavitev plezalnega 
vrtca/kampa na območju opuščenega kamnoloma pod Bellevuejem. Gre za 
območje odlično obiskanega plezališča pod hotelom Bellevue. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Območje je s podrobni PIP za EUP BG-5 v OPN že določeno kot 
območje plezališča, kjer je dopustno postaviti šotorišče. Na podlagi pripombe se območju 
EUP BG-5 določi namenska raba ZSc (površine za kampe). Za urejanje območja veljajo 
enake usmeritve, usklajene s pristojnimi NUP,  kot so že določene v razgrnjenem 
dopolnjenem osnutku OPN (dopustno je urediti šotorišče, začasne sanitarije in ognjišče; 
upoštevati je treba naravne značilnosti območja ipd.). 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču. 
 

31. Predlog za vris stavbnega zemljišča na parc. št. 206 k.o. Srednja vas v 
Bohinju, za potrebe razširitve turistične dejavnosti, s katero se lastnik ukvarja. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Zemljišču parc. 206 k.o. Srednja vas, se določi stavbno zemljišče 
z namensko rabo SK (površine podeželskega naselja) v obsegu, navedenem v pripombi 
(500,00 m2). 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču. 

 
32. Predlog za zaris stavbnega zemljišča na območju Senožet v obsegu, ki bo 
zadoščal za podane pobude in predlog za urejanje z OPPN zaradi različnih 
interesov. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Zemljišče ob vznožju Senožet (parc. št. 488, 489, 487, 490/2, 
492, 491/1 in 493, vse k.o. Srednja vas) se opredeli kot stavbno zemljišče z namensko 
rabo športni centri (BC). Za celotno EUP SE-3 se določi celovito urejanje na podlagi 
OPPN. V usmeritvah za OPPN se določi, da je največja zazidanost na območju stavbnih 
zemljišč 15 % in da je na območju dopustno urediti tudi šotorišče. Oblikovanje objektov 
je lahko svojstveno (posebno), vendar naj se zgleduje po lokalni arhitekturi v Zgornji 
dolini. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev stališča ne spreminja, zariše se stavbno zemljišče v 
obsegu, razvidnem iz podanega stališča in določi urejanje z OPPN. 
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33. Pripomba na 101. člen Odloka, ki govori o uličnih profilih v Bohinjski Bistrici. 
Je smiselno graditi aleje ob vstopu v Bohinjsko Bistrico? Doda naj se, da je možna 
dvostranska zelenica z drevoredom ali sadovnjakom (ne samo z drevoredom). 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. 101. člen se dopolni, tako da se ob drevoredu zapiše »ali linijami 
sadnih dreves«. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču. 

 
34. Predlog za vris parkirnih površin namesto ob kampu Danica že v Soteski, da 
se začne umirjanje prometa že tam. 

 
Stališče: 
Pripomba se v tem postopku OPN ne upošteva. Za upoštevanje predloga in določitev 
ustrezne lokacije je potrebno pripraviti strokovno podlago (idejna rešitev in variantne 
preveritve umestitve parkirišč), pri čemer se mora upoštevati predhodno potrjen koncept 
urejanja mirujočega prometa na območju občine. 

 
35. Opozorilo glede  vzhodne bohinjske obvoznice, ki je vrisana na poplavnem 
območju. 

 
Stališče: 
Za namen umestitve vzhodne obvoznice Bohinjske Bistrice je bila narejena poplavna 
študija ter dve varianti obvoznice. V fazi podrobnega in dokončnega načrtovanja se bo 
trasa še optimizirala, potrebna bo tudi še uskladitev z vidika varstva pred poplavami, 
ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in z vidika varovanja pred hrupom. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: V končni rešitvi vzhodna bohinjska obvoznica na podlagi mnenja 
nosilca urejanja prostora ni več zrisana z rabo (PO), temveč samo še kot os v karti 
prometa, ohrani pa svoj EUP. 
Vzhodna obvoznica je lahko načrtovana samo v strateškem delu OPN kot 
rezervacija prostora. 
 

36. Opozorilo glede pomanjkanja zazidljivih površin in predlog, da se stavbna 
zemljišča vriše na Pokrovcu, ki je infrastrukturno že opremljen (razen 
kanalizacije). 
 

Stališče: 
Pripomba se ne upošteva. Planina Pokrovec je po predpisih o varstvu kulturne dediščine 
opredeljena kot območje naselbinske dediščine. Strategija razvoja planin v tem postopku 
OPN ni bila izvedena in se zato podrobnejše ugotovitve kot tudi določitev stavbnih 
zemljišč v OPN ne vključijo. Ne glede na to je Občina na podlagi sklepa Občinskega sveta 
že začela z aktivnostmi za razpravo o planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno 
obravnavan v naslednjih postopkih OPN. 

 
37. Predlog za proučitev primera v Nomenju in sicer na parc. št. 461 k.o. Nomenj. 
Tam že v preteklosti stal bivanjski objekt, namen pa je obuditi kmetijo. Imajo 
konje in ne vidijo problema, zakaj se stavbnega zemljišča tu ne bi vrisalo. Objekt 
naj bi bil nelegalen in ima odločbo za rušenje, do njega tudi ni javne poti.  
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Stališče: 
Pripomba se upošteva. Predmetnemu zemljišču se v obsegu približno 1.300 m2 določi 
stavbno zemljišče z namensko rabo Ak (površine razpršene poselitve) za potrebe kmetije 
in dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Predmetnemu zemljišču se v obsegu približno 1.300 m2 določi 
stavbno zemljišče z namensko rabo Ak. 
 

38. Predlog, da se v tekstualnem del odloka predvidi izgradnja/postavitev lesene 
brvi- pešpoti čez most pri cerkvici sv. Janeza. 
 

Stališče: 
Pripomba se upošteva. V strateškem delu odloka o OPN se dopolni člen o zasnovi 
prometne infrastrukture, tako da se poleg variante, da se po razbremenitvi most pri 
cerkvi Sv. Janeza prvenstveno nameni pešcem in kolesarjem, preveri tudi varianta nove 
brvi za pešce in kolesarje. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev ostaja enaka, kot v podanem stališču. 
 

39. Vprašanje, zakaj sprememba počitniških hiš v turistične namene ni dopustna, 
saj je težnja Bohinjcev, da je počitniških hiš čim manj. 
 

Stališče: 
Sprememba počitniških hiš v turistične namene je povezana s povečanjem potreb po 
parkirnih mestih ter potrebami po arhitekturnih spremembah in povečanju objektov 
zaradi zagotavljanja nastanitvenih kapacitet. Posledično je povečanje nastanitvenih 
kapacitet povezano tudi s povečanjem prometa. Gre torej  za pomembne vplive na okolje 
in prostor, ki so lahko tudi negativni. Glede obsega počitniških hiš v občini pa OPN določa 
konkretna območja z namensko rabo SP (površine počitniških hiš), ki so namenjena te 
vrste stavbam, med tem ko je na ostalih območjih namenske rabe gradnja počitniških hiš 
omejena.  
 

40. Pripomba glede hrupa v bivalnem okolju v neposredni bližini podjetja LIP. 
Predlog, da se v podrobne prostorsko izvedbene pogoje (PPIP) zapiše točne 
lokacije, kamor naj bi se proizvodnja širila, ter preveri širitev proizvodnje z vidika 
hrupa na stanovanjska območja ter da se določijo omilitveni ukrepi. 
 

Stališče: 
Pripomba je v OPN delno že upoštevana. Območje EUP BB-19 z namensko rabo IP 
(površine za industrijo), v kateri je tovarna LIP, je že skoraj v celoti pozidano, med tem 
ko je pozidava prostih površin na severnem delu v skladu s PPIP v 160. členu povezana z 
izvedbo protipoplavnih in protierozijskih ukrepov. Območje EUP BB-37 je za razliko od 
EUP BB-19 opredeljeno z namensko rabo IG (gospodarske cone), proizvodne dejavnosti 
pa so v skladu s PPIP v 160. členu dopustne le, če gre za čisto tehnologijo, ki ne bo 
moteča za sosednja stanovanjska območja (hrup, prah, druge emisije v zrak ipd.). Zaradi 
varstva sosednjih stanovanjskih območij se v namenski rabi med cono IG in 
stanovanjskimi površinami tudi ohranja zeleni pas drugih zelenih površin (ZD) in zahteva 
izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih 
prostorskih preveritev. PPIP za EUP BB-37 se dopolni tako, da pogoji veljajo tudi za 
predelovalne dejavnosti, ne le proizvodne. 
Območja gospodarskih con (IV. stopnja varstva pred hrupom) naj ne bi mejila 
neposredno na čista stanovanjska območja (II. stopnja varstva pred hrupom). Na podlagi 
zahteve okoljskega poročila se ohranja oz. vzpostavlja vmesna »tamponska« cona 
zelenih površin med obstoječimi stanovanjskimi površinami (BB-20 SSe, BB-21 SSv, BB-
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22 SSe) in gospodarsko cono (BB-37 IG), s čimer se preprečuje nastanek novega 
konfliktnega območja z vidika hrupa. Znotraj teh zelenih območij je možno izvesti vse 
protihrupne ukrepe, ki bi se izkazale kot potrebne, v kolikor se omejitev dejavnosti na 
mirne dejavnosti nebi izkazala kot zadostna. 

 
41. Predlog, da se na parc. št. 1031, k.o. Studor, vriše stavbno zemljišče, za 
namen preselitve kmetije. 
 

Stališče: 
Pripomba se upošteva. Zemljišču parc. 1031, k.o. Studor, se v obsegu 500 m2 določi 
stavbno zemljišče z namensko rabo SK (površine podeželskega naselja). 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Zemljišču parc. 1031, k.o. Studor, se v obsegu 500 m2 določi 
stavbno zemljišče z namensko rabo SK. 
 

42. Predlog, da se na parc. št. 50, k.o. Nemški Rovt, razširi stavbno zemljišče za 
izgradnjo hleva. 
 

Stališče: 
Pripomba se upošteva. Zemljišču parc. št. 50 k.o. Nemški Rovt se namenska raba 
spremeni iz kmetijskega zemljišče v SK (površine podeželskega naselja). 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Zemljišču parc. št. 50 k.o. Nemški Rovt se namenska raba spremeni 
iz kmetijskega zemljišče v SK. 

 
43. Predlog, da se v strateškem delu OPN predvidi cestno povezavo Nemški Rovt 
– Ravne. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. V strateški del OPN se vključi tudi usmeritev, da se v navezavi na 
načrtovano smučišče Bohinjska Bistrica preveri tudi možnost povezovalne ceste Nemški 
Rovt – Ravne, predvidoma po trasi obstoječe kmetijske poti. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev ostaja enaka, kot v podanem stališču. V strateški del 
se zapiše, da se v navezavi na načrtovano smučišče Bohinjska Bistrica preveri možnost 
povezovalne ceste Nemški Rovt – Ravne, predvidoma po trasi obstoječe kmetijske poti 
 

44. Predlog, da se v OPN doda, da je na skupnih planinah, ki so v lasti in 
upravljanju agrarnih skupnosti, za opravljanje osnovne dejavnosti – pašo živali in 
za potrebe dopolnilne dejavnosti – predelavo mleka, nudenje turističnih uslug 
(prenočitve, prodaja izdelkov, hrana, pijača) dopustno graditi, dograditi, 
rekonstruirati in objavljati naslednje objekte: pastirske stanove, sirarne z 
bivalnimi prostori v nadstropju in mansardi, hleve oziroma staje, molzišča, vodna 
zajetja in vodovode, zbiralnike za vodo, greznice oziroma male čistilne naprave in 
rekonstruirati dostopne poti. 

 
Stališče: 
Pripomba se delno upošteva, delno pa je v OPN že upoštevana. Odlok o OPN dopustne 
posege na planinah že opredeljuje v 148. členu. Ker strategija razvoja planin v tem 
postopku OPN ni bila izvedena, se podrobnejše ugotovitve v OPN ne vključijo. Se pa v 
148. členu doda izjema za molzišča za molžo živali, ki se lahko postavijo tudi na novih 
lokacijah. Prav tako se dopusti tudi posege, ki so sicer dopustni na kmetijskih in gozdnih 
zemljiščih (med drugim tudi male čistilne naprave, objekti za vodooskrbo ipd). 
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Rekonstrukcija dostopnih poti in nudenje prenočišč na planini pod pogoji, ki jih določa 
zakon o TNP, sta v skladu s 148. členom odloka o OPN že dopustna. 
Občina je na podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za razpravo o 
planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih postopkih 
OPN. 
 
 

45. Predlog, da se v OPN doda, da je na senožetnih planinah dopustno graditi, 
dograditi, rekonstruirati in obnavljati naslednje objekte: pastirske stanove, hleve s 
senikom, senike, kozolce, sirarne, molzišča, poljske poti in male čistilne naprave. 
V okviru dopolnilne dejavnosti na aktivnih kmetijah se dopusti možnost nudenja 
prenočitev in gostinske dejavnosti. 

 
Stališče: 
Pripomba se delno upošteva, delno pa je v OPN že upoštevana. Odlok o OPN dopustne 
posege na planinah že opredeljuje v 148. členu. Ker strategija razvoja planin v tem 
postopku OPN ni bila izvedena, se podrobnejše ugotovitve v OPN ne vključijo. Se pa v 
148. členu doda izjema za molzišča za molžo živali, ki se lahko postavijo tudi na novih 
lokacijah. Prav tako se dopusti tudi posege, ki so sicer dopustni na kmetijskih in gozdnih 
zemljiščih (med drugim tudi male čistilne naprave, objekti za vodooskrbo ipd). 
Rekonstrukcija dostopnih poti in nudenje prenočišč na planini pod pogoji, ki jih določa 
zakon o TNP, sta v skladu s 148. členom odloka o OPN že dopustna. 
Občina je na podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za razpravo o 
planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih postopkih 
OPN. 
 
 
 
 

46. Na planinah naj se dopusti vris stavbnih zemljišč. 
 

Stališče: 
Pripomba se ne upošteva. Strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila izvedena 
in se zato podrobnejše ugotovitve kot tudi določitev stavbnih zemljišč v OPN ne vključijo. 
Ne glede na to je Občina na podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za 
razpravo o planinah, tako da bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih 
postopkih OPN.  

 
47. Predlog,  da se po planinah ne vrisuje stavbnih zemljišč. 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Z zarisovanjem stavbnih zemljišč po planinah se ne strinjajo niti 
nosilci urejanja prostora, zato je končna rešitev taka, kot v stališču. 
 

48. Turizem naj se vključi na področje planin brez potrebe po spremembi 
namembnosti zemljišč. Planine imajo svojo značilnost in glavno dejavnost, to je 
kmetijstvo. Na planinah so objekti, ki so namenjeni kmetijski dejavnosti in je 
mogoče v njih tudi občasno bivanje, niso pa to stanovanjski objekti. 
 

Stališče: 
Pripomba je v OPN delno že upoštevana. Nudenje prenočišč na planini je z OPN že 
dopustno, in sicer v okviru dopolnilne dejavnosti na planini pod pogoji, ki jih določa 
zakon o TNP. Glede na to, da strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila 
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izvedena, pa se podrobnejše ugotovitve v OPN ne vključijo. Ne glede na to je Občina na 
podlagi sklepa Občinskega sveta že začela z aktivnostmi za razpravo o planinah, tako da 
bo razvoj planin lahko ponovno obravnavan v naslednjih postopkih OPN.  
 

49. V 31. členu naj se doda strokovno utemeljena razlaga vrste planin: doda naj 
se ugotovitev, da imamo senožetne, srednje in visoke planine, z različno socialno 
in gospodarsko funkcijo, ki rezultira v različnih lastniških razmerij na posameznih 
vrstah planin. Pripravi naj se strategija razvoja planin, v katere se vključi lastnike, 
stroko in nosilce urejanja prostora. Na podlagi te strategije pa se lahko spremeni 
tudi izvedbeni del OPN. Hkrati naj se za območja planin črta splošna prepoved 
dostopa z motoriziranimi vozili, ki naj bi začela veljati dolgoročno. Kmetje in 
lastniki morajo imeti ves čas dostop, seveda pod določenimi pogoji. 
 

Stališče: 
Strategija razvoja planin v tem postopku OPN ni bila izvedena in se zato podrobnejše 
ugotovitve v OPN ne vključijo. Vključi pa se dejstvo, da so planine senožetne, srednje in 
visoke, kar se odraža tako v načinu poselitve kot v samem stavbarstvu (5. odstavek 31. 
člena). 
OPN ne določa, da se prepove dostop za vsa motorizirana vozila, tudi kmete in lastnike, 
temveč podaja usmeritev, da se lahko posamezne slepe ceste na planine ob uveljavitvi 
javnega prometa dolgoročno ukinejo za osebni turistični motorni promet. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev povzema podan predlog. 

 
50. V več členih naj se  umesti Srednja vas kot vas, kjer se bo lahko razvijala 
turistična dejavnost. Za vse vasi pa naj se doda, da je možna gradnja družinskih 
hotelov. 
 

Stališče: 
Pripomba se upošteva. Razvoj turističnih dejavnosti v Srednji vasi se vključi v 3. 
odstavek 16. člena, med tem ko je v ostalih členih s to vsebino Srednja vas že vključena. 
Družinski hoteli se vključijo v 3. odstavek 45. člena ter v 60. člen (namenska raba SK). 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču. 

 
51. Doda naj se nov člen, ki dopušča ob kolesarski stezi ob obstoječih objektih na 
počivališčih, urediti sezonsko turistično gostinsko ponudbo. 
 

Stališče: 
Pripomba se upošteva tako, da se v 100. členu odloka o OPN dopolnijo določila o 
kolesarskih poteh. Ob obstoječih objektih na počivališčih je dopustno urediti tudi 
sezonsko turistično gostinsko ponudbo. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev je enaka kot v podanem stališču. 
 

 
52. Doda naj se nov člen, ki določa, da občina sprejme smernice za t.i. ulično 
pohištvo, začasne turistično gostinske objekte ipd. Smernice naj določajo 
tipologijo objektov in arhitekturne rešitve. 
 

Stališče: 
Pripomba je v OPN delno že upoštevana. OPN sicer ne zahteva eksplicitno izdelave 
smernic, določa pa usmeritve iz katerih je razvidno, da je sprejem takih smernic 
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priporočljiv. Poleg tega je Občina že pričela z razpravami o možnostih priprave kataloga 
urbane opreme oziroma kataloga oblikovanja pomožnih objektov v občini. 
 
 

53. Za območje  BJ1 naj se črta določilo, da ni dovoljeno osvetljevati, utrjevati in 
širiti poti. 

 
Stališče: 
Pripomba se delno upošteva. V določilu 162. člena se črta prepoved utrjevanja obstoječih 
poti in gradnja novih, ohrani in dopolni pa se določilo, da večji posegi na obstoječih 
pešpoteh ob jezeru, zlasti dodatno osvetljevanje in asfaltiranje, niso dovoljeni. 
 

 
54. V 165. člen Odloka naj se vključi tudi Senožeta in skakalni center Hansenova 
skakalnica. 

 
Stališče: 
Pripomba se glede Senožet upošteva. Za celotno območje smučišča se določi urejanje na 
podlagi OPPN. 
Za skakalni center Hansenova skakalnica OPN na podlagi strokovnih podlag že določa 
podrobne PIP in zato ne predvideva urejanja z OPPN. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev povzema podan predlog. 
 

55. Spremeni naj se 7. člen Odloka in sicer tako, da se v drugem odstavku za 
besedo »domovi« doda še besede »domačije s sobami in apartmaji« tako, da se 
stavek pravilno glasi: »V Ukancu so prisotne številne počitniške hiše, domovi, 
domačije s sobami in apartmaji ter hotel s športnimi objekti…« 

 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev povzema podan predlog. 

 
56. V  prvem odstavku 20. člena naj se črtata besedi »in Bohinj«. Stavek naj se 
tako pravilno glasi: »Kot izjemne krajine so opredeljeni planina Voje, Uskovnica, 
Zajamniki in Studor.« 

 
Stališče: 
Pripomba se delno upošteva. V prvem stavku, ki opisuje območja prepoznavnih krajin, se 
ime Bohinj nanaša na širše območje, med tem ko se v nadaljevanju pri opredelitvi 
izjemnih krajin ime Bohinj nanaša na ožje območje, to je jezero z okolico. Besedilo se 
zato popravi, tako da se glasi: »Kot izjemne krajine so opredeljeni planina Voje, 
Uskovnica, Zajamniki, Studor in Bohinjsko jezero z okolico.« Območja izjemnih krajin so 
prikazana na kartah Prikaza stanja prostora. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev povzema podan predlog. 
 
 

57. V dokumentu naj se poudari tudi razvoj in razvijanje priložnosti za  manjše 
vasi, kot je Nemški Rovt. 
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Stališče: 
Pripomba je v OPN že upoštevana. Strateški del OPN vsebuje usmeritve za razvoj vseh 
naselij v občini, in sicer glede na njihovo vlogo in funkcijo v omrežju naselij. Podlaga za 
določitev vloge in funkcije naselij je Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Nemški 
Rovt oziroma manjše vasi so konkretneje obravnavani pri vsebinah prostorskega razvoja 
z usmeritvami za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij, razvoja dejavnosti, razvoja 
turizma in rekreacije, pri vlogi in funkciji posameznih naselij ter zasnovi okoljske 
infrastrukture, to je v 17., 23., 24., 30., 33. in 45. členu. 
V strateški del OPN se vključi tudi usmeritev, da se v navezavi na načrtovano smučišče 
Bohinjska Bistrica preveri tudi možnost povezovalne ceste Nemški Rovt – Ravne, 
predvidoma po trasi obstoječe kmetijske poti. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev povzema zapisano stališče. 
 

58. Predlog za dopustitev tudi opečnatih barv streh na hišah v Bohinjski Bistrici, 
kot so dejansko v preteklosti že bile. 
 

Stališče: 
Pripomba se ne upošteva. V OPN določena barva kritine (siva do grafitno siva) je skladna 
z zgodovinsko lokalno tipologijo, saj so prvotna lesena kritina in kasneje lokalno izdelani 
cementni strešniki v prostoru pustili pečat sive krtine. Opečne kritine, ki se pojavljajo v 
prostoru, niso originalne kritine starejših objektov, razen nekaterih povojnih (po II. 
svetovni vojni). V takih primerih gre navadno za objekte kulturne dediščine, na katerih 
pa lahko, če se to izkaže kot zgodovinsko nujno, pristojni organ za varstvo kulturne 
dediščine v kulturnovarstvenih pogojih določi tudi drugačno kritino.  
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Tudi pristojni nosilec urejanja prostora se z dopustitvijo opečnatih 
barv streh ne strinja, zato ostaja končna rešitev taka, kot je zapisana v stališču. Strehe 
vseh objektov morajo biti krite s kritino v sivi do grafitno sivi barvi (izjema so le bakrena 
kritina na cerkvah, kapelicah, znamenjih, vilah) ter prosojna kritina na gospodarskih 
poslopjih za dosuševanje sena in sicer le na delu južne strešine. 

 
59.  V 131. členu – prvi odstavek, zadnja alineja  naj se bolj podrobno opredeli pojem 
»drugih oznak«. Po mnenju predlagateljice gre v tem primeru za urejanje območja 
oziroma za prezentacijo arheološkega spomenika. Enako velja za drugi odstavek v istem 
členu, ko gre za primer, kadar je arheološko najdišče izkopano in se poseg dovoli samo 
za namen prezentacije. 

Predlog za financiranje arheoloških raziskav v skladu z veljavno zakonodajo.  
V 131. členu, v šestem odstavku naj se besedi »se priporoča« nadomestita z 
besedama »se izvede«. 

 
Stališče: 
Pripomba se ne upošteva. 131. člen odloka o OPN upošteva prejete smernice Ministrstva 
za kulturo, ki je v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine za vključitev v 
prostorske akte občin pripravilo splošen člen o registriranih arheoloških najdiščih ter o 
obveznosti in financiranju predhodnih arheoloških raziskav. Financiranje predhodnih 
arheoloških raziskav določa tudi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list 
RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US in 90/12). 

 
60.  Predlog za spremembo zemljišč parc. št. 885/8, 868 in 869, k.o. Bohinjska Bistrica v 
stavbna zemljišča. 
 
Stališče: 
Pripomba se upošteva. Delu parc. 885/8 k.o. Bohinjska Bistrica, kjer sta obstoječa 
objekta, se v obsegu približno 2.000 m2 določi stavbno zemljišče z namensko rabo Ak 
(površine razpršene poselitve). 
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Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Končna rešitev povzema zapisano stališče. 
 
 
Zemljišče parc. št. 868 in 869 
Pripomba se upošteva. Na zemljišču parc. št. 868 in 869, obe k.o. Bohinjska Bistrica, se 
namenska raba spremeni iz kmetijskih v stavbna zemljišča z namensko rabo SSe 
(površine za eno in dvostanovanjske stavbe). Območju se določi samostojna EUP in 
urejanje na podlagi OPPN. 
 
Končna rešitev v usklajenem predlogu OPN po pridobitvi drugih mnenj nosilcev 
urejanja prostora: Mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora so bila negativna, zato 
se je predlog izločil. 
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Na podlagi 52. 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) in 17. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik 
občine Bohinj, št. 10/07), je Občinski svet Občine Bohinj na __. seji dne ____ sprejel 

ODLOK 
o Občinskem prostorskem načrtu občine Bohinj 

 

 

I UVODNE DOLOČBE 

1. člen  
(sprejem odloka) 

S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt občine Bohinj (v nadaljnjem besedilu: 
OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del. 

2. člen  
(vsebina in oblika OPN) 

(1) OPN vsebuje tekstualni in grafični del ter obvezne priloge. Izdelan je v digitalni in 
analogni obliki. 

(2) Za ta OPN je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vplivov plana na 
varovana območja, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 

(3) Tekstualni del OPN sestavljajo poglavja: 

I Uvodne določbe 
II Strateški del: 

1. Splošne določbe 
2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine 
3. Zasnova prostorskega razvoja občine 
4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena 
5. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo 
6. Koncept prostorskega razvoja urbanih središč, za katera je izdelan urbanistični načrt 
7. Usmeritve za razvoj v krajini 
8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč 
9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev 

III Izvedbeni del: 
1. Splošne določbe izvedbenega dela 
2. Enote urejanja in namenska raba prostora 
3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji, 
4. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora in na 

območjih predvidenih OPPN 
5. Občinski podrobni prostorski načrti 

IV Prehodne in končne določbe. 
 
Priloga 1: Dopustne gradnje pomožnih objektov na površinah podrobnejše namenske 
rabe. 
 
(4) Grafični del OPN je prikazan na državnih geodetskih podlagah. 
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Strateški del 
1. Zasnova prostorskega razvoja občine (M 1:90.000/50.000) 
2. Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1:90.000/50.000) 
3. Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki se sanirajo in so z 

njimi prostorsko povezana, z okvirnimi območji razpršene poselitve 
 (M 1:90.000/50.000) 
4. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo z usmeritvami za razvoj v krajini 

ter usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:90.000/50.000) 
5. Shematični prikazi vsebin strateškega dela  

Izvedbeni del 
1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:90.000) 
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij 

gospodarske javne infrastrukture (M 1:90.000) 
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske 

rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) 
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 

1:5.000) 
5. Prikaz regulacijskih elementov (M 1:5.000) 

(5) Obvezne priloge OPN vsebujejo: 

1. Izvleček iz odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 
2. Prikaz stanja prostora, 
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN, 
4. Seznam nosilcev urejanja prostora (smernice in mnenja), 
5. Obrazložitev in utemeljitev načrtovanih prostorskih ureditev, 
6. Povzetek za javnost, 
7. Okoljsko poročilo. 

3. člen  
(pomen kratic) 

V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen: 

– BTP: bruto tlorisna površina objekta 
– DOBP: delež odprtih bivalnih površin 
– DPN: državni prostorski načrt 
– DZP: delež zelenih površin 
– EUP: enota urejanja prostora 
– FE: funkcionalna enota 
– FI: faktor izrabe gradbene parcele 
– FZ: faktor zazidanosti gradbene parcele 
– GJI: gospodarska javna infrastruktura 
– K: klet 
– LTO: lokalna turistična organizacija 
– M: mansarda 
– NRP: namenska raba prostora 
– OPN: občinski prostorski načrt 
– OPPN: občinski podrobni prostorski načrt 
– P: pritličje 
– PIP: prostorski izvedbeni pogoji 
– PPIP: podrobni prostorski izvedbeni pogoji 
– RKB: radiološka, kemična, biološka 
– TNP: Triglavski narodni park 
– UN: urbanistični načrt 
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4. člen  
(pomen izrazov) 

(1) V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke 
lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. To so ukrepi izravnave 
zemljišč, mulčenj, krčitve grmovja in dreves, nasipavanja rodovitne zemlje, odstranitve 
kamnitih osamelcev, ureditve poljskih poti, izdelave teras, ureditve gorskih in kraških 
pašnikov, ureditve manjših odvodnjavanj, apnenja in založnega gnojenja. 

2. Apartma je enosobni (studio) ali večsobni nastanitveni prostor, kjer si gosti sami 
pripravljajo jedi. Apartmaji predstavljajo del gostinske, turistične dejavnosti v objektu. 

3. Avtobusno postajališče je posebej zgrajena in označena prometna površina na ali ob 
vozišču ceste, namenjena prevozu potnikov. 

4. Avtobusna postaja je prostor, določen za sprejem in odpravo avtobusov, ki mora 
imeti prometni urad, pokrite perone, urejene za varno vstopanje in izstopanje 
potnikov, prostore za zadrževanje potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage, 
tablo z objavo izvlečkov iz voznih redov, mesto za prodajo vozovnic, sanitarije in s 
predpisi določeno opremo. 

5. Bohinjska arhitekturna krajina je ena izmed desetih arhitekturnih krajin v gorenjski 
arhitekturni regiji. Od ostalih arhitekturnih krajin v regiji se loči po arhitekturni 
tipologiji, ki se odraža tudi v arhitekturnih elementih: ganki, portali, okenski okviri, 
okrasni detajli v lesenem opažu, razmerja arhitekturnih členov kot so vhodi, okenske 
odprtine, fasadne členitve. 

6. Bruto tlorisna površina objekta (BTP) je skupna površina vseh etaž stavbe, ki so 
nad nivojem terena in pod njim. 

7. Čredinka je razdelitev pašnika na manjše dele, ki se ogradijo. 
8. Delež odprtih bivalnih površin (DOBP) je razmerje med odprtimi bivalnimi 

površinami in celotno površino parcele namenjene gradnji stavb s stanovanji. DOBP 
vključuje najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu in največ 50 % tlakovanih 
površin, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine. 

9. Delež zelenih površin (DZP) je razmerje med zelenimi površinami na raščenem 
terenu in celotno površino parcele, namenjene gradnji nestanovanjskih stavb. 

10. Druge storitvene dejavnosti vključujejo dejavnosti iz področij druge dejavnosti (S), 
dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo (T) 
ter dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles (U) iz predpisa o standardni klasifikaciji 
dejavnosti. 

11. Dnevni center za starejše ali otroke in mladostnike je center s socialno-
varstvenimi programi in dejavnostmi, ki pomagajo k aktivnejšemu vključevanju 
posameznika v socialno okolje, krepitvi njegove socialne mreže, vzdrževanju 
psihofizične kondicije, sprostitvi in dodatnemu izobraževanju. 

12. Dozidava objekta je povečanje BTP obstoječega objekta do največ 50 %.  
13. Etaža je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer se za etažo štejejo tudi pritličje (P) 

in mansarda (M). Klet kot etaža ni posebej označena, ker je v skladu s pogoji tega 
odloka gradnja kleti dopustna pri vseh zahtevnih in manj zahtevnih objektih. 

14. Etažnost objekta je določena s številom etaž nad terenom. 
15. Faktor izrabe (FI) parcele namenjene gradnji je razmerje med bruto tlorisno površino 

objekta nad terenom in celotno površino gradbene parcele. V izračunu FI se šteje tudi 
del kleti, ki sega več kot 1,00 m nad površino urejenega terena. 

16. Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih 
delov stavbe nad terenom in površino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji 
zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo 
balkoni in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih 
dimenzij vseh pomožnih objektov (samo stavbe) nad terenom. 

17. Frčada je del strehe, ki služi za osvetljevanje in prezračevanje podstrešnega prostora. 
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18. Funkcionalno drevo je drevo z obsegom debla najmanj 18-20 cm na višini 1,00 m od 
tal po saditvi in z višino spodnjega dela krošnje 2,50 m nad tlemi. 

19. Gorenjska arhitekturna regija združuje 10 arhitekturnih krajin. V njej je izoblikovana 
posebna arhitekturna identiteta prostora. Arhitekturne regije in arhitekturne krajine 
Slovenije so opredeljene v: Fister P. (1993) Arhitekturne krajine in regije Slovenije. 
Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike 
Slovenije za prostorsko planiranje ter v Fister P. (1993) Glosar arhitekturne tipologije. 
Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Zavod Republike 
Slovenije za prostorsko planiranje. 

20. Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjena 
opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska 
infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom občine Bohinj, kakor 
tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura se deli na 
okoljsko, energetsko, elektronsko komunikacijsko in prometno infrastrukturo. 

21. Gostinstvo vključuje dejavnosti pod šifro 55 (Gostinske nastanitvene dejavnosti) in 56 
(Dejavnost strežbe jedi in pijač) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 69/07 in 17/08). 

22. Gradbene linije (GL) predstavljajo linijo, na katero morajo biti z enim robom fasade 
postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču ob tej liniji. 

23. Gradbene meje (GM) določajo linijo, katere novozgrajeni objekt ne sme presegati, 
lahko pa se je dotika ali je odmaknjen od nje v notranjost gradbene parcele. 

24. Gradbena parcela je stavbno zemljišče, namenjeno gradnji. Sestavljena je iz ene ali 
več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji ali na katerem je načrtovan 
objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je 
načrtovana njihova ureditev.  

25. Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se 
objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled. 

26. Gradnja novega objekta na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta 
je nadomestna gradnja objekta, kar pomeni, da se obstoječi objekt odstrani pred 
začetkom gradnje novega objekta ter na njegovem mestu zgradi nov objekt, ki je po 
velikosti in namembnosti enak odstranjenemu objektu. Izjemoma je bil obstoječi objekt 
lahko odstranjen že pred začetkom gradnje novega objekta, in sicer v primerih, ko je 
bil objekt odstranjen zaradi naravne nesreče (požar, voda, plaz ipd.). V tem primeru 
mora biti vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo novega objekta vložena 
najpozneje v roku enega leta od dogodka naravne nesreče. Gradnja novega objekta na 
mestu poprej odstranjenega objekta je dopustna na isti lokaciji oziroma z zamikom, 
vendar praviloma vsaj na 50 % tlorisa obstoječega objekta. Zamik od prvotne lokacije 
objekta je dopusten: 
- zaradi geoloških razmer, 
- če se z večjim odmikom od ceste izboljša prometna varnost, 
- če se zaradi uskladitve z okolico (način umestitve objekta na gradbeno parcelo, smeri 
slemen, razmerja stranic) izboljšajo prostorska razmerja in usklajenost z identiteto 
območja, 
- iz drugih upravičenih razlogov, kot so požarni, sanitarni in drugi. 

27. Izjemna krajina je krajina, ki vidno izstopa po kakovosti svojih sestavin, izraziti 
simboliki, pomenu, pričevalnosti, navadno nastala s tradicionalno, največkrat kmetijsko 
rabo prostora, usklajeno z naravno krajinsko zgradbo in naravnimi procesi. 

28. Izravnalni ukrepi so ukrepi za izravnavo negativnega vpliva načrtovanega posega v 
prostor, (npr. na obstoječo poplavno in z njo povezano erozijsko ogroženost na 
obstoječem območju ogroženosti in zunaj njega). 

29. Javna površina je površina, ki je pod enakimi pogoji namenjena in dostopna vsem. 
Javne površine so javna cesta, ulica, trg, tržnica, športno igrišče, otroško igrišče, 
parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina. 

30. Javni odprti prostor so javne površine znotraj naselja (ulice, trgi, parki, zelenice, 
igrišča ipd.). Izboljšujejo kakovost bivanja ter sooblikujejo podobo in strukturo naselja. 
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31. Klet (K) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pritličja navzdol. Če se objekt 
nahaja na nagnjenem terenu, je lahko klet do treh strani vkopana v zemljo. 

32. Kolenčni zid je obodni zid v mansardi. Meri se od gotovega tlaka do začetka 
poševnine stropa (zaključnega sloja strešne konstrukcije). 

33. Kopalna sezona traja od 1. junija do 30. septembra. 
34. Kvartarne dejavnosti so zdravstvo, socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, 

šolstvo, kultura, uprava, cerkev in svobodni poklici. 
35. Mansarda (M) je del stavbe, katere prostori so nad zadnjim nadstropjem in 

neposredno pod poševno streho. V mansardi sta dopustni do dve etaži. 
36. Medsosedska ograja je ograja za lastne potrebe, namenjena omejevanju dostopa 

tretjih oseb na stavbno zemljišče ali gradbeno parcelo zaradi zagotavljanja zasebnosti. 
37. Mikrourbana oprema so koši za odpadke, luči, klopi, svetila in svetilke javne 

razsvetljave, igrala, količki, korita za rože, opisne, označevalne in usmerjevalne table 
ipd., ki dopolnjujejo ureditve javnih površin in zelenih površin. 

38. Mirna območja so območja izjemnega pomena za varstvo in ohranjanje živalskih in 
rastlinskih vrst ter habitatnih tipov v ugodnem stanju (na posebnem območju varstva 
SI5000019 Julijci in drugih varovanih in zavarovanih območjih). Na mirnih območjih so 
obiskovanje (hoja zunaj utrjenih in označenih poti, planinstvo) in različne dejavnosti 
(zračni promet, turno smučanje, jadralno padalstvo, fotolov, kolesarstvo, gozdarstvo, 
kmetijstvo) časovno in prostorsko prilagojene tako, da so motnje čim manjše. 

39. Mlekomat je avtomat za prodajo svežega mleka. 
40. Naselbinska dediščina je nepremična dediščina, ki v naravi predstavlja mestno, trško 

ali vaško jedro, njegov del ali drugo območje poselitve. 
41. Nestanovanjska stavba je stavba, v kateri se vsaj polovica uporabne površine 

uporablja za nestanovanjske namene. 
42. Obnovljivi viri energije so energija vetra, sonca, vode, geotermalnih sistemov in 

biomase. 
43. Obstoječi objekt je zakonito zgrajen objekt, ki je bil zgrajen na podlagi in v skladu z 

gradbenim oziroma drugim predpisanim upravnim dovoljenjem ali je bil zgrajen pred 
31.12.1967. 

44. Odprte bivalne površine so zelene površine na raščenem terenu in tlakovane 
površine, ki zagotavljajo kakovost bivanja ali delovnega okolja ter so namenjene 
zunanjemu bivanju in skupni rabi prebivalcev objekta ali nekega območja. Odprte 
bivalne površine ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine 
(dostopi, parkirišča, prostori za ekološke otoke). Ozelenjene strehe in ozelenjene 
fasade niso odprte bivalne površine. 

45. Oglaševanje za lastne potrebe vključuje oglaševanje izdelkov in storitev iz 
registrirane dejavnosti fizične ali pravne osebe in njihovega imena. 

46. Okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za izvajanje gospodarskih javnih 
služb za oskrbo s pitno vodo, čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda in za ravnanje z odpadki. 

47. Otroško igrišče je površina, namenjena in urejena za igro otrok, opremljena z igrali, 
klopmi in drugo mikrourbano opremo ter praviloma zasajena z drevesno in grmovno 
vegetacijo. Otroško igrišče je lahko namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam, 
lahko je samostojna ureditev ali ureditev, načrtovana v sklopu parka ali drugega 
območja. 

48. Pisarniške in poslovne dejavnosti vključujejo dejavnosti pod šifro 82 (Pisarniške in 
spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti) iz Uredbe o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). 

49. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: v strateškem delu tega odloka se izraz 
uporablja kot skupen izraz za naslednje vrste pomožnih objektov: pomožni kmetijsko-
gozdarski objekti, objekti za rejo živali ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno 
dejavnost. 

50. Pomožni objekt je objekt, ki glede na konstrukcijske značilnosti ne potrebuje 
posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in 

http://www.uradni-list.si/1/main.cp2?view=2&urlid=200817�
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ni objekt z vplivi na okolje. Glede na zahtevnost gradnje se pomožni objekti delijo v 
skladu s področnimi predpisi. 

51. Poseg v prostor je poseg v zemljišče ali na njem, z namenom gradnje objekta po 
predpisih o graditvi objektov in drug poseg v fizične strukture na terenu in pod njim. 

52. Praviloma: izraz pomeni, da je treba upoštevati določbe odloka OPN Bohinj izvedbeni 
del, razen v primeru, kadar to zaradi razmer na terenu, geomehanskih lastnosti tal ter 
iz drugih utemeljenih razlogov in omejitev ni mogoče. Odstop od določil tega odloka 
mora biti usklajen z varstvenimi režimi v območju in ga je treba obrazložiti in utemeljiti 
v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor. 

53. Priključek je del javne ceste, s katerim se javna cesta iste ali nižje kategorije ali 
nekategorizirana cesta navezuje na to cesto. 

54. Priobalno zemljišče celinskih voda (v nadaljnjem besedilu: priobalno zemljišče) je 
zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče. 

55. Pritličje (P) je del stavbe, katere prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko 
površino ali največ 1,40 m nad njo. 

56. Raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in 
s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke 
vegetacije. 

57. Regulacijske črte določajo urbanistične razmejitve ali razmejitve površin javnega in 
zasebnega interesa. Regulacijske črte so regulacijske linije, gradbene linije in gradbene 
meje.  

58. Regulacijske linije (RL) razmejujejo površine, namenjene javni rabi, od površin, 
namenjenih zasebni rabi 

59. Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in 
prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam, ali izvedba 
del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi 
konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave. Pri stavbi ne 
gre za bistveno spremembo velikosti, če se njena prostornina ne poveča za več kakor 
10 %. 

60. Sava Bohinjka: izraz se uporablja za območje Jezernice in Save Bohinjke. 
61. Sekundarna bivališča so počitniške hiše, počitniška stanovanja, počitniški apartmaji 

in druge bivalne površine, ki jih lastnik uporablja za lastne potrebe sezonsko ali 
občasno in mu ne služijo za stalno bivanje. 

62. Soliterno drevo je funkcionalno drevo z obsegom debla 25-30 cm na višini 1,00 m 
od tal po saditvi in višino debla med 3,00 in 3,50 m, ki je posajeno ob prometnici, na 
kateri je dopusten tovorni promet. 

63. Sonaraven (npr. sonaravno urejanje vodotokov, sonaravno gospodarjenje, sonaravno 
kmetijstvo ipd.) je izraz, ki pomeni upoštevanje ekoloških, krajinskih, naravovarstvenih, 
hidroloških in drugih vidikov. 

64. Sprememba namembnosti objekta je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih 
tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta 
ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico; 

65. Stan ali pastirski stan je pomožni kmetijski objekt za bivanje v času sezonske paše in 
dela na planini. 

66. Stanovanjska stavba je stavba, v kateri se vsaj polovica uporabne površine uporablja 
za stanovanjske namene. 

67. Storitvene in poslovne dejavnosti vključujejo dejavnosti iz področij informacijske in 
komunikacijske dejavnosti (J), finančne in zavarovalniške dejavnosti (K), poslovanje z 
nepremičninami (L), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (M) ter druge 
raznovrstne poslovne dejavnosti (N) iz predpisa o standardni klasifikaciji dejavnosti. 

68. Strokovna prostorska preveritev je urbanistična, krajinska, arhitekturna oziroma 
gradbeno-tehnična idr. strokovna podlaga, ki jo v okviru priprave OPPN, pred 
pridobitvijo dovoljenj s področja graditve objektov ali kadar je tako določeno s tem 
odlokom izdela pooblaščen inženir ustrezne stroke z namenom, da se strokovno 
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preveri in utemelji umestitev posegov in ureditev v prostor ali sanacija degradiranih 
prostorov in določijo podrobni pogoji. 

69. Šotorišče je prostor, ki se uredi le v času kopalne sezone in je namenjen samo 
postavitvi šotorov. Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih se lahko uredi le, če to 
dopuščajo podrobni PIP za EUP. Na teh zemljiščih šotorišče ne sme imeti stalnih 
ureditev in objektov, razen tam, kjer so stalne ureditve dovoljene s podrobnimi PIP 
(samo peščene poti in izjemoma peščeno parkirišče). Sanitarni vozel, recepcija in 
parkirna mesta se zagotovi na stavbnih zemljiščih v neposredni bližini. Dopustne so 
začasne ureditve kot so klopi, mize in enostavna kurišča, ki se po kopalni sezoni 
odstranijo. Po opustitvi dejavnosti in ukinitvi šotorišča je treba na zemljišču vzpostaviti 
prvotno stanje. 

70. Taborni prostor je prostor, ki je namenjen za začasno organizirano taborjenje v 
taboru pod mentorskim vodstvom. Namen tabora je vzgojno - izobraževalni ali 
znanstveno raziskovalni. Tabor, ki je skupek (tri ali več) šotorov za začasno bivanje na 
prostem, se postavi v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini. 

71. Trgovina na drobno vključujejo dejavnosti pod šifro 47 (Trgovina na drobno, razen z 
motornimi vozili) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 
in 17/08). 

72. Varovalna ograja je namenjena fizičnemu varovanju javnih cest, železnic, žičnic, 
smučišč, objektov energetske in okoljske infrastrukture ter površin nadzemnega 
pridobivalnega prostora. 

73. Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor, določen v skladu 
s predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi v skladu s tem odlokom in s 
soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne službe ali 
upravljavca te infrastrukture. 

74. Večstanovanjska stavba je stanovanjski objekt s tremi ali več stanovanji. 
75. Vplivno območje drevesa je talna površina pod obodom krošnje, razširjena še za 

1,50 m na vse strani. 
76. Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in 

omogoča njegova uporaba, obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno 
korist. Vrste vzdrževalnih del določajo predpisi s področja graditve objektov. 

77. Začasni objekt se postavi začasno, glede na letni čas, čas trajanja prireditve, 
gostovanja cirkusa ali drug določen čas. Po poteku časa, za katerega je bil postavljen, 
najpozneje pa v šestih mesecih po postavitvi, ga je treba odstraniti ter na zemljišču, na 
katerem je bil postavljen, vzpostaviti prvotno stanje. 

78. Zelena streha je streha, ki je prekrita z zemljino ali drugim substratom in ozelenjena z 
vegetacijo. 

79. Zelene površine naselja so površine, namenjene preživljanju prostega časa, 
predvsem rekreaciji in športu na prostem, parki ter druge zelene površine, ki so 
namenjene izboljšanju kakovosti bivanja v naselju ter oblikovanju in urejanju mesta in 
objektov. 

80. Železniška postaja je prometno mesto na železniški progi, kjer se odvija poleg 
tehničnih operacij (sprejem in odprava vlakov, prehitevanje vlakov, sestavljanje 
kompozicij ipd.) tudi komercialna služba (prodaja vozovnic, sprejem in odprava 
potnikov ter prtljage, sprejem blaga ipd.). 

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem členu, imajo 
enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja 
prostorskega načrtovanja in graditve objektov. 

(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški 
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

http://www.uradni-list.si/1/main.cp2?view=2&urlid=200817�
http://www.uradni-list.si/1/main.cp2?view=2&urlid=200817�
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II STRATEŠKI DEL 
1. Splošne določbe 

5. člen  
(splošna določila) 

Strateški del občinskega prostorskega načrta določa izhodišča, cilje in zasnovo 
prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, 
usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih 
izvedbenih pogojev, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, 
območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, 
ter območja razpršene poselitve. 

 

2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine 
2.1 Izhodišča 

6. člen  
(izhodišča prostorskega razvoja) 

(1) Prostorski razvoj občine bo sledil načelom temeljnih mednarodnih (Alpska konvencija, 
CIPRA, Krajinska konvencija, Ramsarska konvencija, Aarhuška konvencija, Evropska 
prostorska razvojna perspektiva, Resolucija Sveta Evrope o arhitekturni kakovosti, 
Ljubljanska deklaracija, Natura 2000 ipd.), državnih in regionalnih (Strategija prostorskega 
razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SPRS), Prostorski red Slovenije, Regionalni razvojni 
program Gorenjske 2007–2013 ipd.) ter občinskih dokumentov, ki opredeljujejo trajnostni 
razvoj, ohranjanje narave in ohranjanje kulturne dediščine. 

(2) Strategija načrtovanja prostorskega razvoja občine teži k omogočanju kakovostnega 
življenjskega okolja s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja 
okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega 
ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanjih prebivalcev ter ne 
ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. 

(3) Občina Bohinj je del Julijskih Alp in je prepoznavna po arhitekturni identiteti 
podeželskih naselij, značilni kulturni krajini, ohranjeni naravi in velikem številu naravnih 
vrednot, bogastvu voda in gozdov, veliki biotski raznovrstnosti in raznovrstnosti naravnih 
procesov. Je tudi del Zgornje Gorenjske, zato razvojna vprašanja in pobude, ki so 
skupnega pomena za to območje, rešuje s sosednjimi občinami. 

(4) Bohinj je funkcionalna celota, ki jo tvorijo jezerska skleda ter naselja in kulturna 
krajina Spodnje in Zgornje Bohinjske doline ter Nomenjske kotline (vse skupaj je osrednji 
del občine). Da bi ustvarili prostor visoke kakovosti, je potrebno vzpodbujati razvoj 
dejavnosti, ki omogočajo gospodarski razvoj ob inovativnem vključevanju naravnih, 
kulturnih in drugih primerjalnih prednosti prostora. 

(5) Za zagotavljanje racionalne rabe prostora in ohranjanje prostorskih kakovosti bo 
občina dejavnosti, ki niso vezane na naravne vire, prvenstveno usmerjala v obstoječa 
območja naselij. Izven naselij bo dopustno umeščati prostorske ureditve, ki neposredno 
služijo kmetijstvu, gozdarstvu, izkoriščanju mineralnih surovin, urejanju voda, turizmu in 
rekreaciji, okoljski infrastrukturi ter komunalni in prometni infrastrukturi.  

(6) Osnova za postavitev ciljev prostorskega razvoja so temeljne značilnosti prostora, 
geografski položaj občine, ocena stanja, teženj in problemov v prostoru ter vizija 
prostorskega razvoja. Usmeritve prostorskega razvoja temeljijo na zavedanju, da je prostor 
omejena dobrina, zato njegovo načrtovanje mora biti dolgoročno naravnano in skrbno 
usklajeno. 
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7. člen  
(značilnosti poselitve, demografske značilnosti in značilnosti gospodarstva) 

(1) Občina Bohinj spada med najbolj redko poseljene občine v državi. Od 5.202 
prebivalcev jih tretjina živi v naselju Bohinjska Bistrica (julij 2012). Skupno gibanje števila 
prebivalstva se je od popisa 2002 znižalo. Naravni prirast je negativen. Indeks staranja v 
občini je visok. 

(2) Poselitev je skoncentrirana v Bohinjski dolini, kjer se razlega 15 naselij. Sedem naselij 
je na Pokljuki, eno na Jelovici in eno na pobočju Spodnjih Bohinjskih gora. Bohinjska 
Bistrica je največje naselje ter upravno, gospodarsko in turistično pomembno središče 
Bohinja. Ribčev Laz je pomembno lokalno in turistično središče, v katerem se lokalno 
prebivalstvo preživlja predvsem s turizmom. Srednja vas v Bohinju je manjše lokalno 
središče in osrednja vas Zgornje Bohinjske doline. V Stari Fužini so pomembne dejavnosti 
živinoreja, gozdarstvo in turizem. V Ukancu so prisotne številne počitniške hiše, domovi, 
domačije s sobami in apartmaji ter hotel s športnimi objekti, kamp in spodnja postaja 
žičnice na Vogel. Vasi Gorjuše in Koprivnik sta se razvili iz nekdanjih planin na južni strani 
planote Pokljuka. Glavni dejavnosti obeh vasi sta živinoreja in gozdarstvo. 

(3) Izjemno kulturno in simbolno kakovost krajine v občini izkazujejo številne planine 
(npr. Voje, Zajamniki, Uskovnica, planine na Fužinarski planoti in druge). Z opuščanjem 
dejavnosti planšarstva se stanovi nezakonito spreminjajo v počitniške hiše. 

(4) Bohinj sodi med gospodarsko manj razvita območja. Največje deleže v gospodarstvu 
občine predstavljajo predelovalne dejavnosti, med njimi lesno predelovalna, gostinstvo in 
gradbeništvo. 

(5) Delež državnih gozdov se je po letu 1991 močno zmanjšal, število zaposlenih v 
gozdarstvu se je zmanjšalo za 80 %. 

(6) V občini je danes na voljo nekaj manj kot 7.000 ležišč, njihovo število v zadnjih letih 
rahlo narašča. Nastanitvene zmogljivosti so locirane predvsem v obeh dolinah, medtem ko 
v višjem, gorskem svetu najdemo predvsem planinske domove in koče. Največja 
koncentracija nastanitvenih kapacitet je neposredno ob Bohinjskem jezeru, v naseljih 
Ribičev Laz, Ukanc in Stara Fužina. Največ nastanitvenih kapacitet v občini je v Bohinjski 
Bistrici. 

(7) Naravna in kulturna krajina Bohinja ter naselja v občini so pogost cilj množice 
obiskovalcev. Kratki in intenzivni tokovi obiskovalcev v konicah ob koncu tedna in v sezoni 
obremenjujejo predvsem obalo Bohinjskega jezera, sredogorje in visokogorje s planinami. 

8. člen  
(prostorski problemi in težnje) 

(1) Prometni režim v osrednjem delu občine ni skladen s spremenjenimi potovalnimi 
navadami prebivalcev in obiskovalcev, z naraščajočim številom potnikov v osebnih vozilih 
ter aktualnimi mednarodnimi, nacionalnimi in občinskimi usmeritvami za razvoj prometa. 
Slabosti prometnega režima in infrastrukture se kažejo v slabi opremljenosti prostora za 
pešce in kolesarje, slabi kakovosti tlakov in prometne opreme na voziščih, parkiriščih in 
drugih površinah. Posledice so ob Bohinjskem jezeru in na drugih pogosto obiskanih 
točkah vidne kot degradacija naravnega in urbanega okolja, ki zmanjšuje privlačnost 
prostora ter izničuje njegove gospodarske in družbene potenciale. Vlaganja v ureditev 
javnega prostora v naseljih v občini bodo v bodoče vse bolj pomembna tudi z vidika 
razvoja prepoznavne turistične ponudbe. 

(2) Vse kulturne ustanove in združenja v občini ne razpolagajo z ustreznimi prostori za 
delovanje in organizacijo prireditev. Kulturne prireditve gostujejo tudi v gasilskih domovih, 
gostiščih in športnih objektih. 
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(3) Za srečanja manjših skupin so na voljo seminarske sobe. Večje zmogljivosti so in se 
razvijajo v Hotelu Park v Bohinjski Bistrici. Prostore za poslovne konference je možno 
urediti tudi v drugih posameznih obstoječih objektih (Hotel Bohinj, Ski hotel, Hotel Jezero, 
Penzion Kristal in kulturni dom Jože Ažmana). 

(4) Večina apartmajev v občini ne ustreza standardu turistične destinacije Bohinj, ker hiše 
pogosto niso bile grajene z namenom oddajanja apartmajev in imajo premajhno površino. 
Tudi večina hotelov je v slabem stanju, precej jih v zadnjih letih ni dočakalo adaptacije in 
stanje se še vedno slabša. Potrebno je izboljšati kakovost obstoječih nastanitvenih 
kapacitet in povečati njihovo število. Izboljšati je treba tudi kakovost kampov. 

(5) Stanovanjski fond v občini je star, 60% stanovanj je bilo zgrajenih pred letom 1970. 
Najmanj stanovanj je bilo zgrajenih po letu 1990. Delež javnih stanovanj v stanovanjskem 
fondu je nižji od slovenskega povprečja, gradnja stanovanjskih stavb v zadnjih letih pa 
temelji na skoraj izključno fizičnih osebah. Večina stanovanj v občini je v individualnih 
stanovanjskih hišah. Večina pobud ob spremembah planskih aktov se nanaša na gradnjo 
novih individualnih hiš ali apartmajskih hiš. 

(6) Pobude izkazujejo predvsem težnjo po spremembi namembnosti ali ažuriranju 
kmetijskih zemljišč v stanovanjska območja, kar na Gorjušah po eni strani omogoča 
ohranjanje življenja v vasi, po drugi strani pa so pobude povezane z večjo stopnjo 
zazidljivosti in spreminjanjem tradicionalnega vzorca razpršene poselitve. Pobude se vežejo 
še na spremembo namembnosti za turistične in gospodarske dejavnosti, tudi v povezavi s 
stanovanjskimi območji in kmetijami. Pobud za kmetije ali kmetijska gospodarstva je 
razmeroma malo. Trend širjenja sekundarnih bivališč pomeni slabšanje kakovosti bivanja za 
stalne prebivalce. 

(7) Lokacije, ki se uporabljajo za šport in rekreacijo v zimskem in letnem času, so slabo 
infrastrukturno opremljene. V Bohinju se ni razvila ustrezna športno-rekreacijska ponudba 
za zimsko sezono, kot so zmogljivosti za dvoransko rekreacijo (tenis, squash, badminton). 
Obstoječe šolske in klubske športne dvorane ne omogočajo vključitve v turistično 
ponudbo. 

(8) V občini ni registriranega naravnega kopališča, a je kopanje poleti kljub temu mogoče 
v Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki. Obremenitve naravne obale imajo negativne učinke 
na stanje terena ob obali ter na obvodno floro in favno, zato se bo kopalce prednostno 
usmerjalo na vzhodno obalo jezera ter tudi južno in zahodno, severno obalo pa se bo 
vračalo v naravno gorsko stanje. V občini bi bilo potrebno določiti tudi urejena območja za 
piknike. 

(9) Turistična in rekreacijska raba prostora obremenjujeta naravno okolje, povzročata 
konflikte z lastniki zemljišč, drugimi rabami ali celo obremenjujeta vidne kakovosti kulturne 
krajine. Najbolj obremenjena območja so jezerska skleda, območje slapa Savica, planine na 
Pokljuki, Goreljek, Rudno polje, smučarski center Vogel in planinske postojanke v 
visokogorju. 

(10) Sodobni razvoj kmetijstva v veliki meri spreminja kulturni značaj krajine: neposredno s 
spreminjanjem videza oziroma s spreminjanjem morfoloških značilnosti kulturne krajine ter 
posredno z rušenjem ustreznega sozvočja med naravo in človekovim delovanjem v krajini. 
Zaradi umika kmetijstva in vračanja narave oziroma zaraščanja krajine se izgublja kulturni 
značaj krajine. Narava lahko povsem izniči kulturne krajinske vrednote, značilne za Bohinj. 

(11) Ob zaraščanju krajine je pomemben tudi družbeni vidik. Nekdanja poseljena ruralna 
območja se praznijo, stavbna dediščina propada, izginja pomenska plast kulturne krajine s 
toponimi in celotnimi zgodbami, povezanimi s prostorom, običaji in vso nematerialno 
dediščino, katere ohranjanje zagotavlja samo prisotnost človeka v posameznih krajinskih 
območjih. Namembnost pomožnih kmetijskih objektov na planinah se nezakonito 
spreminja v sekundarna bivališča, kar pomeni dodatne spremembe v kulturni krajini in 
dodatne obremenitve prostora. 
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9. člen  
(prednosti in možnosti prostorskega razvoja) 

(1) Raznovrstnost urbanega, ruralnega in naravnega prostora predstavlja pomembno 
prednost občine. Občina se ponaša z raznolikimi območji prepoznavne arhitekturne in 
krajinske identitete. Preplet naravnega in grajenega prostora z urejenimi potmi in športno-
rekreacijsko infrastrukturo predstavlja pomembno komponento kakovosti bivanja in 
primerjalno prednost Bohinja.  

(2) Privlačnost jezerskih obrežij za različne oblike rekreacije zahteva izboljšanje ureditev in 
opremljenosti ter vzpostavitev režimov, ki bodo zagotavljali varovanje naravne obale, 
omogočali sprehajanje, kopanje ter druge oblike rekreiranja in sproščanja. 

(3) Posodabljanje infrastrukture v zgodovinskih vaških jedrih in novejših stanovanjskih 
območjih predstavlja možnost za celovito prenovo javnih prostorov v naseljih, urejanje 
površin za pešce in kolesarje, zelenih površin in ulične opreme.  

(4) Možnosti za izboljšanje prometnih ureditev se v bodoče kažejo na ravni naselij in na 
ravni občine, saj je eden izmed ciljev občine prometno razbremeniti Zgornjo dolino, Ribčev 
Laz, Ukanc in Pokljuko. Za dosego cilja se v Bohinjski Bistrici načrtuje obvoznico, hkrati pa 
se spremenita tudi prometni režim in sistem mirujočega prometa (prometni terminal, 
parkirišča) v naselju. 

10. člen  
(razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe države in regije) 

(1) Cilj občine je z OPN prispevati k povečanju kakovosti življenja njenih prebivalcev. Zato 
je treba na območju Bohinja združevati skrb za zagotavljanje visoko razvitih in 
konkurenčnih potencialov: 

- družbenega razvoja (turizem, kultura, šport, zabava), 
- gospodarstva, h kateremu odločilno prispevajo delujoča podjetja, 
- ustrezne pogoje bivanja (stanovanja, rekreacija, naravno okolje). 

(2) Bohinj je območje, ki je z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine pomembno 
na nacionalni ravni. Za zagotavljanje konkurenčnih potencialov Bohinja je bistvenega 
pomena, da se v nadaljnjem prostorskem razvoju varuje, ohranja in vzdržuje naravna in 
kulturna dediščina, ki predstavlja njegove najprepoznavnejše značilnosti (npr. Bohinjsko 
jezero, Triglav, slap Savica, cerkev sv. Janeza Krstnika, gručasta stara vaška jedra, obdana s 
sadovnjaki, skupine kozolcev, planine s stanovi in grbinastimi travniki, ledeniško rečne 
reliefne oblike v okolici jezerske sklede in v dolini Save Bohinjke). 

(3) Z zagotavljanjem ugodne stanovanjske ponudbe, kakovostno komunalno, prometno 
in informacijsko infrastrukturno opremljenostjo in razvojnimi projekti na področju kulture, 
vzgoje in izobraževanja je potrebno v občini zadržati in privabljati mlade prebivalce. 

(4) Turizem je za občino prednostnega pomena. Prostorski koncept razvoja turizma na 
območju Bohinja je zasnovan na policentričnosti in širitvi ter dekoncentraciji turistične 
ponudbe v prostoru. Omrežje naselij se razvija kot turistično območje, ponudba se načrtno 
locira tudi v lokalnih središčih ter na ta način zagotoviti pestrejšo ponudbo nastanitve, 
večjo privlačnost celotnega območja in družbeno ter gospodarsko krepitev lokalnih središč. 
Turizem temelji na naravnih in kulturnih posebnostih prostora, zato se ga razvija na način, 
ki teh značilnosti ne ogroža ali degradira: razvoj je na primer z vidika varovanja okolja 
usmerjen v razbremenjevanje obale jezera oziroma v dvigovanje kakovosti prostorskih 
ureditev na obstoječih rabah, v spodbujanje in ohranjanje tradicionalne rabe tal z 
alternativnimi oblikami kmetovanja ipd. Z vzpostavitvijo celostnega koncepta trženja in 
predstavitve turističnega območja si bo občina prizadevala za optimalno koriščenje 
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prostorskih potencialov in ustvarjanja pozitivne podobe občine kot celote in posameznih 
naselij. 

(5) Posamezna turistična in športno-rekreacijska območja se razvijajo v povezavi z območji 
v sosednjih občinah in tako medsebojno tvorijo povezana in zaokrožena območja. 

(6) Varovanje, vzdrževanje in predstavitev kulturne dediščine ima prednost pred drugimi 
vidiki razvoja (npr. na območjih cerkve Sv. Janeza Krstnika, bohinjske železnice s 
predorom, kozolcev pod vasjo Studor, Zoisove graščine in gradu s parkom, planin in starih 
vaških jeder z domačijami, kaščami, sirarno v Stari Fužini, ki je danes muzej ipd.). 

(7) S primernim celostnim konceptom znamčenja turističnega območja, v katerem bo 
povezana prenova naselij, vzpostavljanje novih dejavnosti v prostoru in trženje kulturnih in 
naravnih prednosti prostora, si bo občina prizadevala za optimalno koriščenje prostorskih 
potencialov in ustvarjanje pozitivne podobe občine kot celote in posameznih naselij. 

(8) V obvodnih prostorih je potrebno zagotoviti z naravnimi in ustvarjenimi danostmi in 
vrednotami usklajen razvoj (trajnostni razvoj), omejitev motornega prometa, zmanjševanje 
obstoječega in preprečevanje dodatnega obremenjevanja okolja. V obvodnih prostorih je 
potrebno izvajati sanacijo ter renaturacijo degradiranih odsekov obrežij. Potrebno se je 
izogibati posegom, ki bi lahko poslabšali stanje jezera in rek. 

11. člen  
(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin) 

(1) Strateški del OPN v skladu s SPRS občino Bohinj obravnava kot del alpske regije, ene 
od evropskih regij, znotraj katere mora Slovenija prevzeti aktivno vlogo in izkoristiti svoj 
položaj. Občina Bohinj je del območja Julijskih Alp, ki predstavljajo krajinsko območje, 
pomembno za prepoznavnost Slovenije. Kot taka je tudi del temeljnega nacionalnega 
območja za razvoj turistične dejavnosti. Kraji na območju občine, visokogorje ter gozdovi 
Pokljuke in Jelovice predstavljajo območje za rekreacijo in prostočasne aktivnosti za 
Osrednjeslovensko regijo (500.000 prebivalcev), Gorenjsko regijo (200.000 prebivalcev) ter 
ostale regije. Razvoj območja Julijskih Alp kot pomembnega nacionalnega turističnega 
območja zahteva od občine sodelovanje s sosednjimi občinami pri razvoju turističnih 
zmogljivosti in infrastrukture, omrežja rekreacijskih poti, javnega prometa in drugih 
dejavnosti. 

(2) Osrednje območje občine je izhodišče za obiskovalce TNP, ki sicer pokriva večji del 
občine. Vključenost v narodni park je za občino pomembna, ker prispeva k raznolikosti 
ponudbe in k nadaljnjemu razvoja turizma. 

(3) Občina meji na sosednje občine Gorje, Bled, Radovljica, Kranj, Železniki, Tolmin, 
Kobarid, Bovec in Kranjska Gora. Z občinami Bled, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Bovec, 
Kobarid in Tolmin si občina deli odgovornost za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v 
TNP in pravice do soupravljanja parka. Za komunalno dejavnost skrbi sama, komunalne 
odpadke pa odlaga na odlagališče Mala Mežaklja v občini Jesenice. 

 
2.2 Cilji skladnega prostorskega razvoja občine 

12. člen  
(splošni cilji) 

(1) Prostorski razvoj na območju občine mora upoštevati prostorske kakovosti in 
prednosti, ki jih predstavlja raznovrstnost urbanega, ruralnega in naravnega prostora s 
prepoznavno identiteto, ki temelji na urbani ponudbi Bohinjske Bistrice, ohranjenimi vzorci 
poselitve na podeželju in sklenjenimi območji obdelovalnih površin ter alpske krajine. 
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Prostorski razvoj mora predstavljati uravnoteženo kombinacijo konceptov ohranjanja in 
varovanja, prenove in revitalizacije, novih gradenj ter krepitve in sodelovanja. 

(2) Za prostorski razvoj so prednostnega pomena prostorske ureditve in ukrepi, s katerimi 
se zmanjšuje in blaži obremenjevanje okolja v občini, posebej v obvodnem prostoru 
Bohinjskega jezera, porečju Save Bohinjke ter na območju TNP. Varovanje vodnih virov je 
prednostna naloga na področju varstva okolja. 

(3) Z ustreznim načrtovanjem prostorskega razvoja se zagotavlja varstvo ljudi, živali, 
premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(4) Prednostne naloge pri razvoju poselitve so:  

- krepitev občinskega središča in notranji razvoj lokalnih središč, 
- krepitev značilne identitete naselij in ohranjanje kulturne krajine, 
- prenova območij, ki so zavarovana kot naselbinska kulturna dediščina, 
- zaokroževanje naselij z večjimi sklopi parcel in omejevanje širitev na razpršenih 

posameznih parcelah. 

(5) Ohranjati in vzdrževati je treba zgodovinsko nepretrganost prostora, ki se odraža v 
raznolikosti arhitekture in javnih površin. Odprt prostor kmetijskih površin je sestavni del 
vsakega naselja in ga je med naselji ali njihovimi deli treba ohranjati. 

(6) Občina bo pri prostorskem razvoju delovala na lokalnem, regionalnem, državnem in 
mednarodnem nivoju. Pri prostorskem razvoju na robnih območjih občin, razvoju 
infrastrukture regionalnega ali državnega pomena ter uveljavljanju sprejetih varstvenih 
režimov bo tesno sodelovala s sosednjimi občinami ter vladnimi organi in ustanovami. Pri 
iskanju strateških rešitev za prostorske probleme na območju TNP bo občina sodelovala z 
upravljavcem narodnega parka. 

(7) Občina bo za kakovostni prostorski razvoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti aktivna 
pri pridobivanju mednarodnih in nacionalnih virov financiranja, prizadevala pa si bo tudi 
urediti vire financiranja na samem območju občine (uporabnine, donacije družbeno 
odgovornih korporacij ipd.). 

13. člen  
(strateški prostorski cilji) 

(1) Vzpostavitev trajnostne prometne ureditve. Strateški cilj občine je zmanjševanje 
in preprečevanje vplivov, ki ogrožajo vlogo in vire alpskega prostora, varstvo njegovih 
kulturnih dobrin in sonaravnih krajin ter povečanje uspešnosti in učinkovitosti prometnih 
sistemov s spodbujanjem okolju in virom prijaznih nosilcev prometa (npr. pešačenje, 
kolesarjenje in uporaba javnih prometnih sredstev). Prometna razbremenitev varovanih 
območij, predvsem na območju obale jezera in Pokljuke, bo učinkovita samo s prometnimi 
ukrepi, ki vključujejo omejitev osebnega motornega prometa med Bohinjsko Bistrico in 
Ribčevim Lazom, ob jezeru in na Pokljuki: npr. ureditev javnih parkirišč v Bohinjski Bistrici, 
izboljšanje kakovosti, dostopnosti in zanesljivosti sistemov javnega prometa, izgradnja 
daljinske kolesarske povezave Ukanc – Bled, ponovna vzpostavitev pomembnosti celotne 
železniške proge imenovane Transalpina ter ohranitev avtovlaka. K zmanjševanju vplivov 
motoriziranega prometa na okolje bi lahko pripomoglo tudi postopno nadomeščanje vozil 
na motor z notranjim izgorevanjem z električnimi ali hibridnimi vozili (vozila javnega 
prometa, izposoja v času turistične sezone ipd.). 

(2) Krepitev Bohinjske Bistrice kot živahnega občinskega središča. Naselje 
Bohinjska Bistrica s posameznimi funkcijami regionalnega ter funkcijami občinskega 
središča predstavlja najkompleksnejše območje razvoja. Znotraj občine je Bohinjska Bistrica 
prostor z največ možnostmi za zaposlitev in najboljšo dostopnostjo do kulturnih, 
izobraževalnih, zdravstvenih in oskrbnih storitev. Strateške funkcije naselja je treba krepiti 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 14 

z razvojem prometnega terminala, športno-rekreacijskega območja Kobla, družbenih, 
storitvenih in proizvodnih dejavnosti ter ureditvami za pešce in kolesarje v naselju in 
njegovem širšem zaledju. 

(3) Krepitev lokalnih značilnosti naselij in kulturne krajine. Vsi novi posegi v prostor 
na območju občine morajo biti načrtovani tako, da ohranjajo regionalno identiteto ter 
podpirajo in krepijo značilne kakovosti naselij in kulturne krajine v občini. 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. 

(4) Varstvo okolja. Zagotavlja se varovanje, urejanje in po potrebi obnavljanje narave in 
krajine, da bi tako trajno zagotovili nemoteno delovanje ekosistemov, ohranjanje krajinskih 
prvin in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst vključno z njihovim naravnim življenjskim 
prostorom, raznovrstnost, posebnost in lepoto naravne in kulturne krajine v njeni 
celovitosti. Pomembno je ohraniti in izboljšati stabilnost gorskega gozda kot sonaravnega 
življenjskega prostora z negovalnim, sonaravnim in trajnostnim gospodarjenjem ter 
ohraniti oz. obnoviti zdrave vodne sisteme. 

(5) Zdravo in uspešno podeželje. Visoka kakovost bivanja v naseljih občine je 
prednostna naloga pri prostorskem razvoju. Občutek povezanosti v majhnih naseljih je 
prednost podeželskega okolja. Omrežje naselij je treba podpreti z dobro oskrbo, javno 
družbeno infrastrukturo, prometnimi in telekomunikacijskimi povezavami ter možnostmi 
za prenovo in skladno dograjevanje naselij. Celotno omrežje se razvija kot turistično 
območje glede na intenziteto razvoja z različnimi usmeritvami za nastanitveno, 
rekreacijsko, sprostitveno in drugo ponudbo. Učinkovito povezovanje kmetijstva, 
gozdarstva in varstva narave, z razvijajočim se turizmom in podjetništvom, lokalnimi 
storitvami in drugimi načini zaposlovanja bo glavni steber močnega podeželskega 
gospodarstva v lokalnih središčih. Tradicionalna kmetijska pridelava in gozdarstvo bosta še 
naprej pomembno vplivala na razvoj prostora. Občina Bohinj bo spodbujala različne 
pobude za razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki bi lahko predstavljale dodaten vir dohodkov za 
podeželsko prebivalstvo. Neokrnjeno naravno okolje in kulturna krajina predstavljata vir, ki 
je razvojno pomemben na nacionalnem nivoju. Upravljanje in varovanje naravnih virov in 
dediščine je bistvenega pomena za bodočo krepitev podeželskega gospodarstva. 
Pomembni naravni viri vključujejo: 

- kmetijske površine, 
- vodne vire visoke kakovosti, v rekah, potokih, podtalnici in mokriščih, 
- gozd, ki je gospodarsko pomemben za lesno predelovalno industrijo in prispeva k 

kakovosti ozračja, 
- krajino, privlačno kot celoto, z naselji in naravnim okoljem ter je osrednjega 

pomena za občinsko in nacionalno turistično gospodarstvo. 

(6) Ohranitev in spodbujanje hribovskega kmetijstva. Zagotavljal se bo bistveni 
prispevek hribovskega kmetijstva k ohranjanju poseljenosti in trajnostnih gospodarskih 
dejavnosti – zlasti s proizvodnjo značilnih kakovostnih izdelkov – k varstvu naravnega 
življenjskega okolja, preprečevanju naravnih nesreč, ohranitvi lepot in rekreacijskih vrednot 
naravne in kulturne krajine. 

(7)  Upoštevanje interesov lokalnega prebivalstva. Uspešna prihodnost občine 
temelji na upoštevanju potreb in želja občanov, za katere je treba iskati rešitve ob 
upoštevanju dolgoročnih gospodarskih učinkov. Kakovostno urejen podeželski prostor je 
osnovni temelj za zadovoljstvo občanov, vir in potencial za razvoj različnih dejavnosti v 
občini in pomemben gradnik prepoznavnosti občine. 

(8)  Visoka arhitekturna kakovost zgradb in ureditev. Prostor se bo načrtoval in 
vzdrževal na visokem kakovostnem nivoju. Ker vsak gradbeni poseg vpliva na kakovost 
skupnega prostora, ki je stvar vseh občanov, je zahtevana arhitekturna kakovost za vse, 
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tudi enostavne gradnje. Doseganje kakovosti prostorskih ureditev je vzporedni cilj vseh 
javnih naročil in zasebnih investicij. 

(9) Gradnja objektov in izvedba ureditev v skladu z napredno ekološko gradnjo. 
Zagotavljanje trajnostnih rešitev predstavlja glavno obvezo prostorskega razvoja v 
prihodnosti. Vsi posegi v prostor morajo biti celostno načrtovani ter strokovno preverjeni. 
Vzpodbuja se raba ekoloških in recikliranih materialov ter ozelenitev okolice objektov z 
lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami. Vzpodbujajo se okoljsko napredne zasnove 
objektov in vgradnja okoljsko naprednih tehničnih rešitev. 

14. člen  
(infrastrukturne prioritete) 

(1) Prometna infrastruktura se bo razvijala v smeri spremenjenih prometnih navad in 
prometnega režima, ki bo podpiral koncept trajnostne mobilnosti. S tem se bo dosegalo 
izboljšanje bivalnega in delovnega okolja ter zmanjšanje vplivov prometa na bivalno in 
naravno okolje. Prednostne naloge se nanašajo na izgradnjo in posodobitev prometne 
infrastrukture v Bohinjski Bistrici, uvajanje sistemov umirjanja in urejanja prometa na 
celotnem območju občine ter povečanje učinkovitosti in privlačnosti javnega potniškega 
prometa, ki bo integriran z osebnim cestnim in železniškim prometom ter zaokroženim 
sistemom peš in kolesarskih poti. Razvijalo se bo žičnice za zimske in poletne oblike športa 
in rekreacije. 

(2) Skupaj z upravljavcem narodnega parka ter občinama Bled in Gorje se pripravi 
celovito ureditev prometa na Pokljuki, ki bo na podlagi analize prometa določila ustrezne 
ukrepe v zvezi z omejitvijo in ureditvijo prometa na Pokljuki tako z vidika prometa kot tudi 
z vidika ohranjanja mirnih območij in zmanjševanja ekološke obremenitve varovanih 
kvalifikacijskih vrst v območjih Natura 2000. Omejitev prometa na območju Pokljuke lahko 
vključuje npr. postavitev učinkovitih cestnih zapor, uvedbo javnega prevoza ter ureditev 
parkiranja tako znotraj območja Pokljuke kot tudi stalnih in občasnih parkirišč izven 
območja Pokljuke ter druge ustrezne ukrepe. 

(3) Glavni cilj na področju oskrbe z vodo je ustrezna zaščita in varovanje vseh vodnih virov 
pred onesnaženjem in neustreznimi posegi, zagotovitev ustrezne vodooskrbe vsem 
naseljem v občini in spodbujanje varčne ter smotrne rabe pitne vode.  

(4) Zagotoviti je treba primerne načine odvajanja in čiščenja odpadne vode za vsa 
gospodinjstva in gospodarske subjekte. V območjih strnjene pozidave se uredi odvajanje 
odpadne vode preko kanalizacijskega sistema do ustrezne čistilne naprave, v oddaljenih 
manjših naseljih pa predpiše kontrolirane lokalne načine odvajanja in čiščenja odpadne 
vode. Sanacija dotrajanih ali preobremenjenih kanalizacijskih sistemov se prednostno izvaja 
na občutljivih in vodovarstvenih območjih. 

(5) Nadaljnji koncept ravnanja z odpadki v občini temelji na ločenem zbiranju komunalnih 
odpadkov pri izvoru nastanka, preprečevanju in zmanjševanju nastajanja odpadkov ter 
preprečevanju neorganiziranega odlaganja odpadkov. To bo občina dosegla predvsem z 
osveščanjem prebivalcev in obiskovalcev. Občina bo spodbujala ločeno zbiranje odpadkov 
pri izvoru nastanka in njihovo ponovno uporabo ter upoštevala načelo »stroške plača 
povzročitelj«. 

(6) Cilj je načrtovati skupno odlagališče trajnih in posebnih odpadkov skupaj s sosednjimi 
občinami. Vsa nelegalna odlagališča se trajno sanira in prepreči prihodnje nelegalno 
odlaganje odpadkov izven urejenih odlagališč. 

(7) Cilj ukrepov na področju oskrbe z energijo je zagotoviti trajnostno, zanesljivo, 
raznoliko, tehnološko in ekonomsko ustrezno energetsko oskrbo ter zmanjševati stroške 
za izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture. Za območje občine 
je izdelan lokalni energetski koncept. Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost 
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sistemi, ki omogočajo izrabo trajnostnih in obnovljivih virov energije ali hkrati proizvajajo 
toplotno in električno energijo. 

(8) Na področju elektronskih komunikacij je cilj na celotnem urbaniziranem območju 
Bohinja razviti sistem kabelskih televizijskih in telekomunikacijskih omrežij ter pokriti 
potrebe po pretežno individualnih telekomunikacijskih storitvah. 

 

3. Zasnova prostorskega razvoja občine 

15. člen  
(koncept zasnove prostorskega razvoja občine) 

(1) Nadaljnji razvoj in urejanje prostora bosta usmerjena tako, da se bo hkrati z razvojem 
ohranjala obstoječa strnjenost naselij ter se bo dvigoval nivo njihove urejenosti. Z razvojem 
naselij, dvigovanjem kakovosti ureditev ter s povečevanjem možnosti zaposlitve, oskrbe in 
preživljanja prostega časa, se bo ustvarjalo bolj kakovostno bivalno okolje za prebivalce ter 
odpiralo možnosti za bivanje tudi novih prebivalcev. V naseljih se bo zagotavljal prostor za 
nova stanovanja in konkurenčne gospodarske dejavnosti, povezane s storitvami, 
gostinstvom, turizmom, predelovalnimi dejavnostmi, lesno industrijo, kmetijstvom in 
drugimi dejavnostmi. 

(2) Privlačnost območja za delo in bivanje se bo podpiralo z vzdrževanjem dobrih 
prometnih povezav ter omogočanjem dobrega poslovnega in delovnega okolja. Pri tem se 
bo izkoriščalo potenciale za razvoj podjetništva, ki jih predstavljajo možnosti za izmenjavo 
informacij, sodelovanje, inovativnost, uvajanje dobrih praks ter povezovanje sredstev in 
znanja za razvoj. 

(3) Območja za delo na neagrarnih dejavnostih se bodo zagotavljala tako v naseljih 
Spodnje kot Zgornje doline, s čimer se bo zmanjšala centralizacija dejavnosti v Bohinjski 
Bistrici in Spodnji dolini ter dnevne migracije prebivalcev. 

(4) Z namenom spodbujanja širokega kroga poslovnih dejavnosti in ustvarjanja 
kakovostnih delovnih mest bo prostorski razvoj v občini podpiral izvajanje projektov na 
različnih področjih: 

- ustvarjanje dobrih pogojev za šolsko izobraževanje otrok in mladih, za 
izobraževanje odraslih in oseb s posebnimi potrebami, 

- zagotavljanje kakovostnega osnovnega zdravstvenega in socialnega varstva, 
- spodbujanje podjetništva, posebej medsebojno povezanih hitro rastočih, z znanjem 

intenzivnih storitvenih dejavnosti, 
- spodbujanje trajnostne mobilnosti z urejenim javnim prometom, ureditvami za 

pešce in kolesarje, dobro prometno dostopnostjo naselij ter učinkovito in dobro 
prometno povezavo s sosednjimi občinami, 

- zagotavljanje učinkovitih telekomunikacijskih povezav, vključno s širokopasovnim 
internetom, 

- izboljševanje ponudbe kulturnih in športno-rekreacijskih dejavnosti, 
- zagotavljanje visoke kakovosti grajenega okolja s kakovostno arhitekturo, 

urejenimi ulicami in drugimi javnimi prostori, 
- dobra komunalna opremljenost in oskrba, 
- učinkovito ravnanje z odpadki. 

16. člen  
(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti) 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 17 

(1) Poselitev in razvoj dejavnosti se prednostno usmerjata v Bohinjsko Bistrico. 
Pomembnejša naselja za razvoj poselitve in dejavnosti so tudi lokalna središča Srednja vas, 
Stara Fužina in Ribčev Laz. 

(2) Bohinjska Bistrica je pomembnejše lokalno središče s funkcijami občinskega središča. 
Združuje upravne, proizvodno-poslovne, oskrbne, storitvene, socialne, zdravstvene, 
vzgojno izobraževalne, turistične, športno-rekreacijske, kulturne, verske in druge družbene 
dejavnosti. V središču naselja se načrtuje osrednjo odprto javno zeleno potezo na katero 
mejijo območja centralnih in turističnih dejavnosti ob Triglavski in Ajdovski cesti, ureja se 
cestno infrastrukturo ter izgradi prometni terminal s centralno avtobusno postajo, 
železniško postajo in parkirno hišo. Bohinjska Bistrica je najpomembnejše zaposlitveno 
središče v občini. 

(3) Ribčev Laz se razvija kot območje stanovanj s turističnimi, oskrbnimi, storitvenimi, 
športno-rekreacijskimi, kulturnimi in poslovnimi dejavnostmi. V središču Ribčevega Laza se 
načrtujejo območja centralnih dejavnosti, javna podzemna parkirna hiša, površine za 
turizem s hotelskimi in apartmajskimi objekti ter parki. Ostala območja so namenjena 
stanovanjskim površinam. Turistična dejavnost se v Ribčevem Lazu razvija kot glavni vir 
dohodka prebivalcev. Srednja vas je središče Zgornje doline. Stara Fužina in Srednja vas se 
razvijata kot območji stanovanj z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi v okviru potreb 
naselja in območja ter kot območji turističnih dejavnosti. 

(4) V lokalnih središčih se obstoječo oskrbo krepi z namenom, da bi se zmanjšale potrebe 
po potovanjih v Bohinjsko Bistrico. V vseh naseljih je pomembna dejavnost kmetijstvo. 

(5) Možnosti za novo organizirano stanovanjsko gradnjo se prednostno zagotavlja z 
zapolnjevanjem nepozidanih stavbnih zemljišč v Bohinjski Bistrici, Ribčevem Lazu, Stari 
Fužini in Srednji vasi ter Studorju in Kamnjah. V ostalih naseljih se predvsem zaokrožuje 
robove naselij in sanira razpršeno gradnjo z vključevanjem v območje naselja, kjer je to 
prostorsko sprejemljivo. 

(6) Površine za sekundarna bivališča se zagotavlja v Polju in Bohinjski Bistrici. 

(7) Naselje Bohinjska Bistrica ter večja in manjša lokalna središča predstavljajo ogrodje 
policentričnega in dekoncentriranega razvoja namestitvenih in infrastrukturnih turističnih 
zmogljivosti v občini. Vanj se z nastanitvenimi kapacitetami uvrščajo tudi druge vasi in 
naselja. 

(8) Območja z največjim načrtovanim razvojem turističnih dejavnosti so območja 
Bohinjske Bistrice, Ribčevega Laza, Vogla, Koble ter rekreacijskih središč na Pokljuki in 
Rudnem polju, ki se razvijajo celovito. Gre za posamezna območja znotraj območij 
različnih intenzitet prostorskega razvoja turizma, zato se pri razvoju dejavnosti na naštetih 
območjih upošteva usmeritve iz prostorske zasnove turizma v 45. členu tega odloka. 

17. člen  
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij) 

(1) Spodbuja se policentrični razvoj poselitve. 

(2) V občini je 24 naselij, ki se glede na funkcijo delijo na naslednje kategorije: 

- pomembnejše lokalno središče: Bohinjska Bistrica, 
- lokalno središče: Srednja vas, Stara Fužina, Ribčev Laz, 
- druga naselja: Bitnje, Bohinjska Češnjica, Brod, Goreljek, Gorjuše, Jereka, Kamnje, 

Koprivnik v Bohinju, Laški Rovt, Lepence, Log v Bohinju, Nemški Rovt, Nomenj, 
Podjelje, Polje, Ravne v Bohinju, Savica, Studor v Bohinju, Ukanc in Žlan. 

(3) Bohinjska Bistrica se razvija kot pomembnejše lokalno središče, ki je hkrati tudi 
občinsko središče z že razvitimi javnimi funkcijami lokalnega in občinskega pomena, katere 
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zagotavlja samostojno. Ima tudi posamezne funkcije regionalnega (šport in rekreacija) 
pomena. Del upravnih in zdravstvenih funkcij zagotavlja v povezavi z Radovljico in 
Jesenicami. Svojo vlogo na lokalnem in občinskem nivoju bo Bohinjska Bistrica okrepila z 
izboljšanjem družbenih dejavnosti, kakovosti oskrbe, ureditvijo javnega odprtega prostora 
in zelenih površin, javnega prometa ter kulturnih, turističnih in športno-rekreacijskih 
dejavnosti. Umeščanje novih dejavnosti se izvaja v povezavi z notranjim razvojem, 
prestrukturiranjem, prenovo in deloma s širitvijo naselja. Pomen Bohinjske Bistrice kot 
zaposlitvenega središča bo z razvojem storitvenih, gostinskih, turističnih in proizvodnih 
dejavnosti narasel, ne sme pa postati edino oziroma eno izmed redkih zaposlitvenih 
območij za neagrarne dejavnosti v občini. 

(4) Ribčev Laz, Stara Fužina in Srednja vas so lokalna središča, ki imajo vlogo manjših 
gravitacijskih jeder za ožje območje ali so središča krajevnih skupnosti. Imajo vsaj enega 
izmed pomembnih javnih programov kot so osnovna šola, cerkev s pokopališčem, trgovina 
in druge oskrbne dejavnosti ter gasilski dom. V Ribčevem Lazu, ki združuje več funkcij, je 
potrebno izboljšati kakovost in obseg oskrbnih, storitvenih in poslovnih dejavnosti. Razvoj 
turizma v naselju bo sledil usmeritvam za območja posebne naravne in kulturne vrednosti 
z zadržano razvito turistično in rekreacijsko infrastrukturo, ki veljajo za Spodnjo in Zgornjo 
dolino ter poseljeni del Pokljuke. V Stari Fužini je potrebno izboljšati kakovost in obseg 
obstoječih oskrbnih in storitvenih dejavnosti, v Srednji vasi pa predvsem izboljšati njihovo 
kakovost. V lokalnih središčih se zagotavljajo možnosti za informiranje, kulturne dejavnosti 
in druženje. Urejajo se odprti prostor in javne zelene površine. Za lokalne potrebe se 
omogoča stanovanjsko gradnjo ter prenovo in skladno dograjevanje naselij. Predvsem v 
Stari Fužini in Srednji vasi se ohranja kmetijstvo in na kmetijah podpira dopolnilne 
dejavnosti povezane s turizmom. 

(5) V drugih naseljih sta prevladujoča kmetijstvo in bivanje, v nekaterih naseljih tudi 
turizem. Naselja se razvijajo celovito ter v okviru prostorskih možnosti, upoštevajoč 
razvojne pobude in omejitve, predvsem pa se v naseljih dviguje kakovost obstoječih 
storitvenih in oskrbnih dejavnosti ter ureja odprti prostor in zelene površine. Oddaljena 
naselja na Pokljuki, Jelovici in v Spodnjih Bohinjskih gorah je potrebno okrepiti s 
spodbudami za povezovanje kmetijstva ter dopolnilnih dejavnosti, povezanih z razvojem 
trajnostnega turizma. V središču naselij se ureja odprti prostor, trge in vaška jedra. 

(6) Naselja se vključuje v označeno omrežje peš, kolesarskih in jahalnih poti. 

18. člen  
(urbanistični načrti) 

Za Bohinjsko Bistrico se prostorski razvoj načrtuje

19. člen  

 na podlagi urbanističnega načrta. 

(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji) 

(1) Glavne cestne prometne povezave v občini so na državnem nivoju smeri Lesce-Bled-
Bohinjska Bistrica-Jezero (RI-209) in Bitnje-Jereka-Srednja vas-Bohinjsko jezero (RIII-633) ter 
smeri turističnih cest Bohinjsko jezero-Zlatorog-Savica (RIII-904), Gorje-Krnica-Mrzli 
Studenec-Jereka (RIII-905), Bohinjska Bistrica-Vresje-Sorica-Petrovo Brdo (RIII-909) in 
Rudno-Rovtarica-Vresje (RIII-911). 

(2) Na lokalnem nivoju so pomembne povezave med Jereko, Podjeljami, Koprivnikom in 
Goreljkom ter povezava med Bohinjsko Bistrico in Ravnami. V navezavi na načrtovano 
smučišče Bohinjska Bistrica se preveri tudi možnost povezovalne ceste Nemški Rovt – 
Ravne, predvidoma po trasi obstoječe kmetijske poti. 

(3) Občina ima razvejano mrežo gozdnih cest, ki povezujejo naselja s planinami. 
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(4) Glavna železniška povezava v občini je železniška proga št. 70 Jesenice–Nova Gorica–
Sežana, z železniško postajo v Bohinjski Bistrici. 

(5) Skupaj s sosednjimi občinami in z upoštevanjem državnega omrežja, se bo razvijalo 
temeljne medobčinske in občinske kolesarske poti, katerih koncept je navezovanje na 
postajališča železniškega prometa. 

20. člen  
(območja ohranjanja prepoznavnosti) 

(1) Območja prepoznavnih krajin so Bohinj (jezero in slap Savica, Zgornja Bohinjska dolina 
in Spodnja Bohinjska dolina), Spodnje Bohinjske gore, Severne Bohinjske planine (dolina 
Triglavskih jezer, Triglav, Komna-Bogatin), Soteska, Pokljuka in Jelovica. Kot izjemne 
krajine so opredeljeni planina Voje, Uskovnica, Zajamniki, Studor in Bohinjsko jezero z 
okolico. Krajinska območja in zavarovane krajine se bo z razvojem in pospeševanjem 
dejavnosti v krajini ohranjalo tako, da bodo ohranjena kakovostna razmerja in strukture, ki 
bodo predstavljala prostorsko in časovno kontinuiteto. 

(2) Kulturna krajina v Bohinju in na planinah se ohranja z nadaljnjo kmetijsko rabo, v 
Bohinju tudi z ustreznim notranjim razvojem naselij. Ohranjajo se morfološka zgradba 
krajine, robovi poselitve, nespremenjeno količinsko razmerje med tradicionalnimi 
kulturami, parcelna struktura in prostorska razmerja, preprečuje se zaraščanje in ohranja 
se tradicionalna stavbna dediščina oziroma gospodarska poslopja razmeščena v krajini, kot 
so kozolci, seniki in stanovi, v njihovi izvirni postavitvi, velikosti ter rabi. 

(3) Posebno območje prepoznavnosti in zavarovano območje je Triglavski narodni park, 
katerega varstvena območja, varstvene režime, način upravljanja in pravila ravnanja določa 
zakon o narodnem parku. 

(4) Pomembno identiteto občine ustvarjata kraški planoti Pokljuka in Jelovica. Na obeh 
planotah se varuje značilne kraške pojave (vrtače, kraške uvale, kraške izvire ipd.) in visoka 
barja. 

 

4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena 
4.1 Zasnova prometne infrastrukture 

21. člen  
(usmeritve za urejanje prometa v občini) 

(1) Promet v občini se ureja celostno. Cilji so postopno zmanjševanje vloge osebnega 
motornega prometa, urejanje mirujočega prometa ter spodbujanje uporabe integralnega 
javnega prometa (avtobus, vlak, taksi, minibus in druge oblike, ki se preverijo v okviru 
celovitega koncepta urejanja prometa v občini), sprva predvsem v času največjih prometnih 
obremenitev. Namesto vozil na motor z notranjim izgorevanjem se bo s ciljem 
zmanjševanja onesnaževanja spodbujalo uporabo npr. električnih ali hibridnih vozil. 

(2) Temelj javnega prometa v občini je avtobus, pri čemer je pomembna integriranost 
javnega cestnega prometa z železnico. V okviru ukrepov za zmanjševanje osebnega 
motornega prometa v občini, predvsem v območju TNP, okolici jezera in na planinah Voje, 
Blato in Vogar, se lahko vzpostavijo redne linije minibusov, ki bodo povezovale Bohinjsko 
Bistrico ter Spodnjo in Zgornjo dolino z območjem Ukanca, slapa Savice, planinama Blato 
in Voje ter smučišči Vogel in Bohinjska Bistrica. V času turistične sezone se lahko do 
posameznih območij organizira dodatne linije ali javni prevoz kombinira s taksi službami. 
Osebni turistični motorni promet se bo tako lahko iz Bohinjske Bistrice v kombinaciji z 
uvedbo posebnih prometnih režimov naprej v območje jezerske sklede preusmerjalo z 
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javnim prometom. S tem bo možno omejiti osebni turistični motorni promet na cestah, ki 
se v občini končajo slepo (npr. planine Voje, Vogar, Blato in slap Savica). Ob vseh 
avtobusnih linijah v občini se skladno s potrebami dograjuje in ureja postajališča. 

(3) Na območju jezerske sklede ter Spodnje in Zgornje doline se hkrati z urejanjem 
javnega prometa urejata tudi peš in kolesarski promet, s čimer se spodbuja uporaba 
nemotoriziranega prometa.  

(4) Cilj urejanja mirujočega prometa v povezavi z zmanjševanjem osebnega motornega 
prometa in uvajanjem javnega prometa je postopno zmanjšanje kapacitete parkirišč ob 
Bohinjskem jezeru, v Ukancu ter na planinah Voje, Blato in Vogar. Postopno zmanjševanje 
je možno ob ureditvi ustreznih površin za mirujoči promet v neposredni navezavi na 
dostope z glavnih cest in na javna prevozna sredstva v območjih pred jezerom, v 
Nomenjski kotlini, predvsem pa v Bohinjski Bistrici (načrtovanje obvoznice in prometnega 
terminala s centralno avtobusno postajo ob železniški postaji ter urejanje površin za 
mirujoči promet v kampu Danica, ob smučišču Bohinjska Bistrica, v okviru javnih parkirišč 
in parkirnih hiš v sklopu hotelskih kompleksov). 

(5) Promet na območju Pokljuke se zaradi zmanjševanja ekološke obremenitve na 
varovane kvalifikacijske vrste v Natura 2000 območjih umirja na sledeče načine, npr.: 

- z uvedbo javnega prevoza, 
- z ureditvijo parkirišč izven območja Pokljuke, 
- in z ukrepi za umirjanje prometa na gornjem platoju Pokljuke, ki so opredeljeni v 

133. členu tega odloka. 

22. člen  
(zasnova prometne infrastrukture) 

(1) Prednostni projekt pri izboljšavi cestnega omrežja v občini je ureditev cestnega 
prometa v Bohinjski Bistrici, vključno z izvedbo načrtovane vzhodne obvoznice. Vzhodna 
obvoznica Bohinjske Bistrice se načrtuje med Bitnjami in Bohinjsko Bistrico ob železnici, 
nato ob vzhodni strani gospodarske cone Lip-Bled ter se na njenem jugu priključi na 
obstoječo cesto RIII-909 Bohinjska Bistrica-Vresje-Sorica-Petrovo Brdo. Z vzhodno 
obvoznico se izboljša dostopnost do gospodarske cone Lip-Bled in smučišča nad Bohinjsko 
Bistrico ter se z izjemo tranzitnega tovornega prometa preusmeri večji del tovornega 
prometa izven centra naselja. Severno od železniške postaje je načrtovana gradnja več 
etažnega prometnega terminala, v katerem se združijo železniške manipulativne površine, 
javna parkirna hiša za osebni in tovorni promet ter nova osrednja avtobusna postaja. Na 
območju med objektom Filbo in strugo Belce je načrtovana povezovalna cesta med 
obvoznico in Ajdovsko cesto. 

(2) Na ostalih regionalnih cestah proti jezeru, Sorici in Pokljuki so ukrepi za zboljšanje 
cestnega omrežja predvsem izboljšanje križišč in tehničnih elementov, v območjih naselij 
pa ureditev širine vozišč, hodnikov za pešce in kolesarskih stez. 

(3) S ciljem, da se središča naselij Bohinjska Bistrica in Stara Fužina, obala jezera v 
Ribčevem Lazu ter obstoječi most pri cerkvi Sv. Janeza dodatno razbremenijo motornega 
prometa, so dolgoročno predvidene severna in zahodna obvoznica Bohinjske Bistrice ter 
obvoznica med Ribčevim Lazom in Staro Fužino. Po razbremenitvi, se most pri cerkvi Sv. 
Janeza prvenstveno nameni pešcem in kolesarjem. Predlog najustreznejšega poteka tras je 
treba določiti na podlagi študije variant. Variante je treba primerjati in vrednotiti s 
prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Za rešitev problema 
mešanja motornega prometa s pešci in kolesarji na mostu pri cerkvi Sv. Janeza se preveri 
tudi možnost umestitve nove brvi za pešce in kolesarje. 

(4) Vzpostavi se zaokroženo omrežje peš povezav med naselji in zaselki ter izboljša 
kakovost površin za pešce. V vseh naseljih se javni prostor ureja tako, da ureditve dajejo 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 21 

prednost pešcem in kolesarjem. V naseljih se ob državnih in lokalnih cestah ter javnih 
poteh z večjimi obremenitvami ureja samostojne peš poti in hodnike, kjer prostor to 
omogoča. 

(5) V zgodovinskih poselitvenih jedrih, zavarovanih kot naselbinska kulturna dediščina, se 
na lokalnih cestah izboljša kakovost tlakov, ureja skupne javne prostore in izvaja ureditve 
za umirjanje motornega prometa. 

(6) Uredijo in označijo se medobčinske kolesarske poti in povezave Bled – Bohinjska Bela 
– Bohinjska Bistrica – Bohinjsko jezero, Bača pri Modreju – Podbrdo – Bohinjska Bistrica in 
Zg. Gorje – Krnica – Jereka. Označijo se tudi tematske kolesarske poti in povezave (na 
primer: pot po Bohinjskih vaseh, pot ob Savi in preko Dobrave, pot po Bohinjskih planinah, 
Pokljuka, pot preko Soriške planine na Primorsko, gozdarska pot pod Bohinjskim 
grebenom, pot po dolini Voje). 

(7) Ločene kolesarske steze se uredijo ob voziščih regionalnih in lokalnih cest v strnjenih 
naseljih ter ob regionalni cesti Bled – Bohinjska Bistrica – Jezero na delih, kjer prostorske 
razmere to dopuščajo. Ostale kolesarske poti potekajo po trasah lokalnih cest in poljskih 
poti ali delih novo načrtovanih tras. Uredi se sistem označevanja. 

(8) Vodni promet se izvaja v skladu z občinskim predpisom o plovbnem režimu v občini 
Bohinj. Na območju Bohinjskega jezera, Save Bohinjke in na pritokih Save Bohinjke so 
lokacije infrastrukture za izvajanje plovbnega režima razvidne iz spodnje preglednice in 
Prikaza stanja prostora. 

Območje celinske 
vode 

Preglednica 1: Lokacije infrastrukture za izvajanje plovbnega režima. 

Infrastruktura za 
izvajanje 
plovbnega režima 

Lokacija 

Bohinjsko jezero pristanišča v zalivu »Pod Skalco« (načrtovano) 
  v zalivu pri kampu 
  obstoječa čolnarna »Žmitek« ob ribiški čolnarni proti 

cerkvi Sv. Janeza 
 vstopno izstopna 

mesta 
»pod Voglom« 

  pri Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 
  pomol pri cerkvi Sv. Duha 
  v zalivu pri Naklovi glavi 
  pomol pri kampu 
  pomol pri cerkvi Sv. Janeza 
  ob južni strani mostu pri cerkvi sv. Janeza 
Sava Bohinjka vstopno izstopna 

mesta  
Ribčev laz – ob južni strani mostu pri cerkvi sv. Janeza 

  Brod – pri drugem mostu 
  Bitnje – pri železniškem mostu 
  Bohinjska Bistrica – pri kolesarskem mostu 
  Bohinjska Bistrica – pri cestnem mostu čez Savo 
  Soteska – pri dvojnem mostu 
  Soteska – pri elektrarni 
pritoki Save 
Bohinjke 

vstopno izstopna 
mesta za izvajanje 
soteskanja 

Jerečica: vstopni izstopni mesti Jereka v Polini in pri 
kapelici 

  Grmečica: vstopno izstopno mesto Nomenj 
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(9) V zalivu Pod Skalco je dopustno zgraditi novo čolnarno po predpisih, ki urejajo 
zagotavljanje varne plovbe po celinskih vodah in s katerimi je upravljanje s pristanišči 
določeno kot lokalna gospodarska javna služba. 

 

4.2 Zasnova okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture 

23. člen  
(oskrba s pitno vodo) 

(1) Občina bo zagotavljala ustrezno oskrbo s pitno vodo in varovala vse obstoječe in 
potencialno pomembne vodne vire ter spodbujala varčno in smotrno rabo pitne vode. 

(2) Večina prebivalstva v občini se s pitno vodo oskrbuje iz zajetja Za Bistrico pod Črno 
prstjo. Vodni viri Voje, Nemški Rovt, Mlake, Nomenj, Brod, Bitnje, vrtina Ševelj, Spodnje 
Gorjuše I. in II. ter Žrelo I. do VII oskrbujejo prebivalce naselij Stara Fužina, Ribčev Laz, 
Ukanc, Nemški Rovt, Polje-Kamnje (delno), Nomenj, Brod, Bitnje in Gorjuše. Za oskrbo 
ostalih naselij in območij so v uporabi tudi drugi lokalni vodni viri. Ustrezen režim 
varovanja je vzpostavljen le na vodnih virih Za Bistrico in Voje. Za preostale vodne vire je 
treba določiti vodovarstvena območja in režim varovanja ter ustrezen način upravljanja. 

(3) Vsem naseljem je treba zagotoviti ustrezno vodooskrbo. Opremiti jih je treba z javnim 
vodovodom in nanj priključiti vse objekte. Na poselitvenih območjih, kjer se iz 
posameznega vodnega vira oskrbuje manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem 
oziroma je letna povprečna zmogljivost s pitno vodo manj kot 10,00 m3 pitne vode na 
dan, je možno zagotoviti vodooskrbo tudi iz individualnih sistemov, vendar jih je treba, če 
je to možno, vključiti v sistem javne oskrbe v smislu zagotavljanja in dobavljanja pitne 
vode, zagotavljanja minimalnih tehnično higienskih pogojev ter osveščanja prebivalcev o 
možnih ukrepih za varovanje zdravja pred škodljivimi učinki zaradi onesnaževanja vode. 

(4) Za nemoteno delovanje sistema je treba predvideti nujne posege na vodovodih, 
predvsem tam, kjer so vodovodi v najslabšem stanju. Zagotavljati je treba redna 
vzdrževalna dela ter pregledovanje in čiščenje okolice objektov za zajem, zbiranje in 
distribucijo pitne vode. Vzpostaviti je treba sistem merjenja izgub vode in zagotoviti 
izboljšanje stanja ter zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. 

24. člen  
(odvajanje in čiščenje odpadne vode) 

(1) V območju naselij Ukanc, Ribčev Laz, Stara Fužina in Bohinjska Bistrica se dograjuje 
kanalizacijski sistem, nanj pa je treba priključiti čim večje število objektov. Sistem v 
omenjenih naseljih je vključen v centralni sistem s centralno čistilno napravo pri Bohinjski 
Bistrici. V centralni sistem se bodo poleg vseh naselij ob Savi Bohinjki do naselja Nomenj 
vključile tudi vasi Stara Fužina, Studor, Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Češnjica, Jereka, 
Koprivnik, Goreljek in Ravne.  

(2) Na območju Nemškega Rovta je lokalni kanalizacijski sistem s čistilno napravo, ki se 
lahko dolgoročno rekonstruira ali poveže s centralnim sistemom. Lokalni kanalizacijski 
sistem s čistilno napravo je predviden za območje Rudnega Polja, Gorjuš, Uskovnice in 
hotelsko območje na Voglu. 

(3) Ob nadgradnjah na čistilnih napravah Bohinjska Bistrica in Nemški Rovt se učinek 
čiščenja poveča z dodatnim odstranjevanjem dušika in fosforja (terciarno čiščenje). 

(4) V manjših oddaljenih naseljih, kjer gradnja kanalizacijskega sistema ni predvidena, na 
planinah in v planinskih kočah, je predvidena uporaba individualnih sistemov odvajanja in 
čiščenja odpadne vode, za katera je treba vzdrževati evidenco ter stalni nadzor. 
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Priporočena je uporaba malih komunalnih čistilnih naprav, ki morajo z zmogljivostjo in 
izbrano tehnologijo čiščenja ustrezati specifičnosti območja (še posebej v visokogorju in na 
planinah) in zadostiti okoljskim zahtevam. 

(5) Na območjih, kjer je načrtovana gradnja kanalizacijskega omrežja ali le-to že obstaja, 
morajo biti vsi objekti praviloma priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, v kolikor na 
območju ni dovoljena tudi uporaba individualnih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne 
vode. Če kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno, gradnja novih objektov ni možna, razen, če 
se hkrati z gradnjo novih objektov gradi tudi javno kanalizacijsko omrežje.  

(6) Mešani sistem za odvajanje odpadnih vod se na območjih, kjer je to ekonomsko 
sprejemljivo, postopoma nadgradi v ločen sistem. 

(7) Vse odpadne vode morajo biti pred iztokom očiščene skladno z zakonskimi predpisi. 

25. člen  
(ravnanje z odpadki) 

(1) Cilji programa gospodarjenja s komunalnimi odpadki za območje občine, ki nakazuje 
osnove za doseganje ciljev na področju ravnanja z odpadki tako na medobčinski kot tudi 
republiški ravni, so usmerjeni k zmanjševanju količin odpadkov za končno odlaganje ter 
povečevanje deleža odpadkov za snovno in energetsko izrabo. Koncept ravnanja z 
odpadki se izvaja z vzpostavitvijo ekoloških otokov ter ločenim zbiranjem frakcij odpadkov. 
Sistem ločenega zbiranja in prevzema odpadkov je lokalno urejen, odvoz in nadaljnje 
ravnanje z odpadki pa zagotavlja usposobljeno podjetje. Nadaljnji koncept ravnanja z 
odpadki v občini bo temeljil na preprečevanju in zmanjševanju nastajanja odpadkov, ki ga 
bo občina dosegla predvsem z osveščanjem prebivalcev in obiskovalcev ter zagotavljanjem 
ustreznega nivoja uslug. 

(2) Občina je vključena v projekt CERO Gorenjska, v okviru katerega je predvidena 
gradnja centra za ravnanje z odpadki 1. reda. Dolgoročno je treba zagotoviti izvajanje tega 
projekta predvsem na medobčinski oziroma regijski ravni. V sodelovanju z drugimi 
občinami si bo občina prizadevala za ekonomsko, okoljsko in prostorsko sprejemljivo 
razporeditev objektov in naprav za ravnanje z odpadki, boljši nadzor in zmanjševanje 
prostorskih in okoljskih tveganj pri ravnanju z odpadki. 

26. člen  
(oskrba z energijo) 

(1) Za območje občine je izdelan lokalni energetski koncept, ki opredeljuje izhodišča za 
učinkovito rabo energije, preverja razvojne vire in omrežja za oskrbo z energijo ter 
sprejema ključne strateške odločitve in akcijske programe za uresničitev energetske 
zasnove kot trajnega strateškega dokumenta tako na lokalnem kot tudi na regionalnem 
nivoju. 

(2) Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost sistemi, ki omogočajo izrabo 
obnovljivih virov energije. Prednostno je treba načrtovati energetske sisteme, ki omogočajo 
hkratno proizvodnjo toplotne in električne energije oziroma izrabljajo obnovljive vire 
energije. 

(3) Oskrba z električno energijo je zagotovljena po 110 in 20 kV vodih iz RTP Moste. 
Izboljšanje oskrbe z električno energijo na območju občine se je zagotovilo z izgradnjo 110 
in 20 kV daljnovoda RTP Bohinjska Bistrica – RTP Železniki, ki je zaključil visokonapetostno 
110 kV elektroenergetsko zanko Gorenjske RTP Okroglo - RTP Moste - RTP Bohinj - RTP 
Železniki - RTP Škofja Loka - RTP Okroglo. 
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(4) Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko sanira 
oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi 
proizvodnimi objekti. Pri načrtovanju razvoja in obnov elektroenergetskega omrežja se 
predvideva zamenjava prostozračnih vodov za kabelske, izgradnja novih ali zamenjava 
obstoječih kabelskih povezav ter zamenjava neprimernih in okolju neprijaznih 
transformatorskih postaj.  

(5) Pri obnovi energetskih virov na planinskih postojankah in na sirarnah na planinah se 
naftne in bencinske generatorje nadomesti z obnovljivimi energetskimi viri. 

(6) Za proizvodnjo električne energije v malih hidroelektrarnah se pridobi koncesija. 
Izraba energetskega potenciala mora biti usklajena z drugimi interesi v prostoru ter mora 
upoštevati naravna in kulturnovarstvena izhodišča. 

27. člen  
(elektronske komunikacije) 

Na območju občine se nahaja telefonsko vozlišče s pripadajočim krajevnim in 
medkrajevnim telekomunikacijskim omrežjem v nadzemni in podzemni izvedbi. Celotno 
urbanizirano območje Bohinja bo občina razvijala in opremila s sodobno tehnologijo 
sistema omrežij elektronskih komunikacij. S tem bodo zagotovljene potrebe po pretežno 
individualnih telekomunikacijskih storitvah (kabelsko TV omrežje, internetni dostop) in 
vzpostavljena infrastruktura za potencialni razvoj telekomunikacijskih storitev v lokalnih 
skupnostih. Za boljšo povezanost bodo oddaljena in težje dostopna območja opremljena z 
brezžičnimi tehnologijami. Zaradi razvoja brezžičnih povezav na področju 
telekomunikacijskih storitev bo treba na mikrolokacijski ravni opredeliti izhodišča za 
umeščanje vseh novih telekomunikacijskih objektov oziroma radiodifuzijskih oddajnikov v 
prostor in pogoje, pod katerimi bodo tovrstne gradnje možne. Usmeritve bodo morale 
izhajati iz ohranjanja naravnih in krajinskih kvalitet prostora predvsem v smislu manjše 
vidne izpostavljenosti novih objektov, souporabe antenskih stolpov itd. 

 

4.3 Navezovanje GJI lokalnega pomena na GJI državnega in regionalnega pomena 

28. člen  
(navezovanje GJI lokalnega pomena na GJI državnega in regionalnega pomena) 

(1) Območje občine je povezano z državnim cestnim omrežjem v smereh Bled, Gorje in 
Sorica ter z železniško povezavo v smeri Jesenic in Nove Gorice. 

(2) Območje občine se neposredno ne navezuje na državno in regionalno komunalno in 
telekomunikacijsko infrastrukturo. Po celotnem območju občine je razvejano 
elektroenergetsko omrežje, omrežje za oskrbo s pitno vodo predstavlja oskrbno omrežje 
za pretežni del občine, elektronsko komunikacijsko omrežje je razvito v gosteje poseljenem 
območju občine. 

 

5. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo 
5.1 Razvoj, prenova in širitev naselij 

29. člen  
(območja naselij) 

(1) Glede na tipologijo naselij se naselja v občini delijo na: 
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- urbano naselje: Bohinjska Bistrica, 
- podeželska naselja: Ribčev Laz, Stara Fužina, Srednja vas, 
- vasi: Bitnje, Bohinjska Češnjica, Brod, Goreljek, Gorjuše, Jereka, Kamnje, Koprivnik 

v Bohinju, Laški Rovt, Nemški Rovt, Nomenj, Podjelje, Polje, Ravne v Bohinju, 
Savica, Studor v Bohinju in Ukanc, 

- zaselki: Lepence, Log v Bohinju in Žlan. 

(2) Strnjena poselitev gručastih in razpotegnjenih naselij je prepoznana pri petnajstih 
naseljih v občini (Bohinjska Bistrica, Stara Fužina, Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Studor v 
Bohinju, Nomenj, Log v Bohinju, Lepence, Bitnje, Nemški Rovt, Brod, Kamnje, Savica, Polje, 
Laški Rovt, Žlan), pri treh je prepoznana strnjena razložena poselitev (Ribčev Laz, Jereka, 
Ravne v Bohinju), kjer naselje sestavlja več ločenih delov. Pet naselij je prepoznanih kot 
območij tradicionalno razpršene poselitve (Koprivnik v Bohinju, Gorjuše, Podjelje, Goreljek, 
Ukanc, vzhodni del Raven v Bohinju), kjer naselje sestavlja več zaselkov oziroma objektov 
razpršenih v prostoru. Območja strnjene poselitve so se oblikovala na območju avtohtonih 
naselbinskih jeder, območja tradicionalne razpršene poselitve pa na območju nekdanjih 
planin. 

(3) Z načrtovanim razvojem se bo Ribčev Laz iz razloženega naselja oblikoval v bolj 
strnjeno naselje, med tem ko je za gručasti naselji Kamnje in Polje značilno, da dobivata 
značaj strnjene, a razložene poselitve. 

30. člen  
(splošna določila za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij) 

(1) Pri načrtovanju in urejanju naselij se upošteva razvojne potrebe naselja in hkrati 
ohranja njihovo tradicionalno strukturo. Razvija, posodablja, prenavlja in ohranja se stavbni 
fond ter s pomočjo podrobnejšega načrtovanja novogradnje urbanistično in arhitekturno 
usklajuje s celoto. Prednost pri razvoju naselij se daje notranjemu razvoju, prenovi (tudi 
rekonstrukciji) in sanaciji, ki so usmerjeni v modernizacijo obstoječih in ustvarjanje pogojev 
za razvoj novih dejavnosti. 

(2) Razvoj naselij bo usmerjen v kakovostno izrabo opuščenih, degradiranih in predvsem 
slabo izrabljenih površin v naseljih, ki jih po urbanistični in krajinski presoji ni potrebno 
ohranjati nepozidanih in ki jih ni smiselno ohranjati kot dele zelenih sistemov naselij, ter v 
izboljšanje kakovosti bivalnega okolja. 

(3) Širitve naselij se glede na razvojne potrebe načrtujejo praviloma kot območja za 
kompleksno gradnjo na dobro dostopnih lokacijah, ki nimajo pomembnejših okoljskih, 
kulturnovarstvenih ali infrastrukturnih omejitev, v primerih zapolnjevanja in zaokrožanja 
obstoječih stavbnih zemljišč in predvsem na podeželju pa tudi kot posamična stavbna 
zemljišča. 

(4) Podeželska in vaška naselja ter zaselki v občini se razvijajo kot naselja z visoko 
kakovostjo bivanja, dobro oskrbo, dobro opremljenostjo s telekomunikacijskimi 
povezavami in možnostjo razvoja različnih dejavnosti na domu. Poleg kmetijstva se v 
naseljih omogoča razvoj turističnih namestitvenih zmogljivosti in kmečkega turizma z 
gostinsko ponudbo. Izboljšuje se kakovost obstoječih oskrbnih in drugih storitvenih 
dejavnosti, razvija pa se jih v nekaterih lokalnih središčih. 

(5) Stanovanjsko gradnjo v občini se usmerja v zaključena strnjena območja naselij. Nova 
stanovanjska območja se načrtuje celovito in organizirano kot zaključene sestavne dele 
naselij. Gradnja posameznih stanovanjskih hiš je ob ohranjanju značilnega gručastega 
vzorca poselitve mogoča predvsem znotraj naselij in izjemoma tudi na robu naselij. 
Prednost pred novogradnjami ima prenova zgradb. 

(6) Glede na razvojne trende je na območju občine prisotnih šest tipov območij poselitve, 
ki zahtevajo posebno prostorsko politiko: 
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- območja naselbinske dediščine, ki obsegajo večino stalnih in občasnih naselitvenih 
območij – naselja, planine. Naselja, ki ne spadajo v ta tip območij, so Log, Laški 
Rovt, Ukanc, Podjelje in Goreljek, 

- območji, ki se krepita (pomembnejše lokalno središče in občinsko središče 
Bohinjska Bistrica ter lokalno središče Ribčev Laz), 

- območja, ki se dopolnjujejo (naselja Stara Fužina, Gorjuše, Koprivnik, Jereka, 
Bohinjska Češnjica, Srednja vas, Studor, Kamnje, Brod, Ravne, Nemški Rovt, Bitnje, 
Nomenj, Savica ter Lepence, Log, Podjelje in Žlan), 

- območja, ki se sanirajo (Goreljek, Ukanc, Polje – območje počitniških hiš, kampa 
Danica in Zlatorog v Ukancu, južna in vzhodna obala jezera), 

- območja, ki se preobražajo (posamezna območja znotraj Bohinjske Bistrice), 
- oddaljena območja (Goreljek, Gorjuše, Koprivnik, Podjelje, Nemški Rovt, Ravne in 

planine kot občasno naseljena območja). 

(7) Območja naselbinske dediščine. Na območjih, ki so zavarovana kot naselbinska 
dediščina, je treba razvoj prednostno usmeriti v ohranjanje značaja strukture poselitve 
(gručaste in razložene vasi ter planine) in značilnosti arhitekture, prenovo posameznih 
zgradb, urejanje javnega prostora v naseljih, vzdrževanje krajine in krepitev lokalne 
skupnosti. Novi in prenovitveni posegi so usmerjeni na prosta zemljišča znotraj naselij in 
morajo slediti obstoječim vzorcem poselitve ter arhitekturnim, naselbinskim in krajinskim 
značilnostim gorenjske arhitekturne regije in bohinjske arhitekturne krajine. 

(8) Območji, ki se krepita. Središčni območji Bohinjska Bistrica in Ribčev Laz sta bolj 
izpostavljeni razvojnim pritiskom, zato načrtovanje prostorskega razvoja na teh območjih 
vključuje merila za izboljšanje urbanistične in arhitekturne kakovosti. Ohranja se obstoječe 
prepoznavne značilnosti naselij in vzpostavlja izjemnost teh prostorov kot celote. Z 
namenom oblikovati dejavni in privlačni središči se omogoča razvoj raznolikih dejavnosti in 
zagotavlja njihova usklajena razporeditev. Razporeditev, arhitektura, merilo in značaj novih 
stavb se prilagajajo kontekstu naselij. Izboljšuje se nivo urejenosti in opremljenosti 
obstoječih javnih prostorov in ureja nove. Prostorski razvoj se osredotoča tudi na urejanje 
in umirjanje prometa, vključno z mirujočim in javnim prometom, s čimer se bo zmanjšala 
in nadzorovala prometna obremenjenost v večjem delu občine. 

(9) Območja, ki se dopolnjujejo. V območjih, ki so v preteklosti stagnirala oziroma so 
glede na razvoj dejavnosti, stanje infrastrukture, obseg javnih zelenih površin in skupnih 
javnih prostorov zastala v razvoju, je prostorski razvoj v smislu dopolnjevanja in 
izboljševanja kakovosti bivanja potrebno osredotočiti na opremljenost oziroma dostopnost 
do oskrbnih in storitvenih dejavnosti, posodobitev infrastrukture, prometnih ureditev in 
glede na potrebe posameznega naselja na posodobitev in urejanje odprtega javnega 
prostora. Omogoči se različne razvojne pobude znotraj naselij, ki bodo zagotavljale razvoj 
mirnih storitvenih dejavnosti. Urediti je treba hodnike za pešce in kolesarje, izvajati 
ureditve za umirjanje in urejanje prometa ter celovito opremljanje z javno razsvetljavo in 
drugo ulično opremo. V vseh območjih, ki se dopolnjujejo, so zahtevani kakovostno 
oblikovanje in umeščanje objektov ter varovanje krajine. 

(10) Območja, ki se sanirajo. V naseljih s pretežno sekundarnim tipom bivališč se 
zagotovi ustrezno komunalno infrastrukturo in izboljšanje kakovosti prometnih ureditev na 
lokalnih cestah (Goreljek, Ukanc, Laški Rovt). V Ukancu ima prednost pred širitvijo 
turistične ponudbe izboljšanje njene kakovosti. Dodatnih storitvenih in oskrbnih dejavnosti 
se ne načrtuje. Obstoječa kampa Danica in Zlatorog v Ukancu se sanira v smislu urejanja 
komunalne in prometne infrastrukture, ustrezne razmestitve dejavnosti na območju, 
določitve območij urejenih kopališč ipd. Potrebno je zmanjšati negativne vplive na okolje in 
prostor. Kamp Danica se celovito prenovi. Na južni in vzhodni obali jezera se obstoječe 
stanje izboljša v smislu ekoloških, okoljskih in prostorsko-oblikovnih razmer. 

(11) Območja, ki se preobražajo so danes površine za oskrbne sisteme, transport, 
stanovanja in turizem ter površine mešane rabe. Ker območja strukturno in programsko ne 
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ustrezajo načrtovanemu prostorskemu razvoju naselja in občine, se bo v bodoče na njih 
izvajala kompleksna preobrazba v osrednja območja centralnih dejavnosti ali prometne 
površine. Preobrazba vključuje usklajeno podrobnejše načrtovanje prometnih ureditev, 
rušenje objektov in umeščanje novih sodobno oblikovanih stavb z upoštevanjem smernic 
varstva kulturne dediščine ter zagotavljanje varstva okolja. V Bohinjski Bistrici so 
načrtovana naslednja območja kompleksne preobrazbe: 

- območje med Triglavsko cesto in Belco (gradbeno podjetje Bohinj), 
- parkirišče nad predorom bohinjske železnice, 
- območje med Triglavsko in Vodnikovo cesto, 
- območje stare ribogojnice, 
- območje betonarne ob bencinskem servisu. 

(12) Naselja, ki so oddaljena, je potrebno okrepiti z razvojem okolju prijaznega in 
ekološkega kmetovanja ter z vzpodbujanjem povezovanja kmetijstva, dopolnilnih in 
turističnih dejavnosti, ki se vežejo na kulturne in naravne znamenitosti v prostoru. Vključi 
se jih v omrežja kolesarskih, peš in jahalnih poti ter v omrežje smučarskih tekaških prog, ki 
se jih označi z usmerjevalnimi sistemi. Prostorski razvoj se usmerja v ohranjanje značaja 
razpršene poselitve s skupinami objektov, prenovo posameznih zgradb in urejanje javnega 
skupnega prostora. Novi posegi so usmerjeni na prosta stavbna zemljišča. Na planinah se 
ohranja arhitekturne, naselbinske in krajinske značilnosti prostora. Pri prenovi, vzdrževanju 
ali nadomestitvi značilnih objektov planin pomeni to upoštevanje dimenzij, proporcev, 
materialov, razporeditve objektov ipd., pri rabi kmetijskih površin pa ohranjanje značilnih 
krajinskih elementov kot so npr. grbinasti travniki. Spodbuja se kmetijstvo ter planšarstvo 
in z njim povezane dopolnilne dejavnosti (npr. predelava mleka), ki so hkrati del turistične 
ponudbe občine. Z oživljanjem planin se bo preprečevalo njihovo zaraščanje. 

31. člen  
(celovita prenova naselij) 

(1) Prenova vključuje prenovo vseh delov in elementov naselij. S prenovo se tudi poiščejo 
in izkoristijo notranje prostorske rezerve naselja, s čimer se omili širjenje naselja, zato ima 
taka prenova prednost pred novimi gradnjami. Prenova se osredotoča na izboljšanje 
kakovosti bivalnega okolja, predvsem s kakovostnejšim urejanjem javnih površin ter 
odprtega prostora v naseljih, na višanje ravni opremljenosti z GJI in grajenim javnim 
dobrim ter na prenovo stavbne dediščine. Prenovijo in sanirajo se tudi območja naselij, ki 
zaradi neustrezne komunalne opremljenosti obremenjujejo okolje. Pri načrtovanju prenove 
se upošteva ohranjeno identiteto in značilni obris naselja ali dela naselja, prevladujoče 
uveljavljene arhitekturne značilnosti ter identiteto okoliške krajine. 

(2) Prenovo se načrtuje vključno z uvajanjem dejavnosti, ki bodo zagotavljale oživljanje 
naselij, delov naselij in posameznih objektov. Sočasno in povezano je treba pripravljati 
projekte prenove objektov in infrastrukture, prestrukturiranja gospodarstva in kmetijstva 
ter reševanja socialnih in okoljskih vprašanj. 

(3) Območja celovite prenove so kamp Danica, območje med Triglavsko cesto in Belco 
(gradbeno podjetje Bohinj) ter območje stare ribogojnice v Bohinjski Bistrici. 

(4) Na območjih kulturne dediščine se prenova izvaja ob ohranjanju prepoznavnih 
značilnosti prostora in kulturnih vrednot varovanega območja. Za naselja, ki so opredeljena 
kot naselbinska dediščina, se lahko s ciljem zagotavljanja varstva kulturne dediščine ter 
kakovostnih bivalnih razmer in razvojnih možnosti določi celovita prenova na podlagi 
konservatorskega načrta. V vaških jedrih se omogoča prenovo stavb za različne dejavnosti. 

(5) Ohranja, obnavlja in oživlja se vse planine v občini Bohinj. Z obnovo in oživljanjem se 
ohranja arhitekturne, naselbinske in krajinske značilnosti planin, ki se razlikujejo glede na 
različne tipe planin (senožetne, srednje in visoke planine). 
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(6) Prenova z namenom okoljske sanacije se predvideva za območja iz 30. člena tega 
odloka, ki se sanirajo. 

32. člen  
(širitve in zaokrožitve pozidave) 

(1) Širitve poselitvenih območij se prvenstveno usmerja v središčna območja Bohinjska 
Bistrica in lokalna središča. V ostalih naseljih se dopuščajo širitve in zaokrožitve naselij v 
skladu z njihovimi razvojnimi potrebami in prostorskimi možnostmi, izkoriščajo se še 
nezazidana stavbna zemljišča. Naselja se zaokrožuje s sanacijo objektov razpršene gradnje 
in vključevanjem območij razpršene poselitve. 

(2) Novogradnje in ureditve so praviloma usmerjene na prosta zemljišča znotraj naselij. 
Širitve naselij se načrtujejo mestoma in izključno v zaključenih sklopih. Načrtujejo se 
integralno, ob upoštevanju trajnostnega razvoja in v navezavi na javni potniški promet. 
Vsakokratne širitve naselij se preverijo in utemeljijo z vidika urbanističnih, krajinskih, 
okoljskih, kulturnovarstvenih in drugih zahtev. Pri načrtovanju širitev poselitve se 
zagotavljajo optimizacija umeščanja v prostor in izvedba omilitvenih ukrepov v smislu 
umestitve objektov v prostor, njihove namembnosti in merila oziroma gabaritov. Za večja 
(npr. več kot pet stanovanjskih objektov) in kompleksnejša območja se izdela občinski 
podrobnejši prostorski načrt. 

(3) Kjer zaradi prostorskih omejitev, pomanjkanja komunalne opremljenosti ter morebitne 
nezdružljivosti rab in sanitarno higienskih omejitev ni mogoče zagotoviti razvoja 
perspektivnim kmetijam v naselju, se na podlagi strokovne prostorske preveritve s 
kmetijskega, prostorsko-urbanističnega, krajinskega in okoljskega vidika določijo zemljišča 
za selitev kmetij iz strnjenih naselij na njihove robove, kjer bo omogočeno funkcionalno 
obratovanje in razvoj kmetije. Selitve izven naselij so dopustne le izjemoma. 

 

5.2 Razvoj dejavnosti 

33. člen  
(razvoj dejavnosti po naseljih) 

(1) V naselja se umeščajo različne dejavnosti, s čimer se dosega prepletanje funkcij 
bivanja in dela ter zmanjšanje števila in razdalje nujnih voženj. Rabe urbanih površin in 
dopustne dejavnosti se razporejajo tako, da so medsebojno združljive in ne motijo druga 
druge. 

(2) Cilj občine je zagotoviti zadostno in raznoliko ponudbo stanovanj za različne 
družbene skupine, izboljšati dostopnost stanovanj za mlade in ranljive skupine prebivalcev 
ter dvigovati kakovost starega stanovanjskega fonda. V stanovanjskih območjih se glede 
na potrebe zagotavlja ustrezno razmestitev, količino in opremljenost javnih, odprtih, 
bivalnih, igralnih in rekreacijskih površin. 

(3) Nova stanovanja se načrtuje v obstoječih naseljih urbaniziranega dela občine ter v 
naseljih z značilnim razpršenim tipom poselitve, pretežno na obstoječih stanovanjskih 
površinah, površinah podeželskega naselja in površinah razpršene poselitve za kmetije. 
Večja sklenjena območja za potrebe stanovanjske gradnje so v Bohinjski Bistrici, Ribčevem 
Lazu in Stari Fužini. V Bohinjski Bistrici in Ribčevem Lazu se stanovanja načrtuje v strnjenih 
enostanovanjskih ali manjših večstanovanjskih kompleksih, v Stari Fužini pa stanovanjske 
stavbe ne smejo presegati značilnih tlorisnih in višinskih gabaritov domačij v Bohinjski 
arhitekturni krajini. Stanovanjska gradnja se načrtuje tudi z zapolnjevanjem nepozidanih 
zemljišč znotraj naselij in z zaokroževanjem naselij na robovih, stanovanja pa se zagotavlja 
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tudi s prenovo domačij, izjemoma gospodarskih poslopij, ter v območjih osrednjih 
centralnih dejavnosti, kjer jih spremljajo vsebine v javni rabi. 

(4) V naseljih z malo stalnih prebivalcev, so potrebe po oskrbnih, storitvenih in drugih 
družbenih dejavnostih zmanjšane, zato postajajo vse manj privlačna za priseljevanje stalnih 
prebivalcev, zmanjšujejo pa se tudi možnosti za načrtovanje primarnih stanovanj. Cilj 
občine je zato vzpostaviti nadzor nad gradnjo sekundarnih bivališč ter spreminjanjem 
obstoječih objektov drugih namembnosti v objekte sekundarnih bivališč. 

(5) Dobro oskrbo, storitve in kakovostne družbene dejavnosti za prebivalce se bo 
zagotavljajo z uravnoteženim razvojem in povezovanjem v omrežju centralnih dejavnosti. 
Umeščanje centralnih dejavnosti v urbana središča bo pripomoglo k vitalnosti teh središč. 
Centralne dejavnosti se usmerjajo v urbano središče Bohinjska Bistrica ter v lokalna 
središča, predvsem Ribčev Laz in Staro Fužino, kjer se jim zagotovi možnost dolgoročnega 
razvoja in dobra dostopnost. V ostalih naseljih se zagotavlja dejavnosti v manjši meri, 
odvisno od velikosti naselja. 

(6) Gostinske in storitvene dejavnosti, povezane s turizmom se razvijajo v strnjenih 
naseljih ter v območjih naravnih znamenitosti, kjer se razvija turistična ponudba: v 
območju smučarsko rekreacijskih centrov Vogel in Bohinjska Bistrica v povezavi s Soriško 
planino, na območju Ukanca in slapa Savice, ob južni obali jezera, na Rudnem polju ter pri 
Šport hotelu in hotelu Jelka na Pokljuki. 

(7) Vzgojno izobraževalne dejavnosti se bodo razvijale v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi. 
Obstoječo matično in podružnično osnovno šolo bo občina vzdrževala v obstoječem 
obsegu, glede na potrebe. Za vrtec v Bohinjski Bistrici, ki nima ustreznih prostorskih 
pogojev, se zagotovi novo lokacijo ob osnovni šoli. 

(8) Zdravstveno oskrbo v občini zagotavlja Zdravstveni dom Bohinjska Bistrica. Tu bodo 
zagotovljeni prostori za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, od koder se bo 
zagotavljalo oskrbo za celotno območje občine. 

(9) Nastanitvene zmogljivosti in oskrbo za starejše občane zagotavlja Zavod sv. Martina v 
Srednji vasi, možnosti za nov dom starejših občanov pa se ohranja tudi v Bohinjski Bistrici. 

(10) Kulturni dom v Bohinjski Bistrici bo urejen kot občinski kulturni center in center 
učenja, v katerem bo zagotovljeno izvajanje izobraževalnih in kulturnih dejavnosti za 
otroke, mladostnike, starejše ter vse druge občane. Kulturno dejavnost se spodbuja tudi v 
lokalnih središčih. 

(11) Nove površine za turistično dejavnost in nastanitev se pretežno zagotavlja v 
Bohinjski Bistrici in Ribčevem Lazu, v ostalih območjih se predvsem dopolnjuje in izboljšuje 
kakovost obstoječe ponudbe ter prenavlja obstoječe objekte. 

(12) Cilji občine so ohraniti obstoječe primerne površine za proizvodnjo in storitve, 
zagotoviti prostorske možnosti za razvoj obstoječih vitalnih proizvodnih in 
predelovalnih dejavnosti in za razvoj drobnega gospodarstva. Treba je zmanjšati 
negativne vplive proizvodnih in predelovalnih dejavnosti na okolje in prostor, posebej v 
neposredni bližini stanovanjskih območij, kjer dejavnosti vplivajo na kakovost bivanja. 

(13) Predelovalne, proizvodne in storitvene dejavnosti se razvijajo v Bohinjski Bistrici v 
gospodarski coni LIP Bled, pri čemer se južni del cone namenja čistim tehnologijam, ki ne 
bodo moteče za sosednja območja. Proizvodna dejavnost (betonarna) ob severnem vstopu 
v Bohinjsko Bistrico se dolgoročno opusti, območje pa nameni poslovnim in proizvodnim 
dejavnostim s čistimi tehnologijami, ki ne bodo obremenjevale okolja. V Bohinjski Češnjici 
se ohranja in širi območje lesno predelovalnega kompleksa. V občini se ohranja možnosti 
razvoja sirarn. 

(14) Razvoj športa in rekreacije je vezan predvsem na krepitev obstoječih lokacij. Pri 
zasnovi športno rekreacijskih dejavnosti se zagotavlja potrebe prebivalstva in lokalnih 
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športnih organizacij. Ob tem je treba športno rekreacijsko ponudbo povezovati s 
potrebami turističnega gospodarstva, kar lahko predstavlja tudi vir dohodka za razvoj 
športa znotraj lokalne skupnosti. 

(15) Smučišča se razvijajo na Voglu, Kobli, v Srednji vasi, na Pokljuki pod Viševnikom, ob 
Šport hotelu, pri Jelki na Goreljku ter na Gorjušah. Obstoječe smučišče Bohinjska Bistrica 
se z razširitvijo razvija v smučarsko središče s povezavo do smučišč na Soriški planini, 
načrtuje se nova smučišča med naseljem Ravne in Koblo proti Soriški planini. Smučišče in 
žičnice na Kobli se načrtujejo tako, da podpirajo tudi poletne oblike turizma in rekreacije. 
Območje vzhodno od smučišča Bohinjska Bistrica, to je na območju Slatnika in planine na 
Strmeh se dolgoročno ohranja kot varovano območje za določitev območja rekreacije v 
naravnem okolju na podlagi presoje v naslednjih postopkih sprememb in dopolnitev OPN. 
Na Poljah se načrtuje nordijski skakalni center. 

(16) Kampom sta namenjeni obstoječi lokaciji Danica v Bohinjski Bistrici in Zlatorog v 
Ukancu. Plezalni kamp se bo vzpostavil pod hotelom Bellevue. Taborjenje se usmerja na 
lokacije v Soteski – Mošenac, Rudno polje – Viševnik, Gozdna šola pri Naklovi glavi, nad 
Kredo in CŠOD na južni strani Bohinjskega jezera in druge lokacije v skladu z občinskim 
predpisom o taborjenju. Območje za šotorišče se lahko določi na območju, ki ustreza 
okoljevarstvenim in prostorskim zahtevam. 

(17) Kopanje je dopustno v Bohinjskem jezeru in v Savi Bohinjki. Območja kopalnih voda 
so določena s predpisi o upravljanju kakovosti kopalnih voda in zakonom, ki ureja območje 
Triglavskega narodnega parka. 

(18) V Bohinjski Bistrici se ob kampu Danica razvija rekreacijsko območje za pretežno letno 
rekreacijo s športnimi igrišči in letnim javnim kopališčem. Območje zadovoljuje del potreb 
naselja in je hkrati centralno rekreacijsko območje v občini. Drugo centralno rekreacijsko 
območje v občini so športna igrišča ob šoli, ki se uredijo kot šolski športni park. Opremi se 
ga tako, da bo zadovoljeval potrebe vseh starostnih skupin otrok ter omogočal vadbo 
različnih mladinskih športnih sekcij. 

(19) Letna športno-rekreacijska območja se v povezavi s kopanjem in drugo rekreacijo 
razvijajo ob obali jezera: športne površine v okviru obvodnega rekreacijskega parka (igrišča 
za odbojko na mivki, sedež društva jadralnih padalcev Bohinj …) ob gostišču Kramar v 
Fužinarskem zalivu ter adrenalinski park ob hotelu pod Voglom. 

(20) V Stari Fužini ter ob cesti na planino Voje so načrtovane športno-rekreacijske površine 
za letno rekreacijo, ki bodo pokrivale predvsem potrebe naselja. Ob hotelu Zlatorog se 
razvijajo obstoječa območja teniških igrišč. V Koprivniku se ob gasilskem domu glede na 
potrebe naselja uredi športna igrišča. 

(21) Območji Rudnega polja ter Šport hotela in Hotela Jelka se razvijta kot rekreacijski 
območji, ki delujeta v vseh sezonah. Predvsem za zimsko sezono je pomemben sonaravni 
razvoj tekaških poti na celotnem območju Pokljuke v navezavi na sosednje občine. Na 
Rudnem polju je biatlonski center, ki lahko sprejme in organizira tudi velike mednarodne 
zimsko športne prireditve. 

(22) Javni odprti prostori in zelene površine se urejajo kot del identitete občine, 
ogrodje za delovanje in doživljanje naselij ter generatorji socialnih interakcij med prebivalci 
in turisti. Občina bo zato zagotavljala njihovo kakovostno oblikovno podobo, programsko 
pestrost, razporejenost v naseljih in po celotnem območju občine ter ustrezno 
opremljenost s kakovostno urbano opremo. V vsakem naselju bo občina uredila vsaj eno 
osrednjo javno površino, urejeno kot trg ali vaško središče. Velikost in vrsta javne površine 
bo skladna z velikostjo in potrebami naselja. 

(23) Principi urejanja in oblikovanja odprtih javnih prostorov, lokalnih cest, razpotij, trgov 
ter parkov in zelenic bodo vključevali izboljšanje povezanosti, dostopnosti in prehodnosti 
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prostora, lažjo orientacijo v prostoru, možnost rabe javnih površin za različno ponudbo 
prireditev ter krepitev prepoznavnosti občine. 

(24) V Bohinjski Bistrici se zagotavlja ustrezen dostop do zelenih površin iz vseh 
stanovanjskih območij, v območjih z večstanovanjskimi objekti pa se uredi skupne odprte 
in zelene prostore. 

(25) Ohranjali se bosta kakovost in struktura kulturne krajine, ki je sestavni del zelenega 
sistema naselij in zelenega sistema občine ter daje prostoru identiteto. Pomembna ni le 
zaradi izjemnih značilnosti in simbolne vloge, temveč tudi zaradi rekreacijskega potenciala. 
Posege v odprto krajino in na robu naselij se bo nadzorovalo. Vsi posegi v okviru 
načrtovanih širitev in zaokrožitev robov naselij morajo upoštevati značilnosti, morfologijo 
in strukturo kulturne krajine. 

(26) Razvijala in vzdrževala se bo mreža peš, kolesarskih in drugih rekreacijskih poti, na 
katerih se bo uredil poenoten usmerjevalni in obveščevalni sistem. Prav tako se bo v 
naseljih uredilo pločnike in kolesarske steze. 

 

5.3 Razpršena poselitev 

34. člen  
(območja razpršene poselitve) 

(1) Na območju občine so izven strnjenih naselij umeščeni objekti različnih dejavnosti, ki 
morajo biti locirane v odprtem prostoru zaradi narave dejavnosti (planinski domovi, objekti 
in naprave gospodarske javne infrastrukture), objekti za posebne oblike družbenih ali 
oskrbnih dejavnosti, kot so cerkve, gasilski domovi ipd. ter kmetije in stanovanjski objekti. 
Navedene dejavnosti in z njimi povezani objekti imajo pomembno vlogo pri ohranjanju 
poselitve na oddaljenih območjih iz drugega odstavka tega člena, ohranjanju in razvoju 
turistične dejavnosti v občini ter ohranjanju kulturne krajine v občini. Razpršena poselitev 
se prepleta z objekti razpršene gradnje, ki pomeni v prostoru negativen pojav. 

(2) Južno pobočje Pokljuke (Koprivnik, Gorjuše, Podjelje, Goreljek), Ukanc in vhodni del 
Raven so območja tradicionalno razpršene poselitve. Zanje sta značilni velika razpršenost 
objektov in nizka gostota, kar predstavlja avtohton poselitveni vzorec v krajini. Gostota 
objektov je odločilna za prepoznavnost krajine. Poselitveni vzorec razpršene poselitve 
sestavljajo stanovanjske hiše, gospodarski in pomožni objekti, kmetije, objekti družbenih 
dejavnosti (cerkve, šole, gasilski domovi, domovi krajevne skupnosti ipd.) in turistični 
objekti, ki se pojavljajo posamezno ali v skupinah, zaselkih. Posameznim objektom in 
skupinam objektov se je spremenila namembnost in se pretežno uporabljajo kot 
sekundarna bivališča (najbolj je to značilno za območji Ukanca in Goreljka). Vzorec se 
prepleta z objekti razpršene gradnje tako, da jasne ločnice med območji razpršene 
poselitve in objekti razpršene gradnje ni več. Naselja so oddaljena in šibkejša zaradi slabše 
dostopnosti. 

(3) Planine na Pokljuki, Severnih Bohinjskih planinah, Spodnjih Bohinjskih gorah in 
Jelovici, so prav tako značilna območja tradicionalne razpršene poselitve kot poselitvenega 
vzorca v krajini. So občasno naseljena območja, pretežno namenjena sezonski kmetijski 
dejavnosti. Poselitveni vzorec razpršene poselitve sestavljajo zaključena območja poselitve s 
pastirskimi stanovi, sirarnami in drugimi pastirskimi objekti. 

35. člen  
(ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve) 
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(1) Razpršeno poselitev se bo ohranjalo v obstoječem obsegu. Dopustne so funkcionalne 
zaokrožitve na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih za potrebe lokalnega 
prebivalstva, razvoja kmetij in njihovih dopolnilnih dejavnosti ter ohranjanja in razvoja 
obstoječih in načrtovanih turističnih območij. Vsa obstoječa območja in gradnje se 
komunalno opremijo pod pogoji tega odloka. 

(2) Gradnja objektov na območjih razpršene poselitve ne sme ogroziti kakovosti naravnih 
virov ali oteževati dejavnosti, ki so vezane na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno 
gospodarstvo, izkoriščanje mineralnih surovin), ne sme ogroziti naravnih vrednot, biotske 
raznovrstnosti in kulturne dediščine, imeti škodljivih vplivov na okolje ali povzročiti vidnega 
razvrednotenja prostora. Pri urejanju območij razpršene poselitve se upoštevajo tip 
kulturne krajine, oblika funkcionalnih območij poselitvenega vzorca in značilnosti 
oblikovanja grajenih struktur. 

(3) Objektom razpršene poselitve v območjih iz prvega in drugega odstavka 34. člena 
tega odloka se določi stavbna zemljišča in omogoči gradnja objektov v skladu s prvim in 
drugim odstavkom tega člena. Poselitev na teh območjih bo občina zagotavljala s podporo 
različnim razvojnim pobudam ter z vzpodbujanjem vlaganj v kmetijske, gostinske in 
namestitvene zmogljivosti. Spodbujala bo povezovanje kmetijstva in gozdarstva, 
dopolnilnih in turističnih dejavnosti (npr. kmečki turizem). V kmetijstvu bo spodbujala 
razvoj tradicionalnih in drugih dejavnosti, za katere so prostorski pogoji ugodni, in ki se 
lahko vključujejo v turistično ponudbo, oziroma izkoristijo različne tržne niše. Vzdrževalo 
se bo obstoječo prometno infrastrukturo v teh območjih in zagotavljalo izboljšave v 
komunalnem in telekomunikacijskem omrežju. 

(4) Planine na Pokljuki, Severnih Bohinjskih planinah, Spodnjih Bohinjskih gorah in Jelovici 
se bo ohranjalo in oživljalo. Ohranjalo se bo arhitekturne, naselbinske in krajinske 
značilnosti prostora ter spodbujalo tradicionalne oblike kmetijstva in planšarstvo ter z 
njima povezane dopolnilne dejavnosti (npr. predelava mleka), ki so hkrati del turistične 
ponudbe občine. Gostote objektov se ne povečuje, dopustno je obnavljati obstoječe 
tradicionalne objekte in graditi nove objekte na mestu poprej odstranjenih obstoječih 
objektov, če gre za namen kmetijske dejavnosti na planini. Območja planin, kjer se je 
spremenila arhitekturna podoba tradicionalnih objektov zaradi neustreznih oblikovnih 
posegov, se oblikovno sanirajo. Planine se obravnava kot zaključena krajinska območja z 
objekti na kmetijskih zemljiščih. 

36. člen  
(selitev kmetij) 

(1) Izven strnjenih delov naselij se zagotavljajo stavbna zemljišča za gradnjo nadomestnih 
kmetij ali kmetijskih stavb, če gre za preselitev vitalnih kmetij v tehnološkem razvoju, ki so 
v obstoječih strnjenih naseljih omejene v razvoju ali moteče za razvoj urbanih dejavnosti. 
Nova lokacija ter obseg kmetijskih zemljišč in dimenzije predvidenih objektov morajo 
ustrezati obsegu pridelave na kmetiji ob upoštevanju dolgoročne pridelovalne sposobnosti 
in možnega nadaljnjega razvoja kmetije. 

(2) Za preselitev kmetij na rob naselja ali izjemoma na kmetijske površine je treba 
zasnovati celotno kmetijo naenkrat, z vsemi potrebnimi objekti, pomožnimi objekti, 
ureditvijo dvorišča in dostopov. Umeščanje kmetije v prostor se optimizira z izvedbo 
omilitvenih ukrepov v smislu umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-
urbanističnega in krajinskega oblikovanja. 

(3) Za poseg v prostor kot oblikovanje nove kmetije na območju krajine morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev po 
zakonu, ki ureja kmetijstvo, imeti status kmeta, 
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- investitor mora predložiti potrdilo, da se preživlja izključno s kmetijsko dejavnostjo, 
- investitor mora predložiti ustrezno mnenje kmetijsko svetovalne službe glede 

perspektivnosti kmetije ter podrobnejšo utemeljitev kmetijsko svetovalne službe o 
upravičenosti posega v prostor. 

 

5.4 Razpršena gradnja 

37. člen  
(sanacija in prenova razpršene gradnje) 

(1) Nova razpršena gradnja, širitev razpršene gradnje in nekontrolirano razraščanje naselij 
na robovih naselij v občini niso dopustni. Občina bo preprečevala nadaljnjo razpršeno 
gradnjo z omejevanjem poselitve zunaj naselij in z opredelitvijo novih, prostorsko 
utemeljenih in okoljsko sprejemljivih območij za pozidavo v okviru naselij in površin za 
njihovo širitev, predvsem pa z območji za kompleksno gradnjo. 

(2) Območja razpršene gradnje se pretežno sanira z vključitvijo v območje naselja, če gre 
za posamezne objekte v neposredni bližini robov strnjenih naselij. V območje stavbnih 
zemljišč naselja se jih vključi tam, kjer je prepoznana funkcionalna in oblikovna povezanost 
z obstoječim naseljem, obstaja možnost zagotovitve dostopa do obstoječe družbene 
infrastrukture naselja in je objekte mogoče priključiti na infrastrukturna omrežja naselja. 

(3) Razpršeni po celotnem prostoru občine so objekti razpršene gradnje, ki so od 
strnjenih naselij preveč oddaljeni, da bi se vanje lahko fizično vključili, niti jih ni možno 
opredeliti kot novo naselje. Na območju naselij Ukanc, Koprivnik, Gorjuše, Podjelje in 
Goreljek se objekti razpršene gradnje prepletajo z območji tradicionalno razpršene 
poselitve. Območji Goreljka in Ukanca sta opredeljeni kot posebni zaključeni območji 
poselitve, saj je tu gostota objektov razpršene gradnje največja, objekti razpršene gradnje 
najbolj posegajo v avtohtoni vzorec razpršene poselitve in so bile spremembe 
namembnosti objektov razpršene poselitve največje. Spremembe so bile predvsem v 
počitniške hiše. Objekte razpršene gradnje se sanira z izboljšavo komunalne 
infrastrukturne opremljenosti (menjava zastarelih sistemov odvajanja odpadnih vod z 
okoljsko bolj sprejemljivimi), obnovo lokalnih cest, oblikovno sanacijo in krajinsko sanacijo 
na vidno izpostavljenih delih. Kjer se izboljšuje infrastrukturna opremljenost, mora biti vpliv 
na naravo čim manjši ali naj izboljša njeno stanje. 

(4) Razpršeno gradnjo, ki se jo ne sanira z vključitvijo v naselje, se evidentira po katastru 
stavb. 

 

5.5 Urbanistično oblikovanje naselij 

38. člen  
(urbanistično oblikovanje naselij) 

(1) Cilj občine je krepiti prepoznavne značilnosti naselij ter spodbuditi celovito ohranjanje 
in razvijanje kakovostnih urbanističnih zasnov in vzorcev, vključno z varstvom in prenovo 
kakovostnih sestavin pozidanega prostora in zelenih površin, ohranjati odprto naravno in 
kulturno krajino ob naseljih ter uskladiti posege v obstoječo urbano strukturo z obstoječo 
kakovostno pozidavo. Zagotavlja se uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi 
površinami ter povezavami z odprto krajino, oblikujejo se jasni robovi med pozidanim 
območjem in kulturno krajino. Zahtevana je arhitekturna kakovost za vse, tudi enostavne 
gradnje, z namenom zagotoviti maksimalno kakovost vseh gradbenih posegov in kakovost 
izgleda skupnega javnega prostora, ki je stvar vseh občanov. Upoštevati je treba usmeritve 
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za urbanistično in arhitekturno oblikovanje temeljnih struktur posameznega naselja ali 
skupine naselij. 

(2) Cilji podrobnejšega urbanističnega oblikovanja naselij v občini so vzdrževanje 
kakovostnega bivalnega okolja v naseljih, omogočanje razvoja okoljsko odgovornih 
gospodarskih dejavnosti v prostoru, uveljavljanje trajnostnih principov gradnje, sanacija 
vidno degradiranih prostorov in delov naselij, vzdrževanje podobe, merila in krajinskega 
okvira naselij ter ustvarjanje arhitekturne kakovosti in prepoznavnosti na temelju 
značilnosti prostora. Razporeditev, arhitektura, merilo in značaj novih stavb morajo 
nadgrajevati grajeni prostor in ob tem zagotavljati: 

- čitljivost zgodovinskih grajenih in zelenih struktur v prostoru, 
- pestrost ponudbe v prostoru za različne skupine prebivalcev in obiskovalcev, 
- varno gibanje in opravljanje dejavnosti v naseljih, 
- urejenost, funkcionalnost in povezanost javnega prostora, 
- zmanjševanje obremenjevanja okolja z zasnovo, orientacijo in tehnološko opremo 

v stavbah. 

(3) Zgodovinska nepretrganost. Bohinj je prostor stare in nove arhitekture. Njegova 
prepoznavnost temelji na raznolikosti, ki odraža zgodovinsko nepretrganost poselitve in 
inovativnost pri ustvarjanju grajenega okolja, ki vključuje dopolnjevanje in ohranjanje 
privlačne narave. 

(4) Značilnosti prostora. Pri oblikovanju naselij v občini je potrebno upoštevati 
ustvarjene ter naravne značilnosti prostora, ki oblikujejo prostorsko identiteto naselij. 
Prenova in nove zgradbe ter ureditve morajo podpirati značilnosti naselij in vzdrževati 
značilne poglede ter obrise naselij. Upoštevajo se značilnosti na več ravneh: 

- poselitev kot odraz narave: Bohinjsko jezero, Zgornja in Spodnja Bohinjska Dolina, 
Julijske Alpe, Pokljuka, Jelovica, Spodnje Bohinjske Gore, osamelci, morene in 
druge ledeniško rečne reliefne oblike, mokrišča in dolina Save Bohinjke. 

- poselitev kot celota: omrežje naselij, ločenih s kulturno krajino, gručasta vaška 
jedra, hotelski kompleksi, 

- značilna območja naselij: gručasta vaška jedra, Triglavska cesta, 
- znamenitosti: cerkev sv. Janeza Krstnika, hotel Bellevue, skupine kozolcev, planine 

s stanovi in grbinastimi travniki, ledeniško rečne reliefne oblike v okolici jezerske 
sklede in v dolini Save Bohinjke, cerkveni kompleksi. 

(5) Ohranjati je treba gručast in ob komunikacijah razložen vzorec poselitve. Med naselji 
je treba vzdrževati sklenjene pasove kulturne krajine. Okolico stavbnih mas v naseljih je 
treba obsaditi z visokodebelnimi drevesi na raščenem terenu. 

(6) Območja naselbinske dediščine. Zgodovinska jedra naselij in naselbinsko dediščino 
je treba vzdrževati in oživljati s podrobnejšim načrtovanjem prenove. Vzdrževati je treba 
značilne obrise naselij ter se osredotočiti na možnosti za zgostitev in zapolnitev urbanega 
tkiva. 

(7) Arhitekturne posebnosti. V naseljih občine se načrtujejo nižje stavbe, razen stavb 
javnega pomena. Višinski gabariti novih stavb se morajo vključevati v kompozicijo 
obstoječega grajenega okolja in slediti višini obstoječih stavb, tako da po višini ne izstopajo 
iz celotne podobe naselja oziroma zaselka ter pri tem ne zakrivajo pogleda iz javnih 
površin na objekte kulturne in naravne dediščine. Stavbe javnega pomena na pomembnih 
točkah lahko višino sosednjih stavb presegajo, vendar toliko, da ne izstopajo iz silhuete 
naselja oz. dela naselja in ne ovirajo pogledov na varovane oz. značilne poglede na objekte 
kulturne in naravne dediščine. Pri stavbah javnega pomena je treba uporabljati sodobne in 
trajnostne tehnične rešitve, ki naj se odražajo tudi v sodobnem oblikovanju, najustreznejše 
rešitve je priporočljivo pridobiti z javnim natečajem. 
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(8) Objekti za trgovino, turizem in gostinstvo naj se zgledujejo po stavbnih masah kmetij 
in sosednjih objektov. Pomožni objekti v naseljih in na območjih razpršene gradnje morajo 
biti postavljeni v neposredni bližini osnovnega objekta, tako da objekti tvorijo zaključeno 
gručo poslopij. To ne velja za pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, kateri so značilno 
umeščeni v odprtem prostoru (kozolci, čebelnjaki, seniki ipd.). Pomožni kmetijsko-
gozdarski objekti izven ureditvenih območij morajo biti pretežno izvedeni v lesu. Pri 
oblikovanju pomožnih objektov se upošteva razmerja in oblikovanje tradicionalnih 
tovrstnih objektov. 

(9) Trajnostna gradnja. Razporeditev stavbnih mas v naseljih se mora funkcionalno 
vključevati v obstoječo grajeno strukturo in se prilagajati naravni konfiguraciji reliefa ter je 
ne spreminjati. Orientacija objektov mora omogočati dobro osončenje prostorov in s tem 
zmanjševanje porabe energije. Uveljavljajo se principi kakovostne sodobne gradnje v 
alpskem prostoru, kjer so vključeni trajnostni in bioklimatski principi gradnje, nično 
obremenjevanje okolja ter racionalna in inovativna uporaba lokalnih virov in gradiv pri 
gradnji in oblikovanju objektov (npr. naravni les, ometi in lokalni kamen, ki so tradicionalni 
gradbeni materiali). Zagotavljanje trajnostnih oblikovalskih rešitev je treba zagotavljati s 
celostnim in podrobnim prostorskim načrtovanjem ter strokovnimi preveritvami vseh 
posegov v prostor. 

(10) Inovativnost. Urbanistično oblikovanje naselij v občini izhaja iz tradicije inovativnih 
prostorskih in arhitekturnih rešitev in ustvarja kakovost bivanja, podpira konkurenčnost 
lokalnega gospodarstva in zagotavlja varovanje okolja. S podrobnejšim prostorskim 
načrtovanjem se uveljavljajo pogoji za uveljavitev inovativnih rešitev na ključnih področjih 
prostorskega razvoja v občini, ki so:  

- prenova stavbne in naselbinske dediščine, 
- urejanje javnega prostora in centralnih zelenih površin, 
- organizirana gradnja stanovanj, 
- gradnja javnih objektov, vključno s pomožnimi objekti, 
- preobrazba opuščenih in degradiranih kompleksov. 

 

6. Koncept prostorskega razvoja urbanih središč, za katera je izdelan 
urbanistični načrt 

39. člen  
(koncept razvoja naselja Bohinjska Bistrica) 

(1) Bohinjska Bistrica se bo razvijala skladno s svojo vlogo občinskega središča in 
prednostnega območja za razvoj poselitve in dejavnosti. Pri načrtovanju in urejanju naselja 
se upošteva razvojne potrebe, ob hkratnem upoštevanju obstoječe kakovostne morfološke 
zgradbe pozidane in nepozidane strukture naselja ter reliefnih in drugih omejitev v 
prostoru. Razvija, posodablja, prenavlja in ohranja se stavbni fond ter s pomočjo 
podrobnejšega načrtovanja novogradnje urbanistično in arhitekturno usklajuje s celoto. 
Prostorski razvoj se usmerja v skladu z naslednjimi osnovnimi izhodišči: 

- zagotavljanje strnjene poselitve, 
- zagotavljanje ustreznega opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo, 
- prenova naselbinske in stavbne dediščine, 
- prestrukturiranje in sanacija degradiranih ali programsko neustreznih območij, 
- urejanje in umirjanje prometa, 
- ohranjanje zelene podobe naselja. 

(2) Koncept prostorskega razvoja naselja je usmerjen v krepitev in oblikovanje središča 
naselja ob Triglavski cesti do železniške postaje. Potrebni so vsebinska in oblikovna 
nadgradnja, razvoj družbenih in storitvenih dejavnosti ter ureditve javnega odprtega 
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prostora, tako da se bo okrepila prepoznavnost naselja. V središče se zato prednostno 
usmerjajo javne dejavnosti (oskrbne, družbene, storitvene) v kombinaciji s stanovanji in 
zelenimi ter drugimi odprtimi javnimi površinami. Z notranjim razvojem ostalih območij se 
mora zagotavljati možnosti povezovanja s središčem naselja v smislu dostopnosti do teh 
dejavnosti, javnega potniškega prometa, odprtega javnega prostora in zelenih površin. Z 
notranjim razvojem se zagotavljajo površine za stanovanja, centralne dejavnosti, turizem in 
proizvodne dejavnosti. V območju naselbinske dediščine se obstoječo strukturo in objekte 
predvsem ohranja, prenova in notranji razvoj se izvajata v skladu s pogoji in soglasji 
organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. Varovanje, vzdrževanje in predstavitev 
kulturne dediščine ima v vseh območjih in kompleksih prednost pred drugimi vidiki 
razvoja. V središču naselja je dovoljeno tudi uvajanje sodobnih arhitekturnih principov, pri 
čemer mora oblikovanje objektov, njihove okolice in javnega odprtega prostora 
zagotavljati skladno podobo središča Bohinjske Bistrice. 

(3) Razvoj dejavnosti: 

- večje sklenjene površine za organizirano gradnjo stanovanjskih objektov so na 
zahodni strani Bistrice ter na vzhodni strani Belce (Strženica), manjše površine so 
pod Rebrom in Kozjim hrbtom ter severno od cerkve sv. Nikolaja. Območja z nizko 
gostoto pozidave se bodo dopolnjevala pod pogojem, da se zaradi dopolnilne 
gradnje v območju ne bo zmanjševala količina javnih površin, in da se bo 
zagotavljala primerna gostota zazidave. Nova stanovanja se bo zagotavljalo tudi v 
območjih osrednjih centralnih dejavnosti v središču naselja; 

- nove površine za turizem se zagotavlja ob levem bregu Belce in s 
prestrukturiranjem obstoječe ribogojnice na desnem bregu Bistrice. Vsem 
območjem za turizem se zagotovi dostopnost do središča naselja in javnega 
potniškega prometa (ustrezne prometne ureditve in pešpoti). Znotraj območij se 
zagotavlja urejanje javnega odprtega prostora ter poti za pešce in kolesarje, ki so 
del zelenega sistema naselja; 

- območja centralnih dejavnosti so skoncentrirana v središču naselja in se širijo proti 
severu do obstoječe osnovne šole, ob Ajdovski cesti se razvijajo vzgojno 
izobraževalne dejavnosti; 

- dodatne površine za gospodarske dejavnosti se zagotavljajo z manjšo širitvijo 
obstoječe gospodarske cone na jug in sever. Na jugu se uvajajo predvsem poslovne 
in proizvodne dejavnosti s čisto tehnologijo, ki ne bodo moteče za sosednja 
stanovanjska območja; 

- razvoj športa in rekreacije je vezan na krepitev obstoječih lokacij ob kampu Danica, 
ob osnovni šoli ter v sklopu smučišča Bohinjska Bistrica. 

(4) Koncept prometnega omrežja: 

- prednostna naloga pri izboljšavi cestnega omrežja v naselju je izgradnja obvoznice, 
s katero se bo izboljšala dostopnost do gospodarske cone Lip-Bled in smučišča nad 
Bohinjsko Bistrico ter z izjemo tranzitnega tovornega prometa preusmeril večji del 
tovornega prometa izven centra naselja. Severno od železniške postaje ob 
obvoznici se načrtuje prometni terminal, v katerem bodo združene železniške 
manipulativne površine, javna parkirna hiša za osebni in tovorni promet ter nova 
osrednja avtobusna postaja, 

- prometna izhodiščna točka za smučišče Bohinjska Bistrica je nad železniškim 
predorom (obstoječe parkirišče za Koblo), kjer se uredita parkirišče in parkirna hiša, 
in peron na železniški progi, tako da se ustvari neposredna povezava spodnje 
postaje z javnim potniškim prometom, 

- na lokalnih cestah v naselju se bo dvigala kakovost tlakov, izvajale se bodo ureditve 
umirjanja prometa in ureditve, ki bodo podpirale trajnostno mobilnost (kolesarji, 
pešci, javni promet) ter povečale varnost pešca in kolesarja v prometu, posodobila 
se bodo križišča, 
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- v naselju se bodo načrtovale samostojne peš povezave, ki bodo povezovale 
posamezne dele naselja. 

(5) Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo: 

- javno vodovodno omrežje je treba delno obnoviti ter izvesti potrebne dopolnilne 
gradnje. Do izgradnje kanalizacijskega omrežja in za objekte, ki bodo oddaljeni več 
kot 150,00 m za gravitacijski priklop oziroma več kot 100,00 m in višino nad 10,00 
m za tlačni priklop na javno kanalizacijo, je predvidena uporaba individualnih 
sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode, za katera pa je treba zagotoviti 
ustrezno evidenco ter stalni nadzor. Nova čistilna naprava je v Bohinjski Bistrici, 
načrtuje se tudi nov center ravnanja z odpadki. Po izgradnji 110kV daljnovoda RTP 
Bohinj - RTP Železniki bo bistveno izboljšana zanesljivost napajanja in tudi kakovost 
oskrbe območja UN Bohinjska Bistrica. Lokalni energetski koncept občine Bohinj za 
območje Bohinjske Bistrice narekuje zamenjavo starih, tehnološko neustreznih 
kablovodov. Spodbuja se uporaba obnovljivih virov energije, predvsem lesne 
biomase in sončne energije. V lokalnem energetskem konceptu celotne občine je 
za območje UN Bohinjska Bistrica možnost daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
opredeljena kot dolgoročno najbolj priporočljiva energetska oskrba z vključitvijo 
najmanj vseh večjih porabnikov, vseh občinskih zgradb ter skupnih kotlovnic na 
zaokroženem območju. 

(6) Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja ter ohranjanja arhitekturne 
identitete kraja temelji na naslednjih oblikovalskih izhodiščih: 

- ohranjajo se značilnosti in kakovosti naravnih znamenitosti, 
- ohranja se značilne naselbinske zasnove, ohranja in prenavlja se stavbna dediščina, 
- v središču naselja, v novejših stanovanjskih območjih in na površinah za turizem se 

uveljavljajo značilnosti sodobne alpske arhitekture, 
- javne objekte se prenavlja in posodablja z izvedbo javnih natečajev za izbiro 

najustreznejših rešitev, 
- pri stanovanjski gradnji se uveljavlja trajnostne principe gradnje z racionalno rabo 

lokalnih virov in gradiv, 
- spodbuja se energetska sanacija objektov, 
- ohranja in vzdržuje se parkovne ureditve, zelenice in visokodebelno vegetacijo, 

ureja se grajeni odprti prostor, izdela in uveljavi se strategija opremljanja območij s 
potmi ter urbano in mikrourbano opremo. 

(7) Koncept zelenega sistema naselja: 

- ohranja se parkovne ureditve v naselju ter njihovo sklenjenost in povezanost s 
kulturno krajino, ohranja se značilno visokodebelno vegetacijo na raščenem 
terenu; 

- zagotavlja se preurejanje, sanacija in kakovostno opremljanje omrežja javnih 
površin naselja, oblikovanje kakovostnega uličnega prostora, oblikovanje 
drevoredov, urejanje trgov, parkov in drugih odprtih površin ter igrišč v 
stanovanjskih soseskah, prostorov za srečanja občanov, prireditve ipd.; 

- prenovi se park ob Zoisovi graščini in uredi tematski park arheološkega najdišča 
Ajdovski Gradec; 

- športno igrišče ob osnovni šoli se uredi kot šolski športni park in kot eno izmed 
centralnih rekreacijskih območij v občini, otroško igrišče ob načrtovanem vrtcu se 
uredi kot osrednje javno dostopno otroško igrišče v naselju; 

- omogoča se prost dostop do vodotokov (ob vodotokih se ne postavlja ograj in 
drugih ovir, razen če gre v skladu s predpisi za varovanje življenja in zdravja ljudi) 
ter obstoječe poti ob vodotokih poveže v sistem pešpoti naselja. Na posameznih 
odsekih se z namenom povezave sistema uredi nove pešpoti, pri čemer je treba 
ohranjati naravne značilnosti vodotokov in obvodno vegetacijo; 
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- značilnosti kulturne krajine se ohranja na robu mesta in v odprti krajini, krajinsko 
se sanirajo degradirani robovi naselja in vstopi v naselje. 

 

7. Usmeritve za razvoj v krajini 
7.1 Usmeritve za posamezne krajinske enote 

40. člen  
(krajinske enote) 

(1) Prostorska razmerja v krajini v velikem merilu so v občini stabilna. Določena so z 
naravnimi in kulturnimi značilnostmi. Spremembam so podvržena prostorska razmerja v 
majhnem merilu. To so v večji meri območja stikov poselitve s krajino, kjer so potrebni 
ukrepi sanacije in aktivnega vzdrževanja in ohranjanja krajine kot osnovne dobrine za 
razvoj bivalne kakovosti ter turizma in rekreacije. 

(2) Cilji prostorskega razvoja krajine v občini so: 

- zagotoviti varno, privlačno in prijetno bivalno okolje, 
- izkoristiti in vzdrževati potencial za sedanje in prihodnje dejavnosti v krajini, 
- ohraniti naravne prvine krajinske zgradbe in spontanosti naravnih procesov,  
- ohraniti prepoznavnost krajinskih kakovosti na različnih ravneh: mednacionalni, 

nacionalni, regionalni in lokalni. 

(3) V prostoru so prisotni različni krajinski vzorci, to so pobočja, porasla s strnjenim 
gozdom, gričevnata, drobno členjena krajina, ravninska nečlenjena njivska krajina, 
kmetijske mozaične površine na ravnini, vodna in obvodna krajina. Glede na enotne 
naravne in kulturne značilnosti ter prevladujočo rabo se prostor občine členi na 
prepoznavne krajinske enote Bohinj, Severne Bohinjske planine, Spodnje Bohinjske gore, 
Soteska, Pokljuka in Jelovica. 

(4) Usmeritve za območje Bohinja (območje ob jezeru, Zgornja in Spodnja Bohinjska 
dolina): 

- varuje se pestrost, tipološko raznovrstnost in identiteto Bohinja, 
- pri posegih v prostor se z upoštevanjem funkcionalnih zahtev dejavnosti in potreb 

po ustvarjanju oblikovno kakovostne kulturne krajine zagotovi kar najmanjšo 
prizadetost krajinskih vrednosti (ohranitev naravne prvobitnosti biotske pestrosti in 
morfoloških značilnosti), 

- prostorski razvoj mora upoštevati merilo prostora ter naravne in ustvarjene 
značilnosti in vrednote prostora, 

- nova poselitev, turistične ureditve in drugi načrtovani posegi se v prostor umeščajo 
tako, da se obstoječa skladna prostorska razmerja in druge vrednosti teh krajin čim 
bolj ohranjajo, 

- ohranjajo se robovi obstoječih naselij in pri prenovah upošteva morfološko zgradbo 
naselbin in lokalno tipologijo arhitekture, 

- pri prenovi, vzdrževanju ali nadomestitvi značilnih objektov planin (stanovi, koče, 
kozolci) se ohranja lokalno pogojene prvine in materiale gradnje ter lokalno 
tipologijo arhitekture, 

- turistična in rekreacijskega območja se ureja v skladu z naravnimi in kulturnimi 
danostmi območja, 

- oblikovanje, prenova in izgradnja turističnih objektov ter razvoj turističnih 
dejavnosti morajo izboljšati kakovost prostora, 

- decentralizacija in širitev turistične ponudbe v prostoru mora omogočati procese 
turistične dekoncentracije in manjše sezonske cikličnosti, 

- razvoj turizma in rekreacije se na celotnem območju usmerja v dvig kakovosti 
ponudbe, še posebej na obremenjenih območjih (npr. obala Bohinjskega jezera), 
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vendar ne na način, ki pomeni zmanjšanje ali ogrožanje biotske raznovrstnosti ali 
povzroča negativne vplive na naravne vrednote, 

- infrastrukturni objekti se skrbno umeščajo v prostor ob upoštevanju smeri 
prostora, prehodnosti in naravnih robov doline, uporablja se predvsem obstoječe 
koridorje in vode v podzemni izvedbi, 

- omejevati je treba kakršnekoli posege, ki bi utegnili spremeniti naravno zgradbo 
prostora, 

- omejevati je treba kakršnekoli posege v območja na obrobju kulturnih krajin (npr. 
gozdna pobočja, skalne stene), ki so zaradi posebnih oblik naravne zgradbe ostala 
naravno ohranjena, 

- preprečiti je treba nekontrolirane posege v krajinsko zgradbo in njene značilnosti 
ter spreminjanje krajinskih posebnosti prostora (grbinasti travniki, reliefni in 
mikroreliefni pojavi zakrasevanja). Grbinaste travnike se ohranja in vzdržuje, kar se 
doseže s spodbujanjem kmetijske rabe planin na tradicionalne načine 
pašnokošnega sistema živinoreje; 

- urejanje kmetijskega prostora ravnin mora zadostiti tako funkcionalnim zahtevam 
kmetijske dejavnosti kot naravnim značilnostim prostora, tako da zgradba 
kmetijskega prostora izpričuje značilno podobo ledeniško rečnih ravnin, zagotoviti 
je treba pester sestav in navzočnost kulturnih in naravnih prvin, 

- gospodarjenje z ravninskimi gozdnimi območji mora zagotoviti ekološko stabilnost, 
lokalno značilno vrstno sestavo ter prostorsko pojavnost gozda v ravnini, 

- posegi v vodna telesa morajo biti kar se da omejeni, ohraniti je treba struge, 
jezerske in rečne bregove ter obvodno krajino v čim bolj naravnem stanju, 

- obiske v poletni kopalni sezoni je treba nadzorovati in usmerjati tako, da ne bo 
prihajalo do onesnaženosti jezerske vode, degradacije obale in brežin jezera ter 
prenasičenosti s kopalci. 

(5) Usmeritve za območje Severnih Bohinjskih planin in Spodnjih Bohinjskih gora: 

- gospodarjenje z gozdovi mora biti v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, 
preprečevati je treba goloseke in pazljivo načrtovati nove gozdne prometnice, 

- območja plazov se ustrezno sanira, da se prepreči nadaljnje plazenje, 
- ob ustrezni družbeni in gospodarski podpori je treba vzdrževati planinske pašnike, 
- preprečiti je treba preobrazbo stanov v sekundarna bivališča, gradnja novih 

sekundarnih bivališč ni dopustna, 
- pri prenovi, vzdrževanju ali nadomestitvi značilnih objektov planin (stanovi, koče, 

kozolci) se ohranja lokalno pogojene prvine in materiale gradnje ter lokalno 
tipologijo arhitekture, 

- visoke Bohinjske planine s pastirskimi stanovi se ohranjajo in revitalizirajo kot 
izjemne kulturne krajine, 

- urejati in vzdrževati je treba obstoječe pohodniške in planinske poti ter hkrati 
omejiti množični planinski turizem. Simbolni pomen Triglava ustvarja največjo 
obremenitev prostora (presežen prag obremenitve občutljivega visokogorskega 
sveta v sezoni, onesnaževanje z odpadnimi vodami, odpadki, hrupom ipd.); 

- smučarski center Vogel se ureja tako, da se zmanjšajo vplivi na kulturno krajino 
planin in naravno območje: urejanje dostopov, postaj žičnic, jasna določitev in 
zamejitev območij smučišč ipd. 

(6) Usmeritve za območje Soteske: 

- ohranja se hudourniški značaj vodotokov, vodne in obvodne pojave, 
- posegi v vodotok morajo biti kar se da omejeni, ohraniti je treba strugo in rečne 

bregove ter obvodno krajino v čim bolj naravnem stanju,, 
- z gozdovi se gospodari v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, 
- rekreacija in ribolov se izvajata na način, ki ne ogroža biotske raznovrstnosti ali 

povzroča negativne vplive na naravne značilnosti območja, 
- območja plazov se ustrezno sanira, da se prepreči nadaljnje plazenje, 
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- redno se vzdržuje vse ureditve, ki so nastale kot zaščita ceste in železnice pred 
plazenjem pobočij, 

- infrastrukturne objekte se skrbno umešča v prostor ob upoštevanju smeri prostora, 
prehodnosti in naravnih robov doline, uporablja se predvsem obstoječe koridorje. 

(7) Usmeritve za območje Pokljuke in Jelovice: 

- nadaljnji razvoj turizma in rekreacije, ki se kaže v preobrazbi kulturne krajine, je 
treba uravnotežiti z naravnimi danostmi in zmogljivostjo prostora samega, 

- oblikovanje, prenova in izgradnja turističnih objektov in razvoj turističnih dejavnosti 
mora povečevati kakovost prostora,  

- omejiti je treba stihijsko stanovanjsko gradnjo, gradnja novih sekundarnih bivališč 
ni dopustna, 

- spodbuja se prenova opuščenih objektov, 
- preprečiti je treba spremembe namembnosti stanov v sekundarna bivališča, 
- pri prenovi, vzdrževanju ali nadomestitvi značilnih objektov planin (stanovi, koče, 

kozolci) se ohranja lokalno pogojene prvine in materiale gradnje ter lokalno 
tipologijo arhitekture, 

- ob ustrezni družbeni in gospodarski podpori je treba vzdrževati planinske pašnike, 
- preprečiti je treba nekontrolirane posege v krajinsko zgradbo in njene značilnosti 

ter spreminjanje krajinskih posebnosti prostora (grbinasti travniki, reliefni in 
mikroreliefni pojavi zakrasevanja). Grbinaste travnike se ohranja in vzdržuje, kar se 
dože z spodbujanjem kmetijske rabe planin na tradicionalne načine pašnokošnega 
sistema živinoreje, 

- oživljajo se značilne planine tam, kjer je to mogoče (dostop, naravno ugodnejša 
mesta – prisojne lege, površinske izravnave, preperlinske neprepustne plasti, bližina 
vodnih virov), 

- urejanje prostora mora biti ob upoštevanju ohranjenosti naravnih danosti in 
podobe kulturne krajine usmerjeno v omejitev pretirane rasti strnjenih vaških 
naselij navzven v kmetijski prostor ali vzdolž cest (prednost imata prenova in 
notranji razvoj), v preprečevanje širjenja in zgoščevanja razpršene gradnje, ki bi 
lahko pomenilo spreminjanje razpršenega poselitvenega vzorca v sklenjena naselja, 
ter v ohranitev lokalno pogojenih prvin gradnje, 

- gospodarjenje z gozdovi mora biti v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, 
preprečevati je treba goloseke in pazljivo načrtovati nove gozdne prometnice, 

- omejiti je treba število obiskovalcev oziroma individualnega motornega prometa v 
času največjih sezonskih pritiskov, 

- sanirati je treba kamnolome, ki nimajo obratovalnih dovoljenj in so bili odprti za 
potrebe gradnje gozdnih cest oziroma v preteklosti za potrebe plavžarstva. 

(8) V prostorskem razvoju dejavnosti v krajini je treba zagotavljati ohranjanje naravne in 
kulturne krajine kot pomembne nosilke prepoznavnosti občine, ki hkrati nudi prednosti za 
okolju prijazno naravnane dejavnosti, predvsem kmetijstvo ter razvoj turizma in 
prostočasnih dejavnosti. Na območjih naravnih kakovosti krajine je treba zagotavljati 
ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, kar naj poteka z ustreznim 
vključevanjem v gospodarjenje s prostorom. 

(9) V zasnovi krajine se poleg gozdnih in kmetijskih površin, območij izkoriščanja in 
sanacije mineralnih surovin ter retencijskih površin določi tudi območja strogega varovanja 
in varovanja kulturne krajine ter območja krajinske sanacije. V območjih strogega 
varovanja kulturne krajine se zaradi ohranjanja kulturnih in simbolnih kakovosti krajine ter 
biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot poudarjeno spodbuja tradicionalno kmetijstvo. 

 

7.2 Usmeritve za dejavnosti, ki so vezane na naravne vire 
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41. člen  
(kmetijstvo) 

(1) Osnovno izhodišče je varovanje kmetijskih zemljišč ob hkratnem upoštevanju 
razvojnih potreb občine. 

(2) Spodbuja se vzdrževanje in oblikovanje kulturne krajine, ohranitev poseljenosti, 
ohranitev kmetijske proizvodnje in zagotavljanje primernega dohodka za kmetije. 
Ohranjajo se kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom kot vir za izvajanje 
gospodarske dejavnosti in spodbuja kmetijska raba zemljišč zaradi ohranjanja kakovosti 
kulturne krajine ter njenih kulturnih in simbolnih kakovosti ali biotske raznovrstnosti. 

(3) Uvajanje novih kultur, ki niso lokalno značilne in bi zahtevale specifične ureditve ter s 
tem spremembo krajinskih vzorcev, ni dopustno. 

(4) Prostorske možnosti za razvoj modernega ali specializiranega kmetijstva se zagotavlja 
predvsem v ravninskih predelih občine, kjer so za to najbolj ustrezni pogoji. Kmetijsko 
dejavnost in kmetijske kulture se prilagaja potencialu posameznega območja za pridelavo 
hrane. 

(5) Spodbuja se diverzifikacija proizvodnje z razvojem dopolnilnih dejavnosti, še zlasti v 
povezavi z razvojem turistične ponudbe, povezovanju ponudbe in razvoju lokalnega trga 
za domače produkte, razvoju obrti in storitev. Tradicionalna povezanost turizma z lokalno 
pridelavo kakovostne hrane je razvojna prednost občine, ki se lahko dodatno razvija v 
smeri ekološko kontroliranega lokalnega pridelka. Kmetijstvo se povezuje tudi z rekreacijo. 

(6) Na območjih z omejitvami in slabšimi pridelovalnimi pogoji ter na hribovitih območjih 
in v območju TNP se razvija alternativne oblike kmetijstva in produktov (upoštevanje 
principov permakulture, biodinamike in naravnega kmetijstva, gojenje zelišč, semen ipd.), 
tradicionalne oblike kmetijstva (pašništvo) ter dopolnilne programe in kmetijsko dejavnost 
povezuje z vzdrževanjem kulturne krajine, preprečevanjem zaraščanja, ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, promocijo in kakovostno rabo kulturne 
dediščine ter trajnostno naravnanim turizmom in prostočasnimi dejavnostmi. Na planinah 
je dopolnilna dejavnost vezana na kmetijstvo na planini s poudarkom na predelavi mleka 
in prodaji mlečnih izdelkov ipd. ter turizem v skladu z zakonom o narodnem parku. Z 
namenom celovitega reševanja problematike ohranjanja in razvoja planin, vključno z 
zaščito pred zaraščanjem, se izdela študija, ki bo planine zaobjela celovito, tako z vidikov 
kmetijstva, gozdnega gospodarstva in turizma, kot tudi z vidikov ohranjanja narave in 
kulturne dediščine ter semenske dediščine prostora. 

(7) Glede na bogato biotsko raznovrstnost v občini se na celotnem območju spodbuja 
ekološko kmetovanje in druge oblike sonaravnega kmetovanja. 

(8) Zmanjšati je treba uporabo lahkotopnih mineralnih gnojil in kemičnih sredstev za 
zaščito rastlin. Zmanjšanje uporabe je pomembno predvsem na območjih varstva vodnih 
virov in obsežnega vodozbirnega območja na Pokljuki. 

(9) Dejavnosti in prostorske ureditve se umešča v prostor tako, da se pri tem ne 
zmanjšuje možnosti za izkoriščanje ali rabo neobnovljivih naravnih virov. Objekti in 
prostorske ureditve gospodarske javne infrastrukture se umeščajo na kmetijske površine 
tako, da se v čim manjši možni meri degradira prostor. 

(10) Zagotovi se gospodarno ravnanje s tlemi (kmetijskimi zemljišči). Pri vsakršnem posegu 
v tla se viški rodovitnega dela namenijo rekultivaciji drugih kmetijskih zemljišč oziroma 
morebitni vzpostavitvi novih kmetijskih površin.  

(11) Območja, kjer so agrarne operacije povzročile krajinsko in ekosistemsko osiromašenje, 
se postopno sanira z uvajanjem večjega deleža naravnih prvin, predvsem vegetacijskih ali 
vodnih prvin. 
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(12) Zagotavlja se ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so nosilci biotske 
pestrosti v krajini, predvsem visokodebelnih sadovnjakov, sklenjene obvodne vegetacije, 
mejic in živic, njihova povezanost in strukturiranost. 

(13) Omogoči se vzpostavljanje kmetijskih zemljišč na površinah v zaraščanju in na 
degradiranih območjih. Zaraščanje kmetijskih zemljišč na območjih vrednejše tradicionalne 
kulturne krajine se bo preprečevalo s spodbujanjem kmetovanja, saj je nadaljnja kmetijska 
raba pomembna za ohranjanje potencialov za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti, 
povezanih s kmetijstvom. Ohranja se raba pašnikov in košenic ter se varuje grbinaste 
travnike, ki so posebnost tega prostora. Nova kmetijska zemljišča se lahko vzpostavijo tudi 
na površinah novih in razširjenih obstoječih smučiščih (npr. širitev smučišča Bohinjska 
Bistrica, kjer je taka širitev tudi možnost za oživitev planin). 

42. člen  
(gozdarstvo) 

(1) Gozdove, ki so naravni vir in naravno bogastvo, se ohranja ob hkratnem upoštevanju 
razvojnih potreb gozdarstva in drugih dejavnosti, ki imajo v gozdu oziroma gozdnem 
prostoru svoj interes. Zagotavljajo se osnovni cilji gospodarjenja z gozdovi – proizvodnja 
kakovostnega lesa ob zagotavljanju in ohranjanju vseh preostalih funkcij gozda s 
sonaravnimi načini gospodarjenja z gozdovi. 

(2) Skladno z veljavnimi režimi se ohranjajo in varujejo gozdne površine varovalnih 
gozdov, gozdov s posebnim namenom in gozdnih rezervatov. Na teh območjih se 
zagotavlja najvišja stopnja varovanja gozdov. Sprememba namembnosti za druge 
dejavnosti ni dopustna. 

(3) Ohranja in varuje se tudi gozdove s poudarjeno posamezno funkcijo (ekološka ali 
socialna), ki so zanimivi za druge rabe, predvsem za poselitev ter infrastrukturne in 
športno-rekreacijske objekte in naprave. 

(4) Na območjih gozdov s poudarjeno socialno funkcijo se razvoj rekreacije omogoča 
tako, da se ne poslabša kakovosti gozda. Območja morajo biti javno dostopna, na njih je 
možna gradnja osnovne rekreacijske infrastrukture. 

(5) V okolici pomembnejših vodnih virov se ohranja naravno drevesno sestavo gozdov. V 
vseh gozdovih, še posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija 
gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje, odstranjevanje materiala 
in zasipavanje. 

(6) V največji možni meri se ohranjajo in varujejo tudi lesno-pridelovalni gozdovi, pri 
čemer so v skladu z drugimi izhodišči možne spremembe namembnosti za druge 
dejavnosti, vendar tako, da se ohranja značilnost gozdnate krajine. 

(7) Zaradi trajnosti zagotavljanja temeljnih vlog gozda je drobljenje gozdnih kompleksov 
neželeno. Potrebno je varovati že naravno izoblikovane gozdne robove, ki imajo velik 
ekološki, krajinski in vidno zaznavni pomen, zato poseganje vanj ali njegovo 
preoblikovanje nista primerni. V primeru poškodb naj se gozdni rob ustrezno sanira 
oziroma ponovno vzpostavi v celotni višinski slojevitosti. 

(8) Za območja Pokljuke in Jelovice je zaradi intenzivnega gospodarskega izkoriščanja 
značilna gosta mreža gozdnih prometnic (gozdnih cest ter grajenih in negrajenih gozdnih 
vlak). To prispeva k enostavnejšemu izkoriščanju, hkrati pa pomeni tudi lažjo dostopnost 
za druge dejavnosti (»odpiranje« območij za počitniške hiše, sezonsko nabiralništvo). 
Gradnja in vzdrževanje prometnic ter gospodarjenje z gozdovi morata potekati skladno z 
gozdnogospodarskimi načrti. Pri podrobnejšem načrtovanju prometnic je treba 
enakovredno upoštevati naravovarstveni, okoljski in prostorski vidik, tem omejitvam pa 
prilagoditi tudi prometni režim. 
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(9) V kmetijski krajini, kjer se gozd prepleta s kmetijskimi površinami in poselitvijo, se 
varujejo gozdni otoki, gozdni koridorji in posamična drevesa, prav tako se varuje obrežna 
vegetacija vzdolž vodotokov. V strnjenih gozdovih se zagotovi redno vzdrževanje košenic. 

43. člen  
(vode) 

(1) Najpomembnejše površinske vode v občini so Bohinjsko jezero in Triglavska jezera ter 
vodotoki Sava Bohinjka, Bistrica, Mostnica, Ribnica in Jerečica. Občina si bo prizadevala k 
ohranjanju čim večje naravnosti površinskih voda. 

(2) Pri varstvu površinskih voda je pomembno ohranjanje obvodne vegetacije. Ob 
hudourniških in rečnih strugah tudi zaradi preprečevanja erozije, plazenja in prehitrega 
odtekanja vode. 

(3) Poplavna območja so prikazana v Prikazu stanja prostora. 

(4) Na obalah Bohinjskega jezera se na najmanj ranljivih predelih natančno določijo 
območja urejanja kopališč, pristanišč in rekreacijskih poti, pri čemer se ureditve izvaja ob 
ohranjanju morfoloških značilnosti jezera in obvodnega prostora, značilnosti posameznih 
ekosistemov ter kulturnih in doživljajskih značilnosti obvodne krajine. Ta območja in 
ureditve ne smejo ovirati prostega dostopa do obale, ali vidno razvrednotiti prostora. 
Zagotovi se ustrezna infrastrukturna opremljenost (ureditev sanitarnih enot, začasnih 
objektov za prodajo pijač in sladoleda ter obstoječih parkirišč). Na drugih delih se ohranja 
naravno zgradbo obvodnega prostora. 

(5) Izvajajo se splošni ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja površinskih voda: 

- urejanje komunalne opremljenosti naselij in turističnih kompleksov, 
- preprečevanje neustrezne rabe, dejavnosti in prostorskih ureditev, ki se pojavljajo 

na prispevnih območjih površinskih voda in vplivajo na slabo stanje voda, 
- preprečevanje in saniranje točkovnih virov onesnaženja, 
- usmerjanje razvoja poselitve v obstoječa poselitvena območja, s hkratnim 

zagotavljanjem zbiranja in primernega čiščenja odpadnih voda, 
- preprečevanje in saniranje razpršenih virov onesnaževanja z uvajanjem ekološko 

sprejemljivejše kmetijske pridelave. 

(6) Mokrišča (barji Šijec in Goreljek) se varuje zaradi velikega naravovarstvenega pomena. 

(7) Izkoriščanje naravnih virov (npr. odvzem vode za male vodne elektrarne ali odvzem 
plavin) mora biti predhodno podvrženo interdisciplinarni presoji ter predpisom, ki urejajo 
vrsto posegov in način izkoriščanja naravnih virov. 

(8) Celotno območje TNP, posebej Pokljuka, je z bogatim vodnim zaledjem strateškega 
pomena za napajanje velikega dela Zgornje Gorenjske z zalogami pitne vode. Vse 
obstoječe in potencialne vodne vire je treba ustrezno zaščititi in varovati pred 
onesnaženjem in neustreznimi posegi. Vodnim virom se določi vodovarstvena območja. 
Raba prostora mora prvenstveno upoštevati omejitve na vodovarstvenih območjih. 

44. člen  
(mineralne surovine) 

(1) Nova območja za izkoriščanje mineralnih surovin v občini niso načrtovana. 

(2) Ob morebitnih povečanih potrebah za mineralne surovine, ki bi jih bilo najbolj 
racionalno pridobiti na občinskem območju, bo občina območja pridobivanja mineralnih 
surovin določila na podlagi strokovnih prostorskih preveritev in primerjalnih študij s 
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prostorskega in okoljskega vidika ter ob upoštevanju naravovarstvenih usmeritev in ciljev 
varstva kulturnih in simbolnih kakovosti prostora. 

(3) Za kamnolome Bitenjska planina, Gorjuše, Rovtarica, Rudno polje in Martinček, ki jim 
je bila podeljena rudarska pravica za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin, je treba 
po prenehanju izkoriščanja, to je do poteka rudarske pravice, sanirati. Morebitne širitve se 
preveri v skladu z drugim odstavkom tega člena. Celo območje (obstoječe in širitev) se 
ureja z OPPN, v okviru katerega se podrobneje ovrednoti tudi vpliv hrupa na okolico ter 
skladno s tem zagotovi ustrezne ukrepe za varstvo pred hrupom. 

(4) Obstoječe manjše kamnolome, ki so nastali zaradi gradnje gozdnih cest na območju 
Pokljuke, Jelovice ter med Staro Fužino in Studorjem, ter peskokope (tudi območja plavin) 
se evidentira in sanira 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. 

45. člen  
(turizem in rekreacija) 

(1) Območje občine je glede na naravne in kulturne kakovosti v prostoru prepoznavno na 
nacionalni ravni. Cilj občine je ohranjati in razvijati potenciale za razvoj turizma in 
rekreacije ter dopolnjevati turistično-rekreacijsko infrastrukturo. Potenciali so predvsem za 
rekreacijo v naravi (tek, sprehodi, pohodništvo, smučanje, tek na smučeh, planinarjenje in 
kolesarjenje, jahanje, vodni športi v navezavi na Bohinjsko jezero in vodotoke, doživljanje 
narave, spoznavanje kulturne dediščine), kar spremlja tudi ugodna klima, čisti vodni viri ter 
zrak. 

(2) Občina bo usmerjala razvoj v razbremenjevanje jezerske sklede, v kakovostni izletniški 
turizem in športno rekreacijske programe v naravi, ponudbo specifičnih proizvodov 
(wellness programi in poslovno-seminarska srečanja) ter v višjo kakovost in skladno širitev 
turističnih kapacitet in storitev. Podpirala bo razvoj športa in rekreacije v krajini, zato so z 
OPN določene enote urejanja prostora za rekreacijo v naravnem okolju, kjer se lahko 
urejajo poti ter površine za rekreacijo in začasne ureditve (smučišča in tekaške proge) na 
način, ki ohranja primarno rabo prostora. 

(3) Turistične kapacitete se zagotavljajo v obliki razpršenih nastanitvenih kapacitet po 
vaseh in alternativnih oblik nastanitvenih kapacitet (npr. manjši penzioni, turistične 
kmetije, manjši družinski hoteli, sobodajalstvo, kampi ipd.). Turistični razvojni cilji občine 
bolj kot na kvantitativnem povečevanju turističnih kapacitet, temeljijo in se osredotočajo 
na kakovostno rast, omejen razvoj mikro con in razvoj turističnih programov. 

(4) Območja za turizem, ki imajo določene skupne lastnosti, so: 

- območje intenzivnega turizma, 
- območje posebne naravne in kulturne vrednosti z zadržano razvito turistično in 

rekreacijsko infrastrukturo, 
- območje posebne naravne in kulturne vrednosti z rekreacijsko infrastrukturo v 

naravnem zaledju. 

(5) Za doseganje skladnega razvoja turizma se v vsakem od zaključenih območij iz 
prejšnje točke tega člena spodbuja le omejene aktivnosti. Tako usmerjen razvoj turizma bo 
omejil negativne vplive na okolje ter zaščitil naravno in kulturno dediščino območja, ki sta 
ključna dejavnika privlačnosti občine. 

(6) Območje intenzivnega turizma na območju Bohinjske Bistrice je prednostno območje 
za razvoj turizma in rekreacije. Največji privlačni potenciali so urbano središče z možnostmi 
krepitve hotelske dejavnosti, obstoječ vodni park, kamp Danica, načrtovan arheološki park 
in dobre navezave na zaledje. Na območju Bohinjske Bistrice je možen razvoj tistih 
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turističnih dejavnosti, ki vizualno ne spreminjajo njene podobe, v vsebinskem smislu pa se 
naslanjajo na naravne in ustvarjene danosti. Usmeritve za razvoj turizma na tem območju 
so: 

- ustrezno se uredi in opremi odprt javni prostor (visoka kakovost ureditve javnega 
odprtega prostora, komunalna oprema in prometne površine, zagotavljanje javne 
dostopnosti), 

- razvija se kongresni, zdravstveni ipd. turizem, 
- obstoječi turistični in rekreacijski objekti se dopolnjujejo in razvijajo ter se po 

potrebi prenavljajo, 
- turistična ponudba temelji predvsem na izboljšanju kakovosti in na domači 

ponudbi, ki gradi na celoletni ponudbi. 

(7) Območje posebne naravne in kulturne vrednosti z zadržano razvito turistično in 
rekreacijsko infrastrukturo obsega Spodnjo in Zgornjo dolino, jezersko skledo, Nomenjsko 
kotlino ter poseljen del Pokljuke. Je območje posebne kulturne vrednosti, saj ima 
ohranjeno kulturno in naravno krajino, privlačno za rekreativce in turiste. Za območje so 
značilne raznolike, hidrološke, vegetacijske in kulturne posebnosti. Območje se načrtuje z 
upoštevanjem navedenih posebnosti in značilnosti, ohranjata se poselitev in kulturna 
krajina, razvija se rekreacijska infrastruktura, nastanitev pa se zagotavlja z zasebnimi 
oziroma manjšimi namestitvenimi zmogljivostmi. Razvija se prezentacija oziroma 
interpretacija naravnih in kulturnih znamenitosti. Usmeritve za razvoj turizma na tem 
območju so: 

- na poselitvenih območjih se spodbuja razvoj drobnih namestitvenih zmogljivosti 
(sobodajalstvo, namestitev v manjših penzionih ipd.), prednostno s kakovostno 
prenovo obstoječih objektov, 

- turizem in rekreacijo se razvija v povezavi s kmetijstvom in s kmetijstvom povezanih 
dopolnilnih dejavnosti in ponudbe, ki lahko koristijo možnosti narave, rekreacije, 
kulture, prireditev, domače hrane in tradicije ipd., 

- spodbuja se ohranjanje tradicionalne rabe tal in uvajanje alternativnih oblik 
kmetovanja, predvsem na območju izjemnih krajin in na drugih zavarovanih 
območjih, 

- pri prenovi naselij in zagotavljanju zaposlitvenih zmogljivosti za obstoječe 
prebivalstvo se spodbuja dejavnosti, povezane s kulturnim, rekreacijskim, 
ekološkim, doživljajskim ter kulinaričnim turizmom, 

- turistično ponudbo se razvija v vseh poselitvenih območjih, pri čemer ostajata 
območji z najbolj raznoliko turistično ponudbo (nastanitvena in gostinska, 
kulturna, muzejska, mladinski turizem, kulinarika, izhodišče za pohodništvo in 
kolesarjenje, šport in rekreacija ipd.) Ribčev Laz in Stara Fužina, 

- dopolnjuje se pohodniška in kolesarska infrastruktura, učne poti, 
- dopustna je postavitev šotorišč skladno na prostorsko in okoljsko sprejemljivih 

lokacijah, skladno s 33. členom tega odloka, 
- sanira se kampa Ukanc in Danica, 
- razvijajo se zimsko turistični centri, ki se jih nadgradi s poletno ponudbo, njihov 

nadaljnji razvoj pa se navezuje na naravne in kulturne znamenitosti (Vogel, 
Bohinjska Bistrica, Rudno polje, območje Šport hotela in hotela Jelka na Goreljku 
ter Senožeta), 

- dolgoročni razvoj smučišča Bohinjska Bistrica se načrtuje na širšem območju 
obstoječih smučišč Kobla in Sorica ter v območju med njima. Cilj je urediti enotno 
urejeno smučarsko središče z ureditvami: razširitev smučišča Kobla z razširitvijo in 
ureditvijo obstoječih smučišč; nove smučarske proge; novo povezovalno smučišče 
med Slatnikom in smučišči Koble; smučišča v smeri planine Na Strmeh ter smučišče 
na Soriško planino (občina Železniki). Z žičnicami se načrtuje dostop na Mali vrh (v 
bližini sedanje zgornje postaje žičnice Kobla) in na greben Slatnika. Novo smučišče 
se kratkoročno prednostno razvija na širšem območju obstoječega, med tem ko se 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 46 

območje vzhodno od smučišča, to je na območju Šavnika in planine na Strmeh 
dolgoročno ohranja kot varovano območje za določitev območja rekreacije v 
naravnem okolju v povezavi s smučiščem Bohinjska Bistrica na podlagi presoje v 
naslednjih postopkih sprememb in dopolnitev OPN; 

- določijo se območja urejanja kopališč, pristanišč, vstopno izstopnih mest in 
rekreacijskih poti ob Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki, z upoštevanjem 
morfoloških značilnosti vodnega telesa in obvodnega prostora. 

(8) Območje posebne naravne in kulturne vrednosti z rekreacijsko infrastrukturo v 
naravnem zaledju zajema gozdnat del Pokljuke, Jelovico, Severne Bohinjske planine in 
spodnje Bohinjske gore. Zaradi velike privlačnosti se ohranja kakovostne prvine v prostoru 
ter sanira degradirana območja in opuščene objekte. Na območju Triglavskega narodnega 
parka bo občina v sodelovanju z ostalimi občinami razvijala velik turistični potencial, ki ga 
ima območje zaradi ohranjene naravne in kulturne krajine. Usmeritve za razvoj turizma na 
tem območju so: 

- na območju se izvaja izgradnja in dopolnjevanje pohodniške infrastrukture z 
nadgradnjo tematskih poti, v območju TNP v skladu z zakonom, ki ureja območje 
narodnega parka, 

- uredijo se počivališča, razgledišča in info točke, 
- izvaja se kakovostna prenova in okoljska sanacija obstoječih planinskih domov in 

koč. 

 

7.3 Posebna območja ohranjanja in razvoja prepoznavnih kakovosti in vrednot 
prostora 

46. člen  
(območja izjemnih krajin) 

(1) Območje Bohinja se po dosedanjih opredelitvah najvrednejših krajinskih območij 
uvršča v tipološko skupino krajin z izjemno naravno zgradbo. Krajinske strukture, ki 
bistveno prispevajo k izjemnosti posameznih območij, oblikujejo predvsem reliefna 
zgradba in posebni geomorfološki pojavi. Območja z izjemnimi prvinami naravne zgradbe 
dopolnjujejo in nadgrajujejo tradicionalne prvine kulturnih krajin – naselbinske kulture in 
obdelovalnih zemljišč. Krajine z izjemno naravno zgradbo so pomembne nosilke 
nacionalne identitete in prepoznavnosti slovenskega prostora in imajo zato evropski ali 
celo širši pomen. Želeno stanje v teh krajinah je ohranjanje značilnosti naravne zgradbe in 
njim prilagojenih oblik poselitve, obdelovanja kmetijskih površin in drugih oblik 
človekovega delovanja. Preprečujejo se spremembe prostorskih razmerij, ki so lahko 
posledica fizičnih posegov v prostor, pa tudi spremembe kulturno-asociativnih vrednosti 
posameznih krajinskih območij. Usmeritve za varovanje in urejanje krajin z izjemno 
naravno zgradbo: 

- poselitev, turistične ureditve in drugi posegi se v prostor umeščajo tako, da 
značilnosti naravne zgradbe in kulturne krajine ne bodo prizadete ter ne bodo 
zmanjšana skladna prostorska razmerja. Te elemente krajinskega prostora namreč 
skuša turizem tržiti. V ta prostor se zato praviloma tudi ne umešča infrastrukturnih 
objektov in ne načrtuje infrastrukturnih koridorjev, predvsem zračnih vodov; 

- varuje se območja na obrobju kulturnih krajin, ki so zaradi posebnih oblik naravne 
zgradbe ostala naravno ohranjena (npr. gozdna pobočja, skalne stene ipd.), 

- ohranjajo se robovi obstoječih naselij; pri prenovah se upošteva morfološko 
zgradbo naselbin in lokalno tipologijo arhitekture; 

- preprečijo se nekontrolirani posegi v krajinsko zgradbo zunaj že poseljenih 
območij. 
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(2) Nova poselitev in turistične ureditve se bodo v prostor umeščale tako, da značilnosti 
naravne zgradbe in kulturne krajine ne bodo prizadete. Te elemente krajinskega prostora 
namreč skuša turizem tržiti. 

47. člen  
(območja ohranjanja naravnih kakovosti) 

(1) Ohranjanje narave bo občina zagotavljala s celovitim prostorskim načrtovanjem, v 
katerem bodo območja in enote ohranjanja narave upoštevani kot potencial in kot 
element varstva. Na območju občine so širša zavarovana območja, naravne vrednote, 
ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja – Natura 2000. V čim večji 
meri se ohranjajo ali vzpostavijo tudi prvotni habitati (npr. ekstenzivni negnojeni travniki, 
mokrotni travniki, visokodebelni sadovnjaki, mejice, živice, obrežna vegetacija). 

(2) Posebno varstveno območje je Triglavski narodni park, ki je zaščiten s posebnim 
zakonom o narodnem parku. Narodni park je razdeljen na tri varstvena območja. 
Določena so tudi ožja zavarovana območja. Na območju občine so vsa navedena varstvena 
območja. Prvo varstveno območje je prednostno namenjeno uresničevanju varstva in 
ohranjanja naravnih vrednot, prvobitnih naravnih območij divjine, rastlinskih in živalskih 
vrst, njihovih osebkov in habitatov, naravnega razvoja ekosistemov in naravnih procesov 
brez človekovih negovalnih, vzdrževalnih in drugih posegov. Dopuščena je tradicionalna 
paša na urejenih pašnih planinah v visokogorju in ohranjanje s tem povezane kulturne 
dediščine. Drugo varstveno območje je namenjeno ohranitvi obstoječega stanja narave in 
kulturne dediščine vsaj v trenutni kakovosti, preprečitvi vnosa novih obremenjujočih 
dejavnosti ter postopnemu doseganju namenov prvega varstvenega območja ob 
upoštevanju razvoja dopuščenih dejavnosti. Dopuščena je tradicionalna raba naravnih virov 
zaradi izvajanja dejavnosti sonaravnega kmetijstva in gozdarstva ter trajnostnega 
gospodarjenja z divjadjo in ribami. Tretje varstveno območje je namenjeno ohranjanju in 
varovanju biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine, izrazitih ekoloških, 
estetskih in kulturnih kakovosti krajine ter ohranjanju poselitve in spodbujanju 
trajnostnega razvoja, usklajenega s cilji narodnega parka. Ožja zavarovana območja se 
nanašajo na območja ohranjanja narave ali kulturne dediščine, zanje pa poleg režimov 
varstvenih območij katerim pripadajo, veljajo tudi podrobni varstveni režimi. 

(3) Varstvo narave v občini je v veliki meri povezano z vprašanji, ki presegajo občinske 
meje in pristojnosti. Gre predvsem za vprašanja varstva vodnega in obvodnega prostora 
Bohinjskega jezera ter rečnih strug in za vprašanja upravljanja v prostoru Triglavskega 
narodnega parka. 

(4) Pri urejanju prostora se za varstvo območij z varstvenim statusom obvezno upoštevajo 
usmeritve, izhodišča in pogoji pristojnih organov za varstvo narave ter varstveni režimi na 
teh območjih. Za posege je treba pridobiti naravovarstveno soglasje. 

48. člen  
(območja varstva kulturne dediščine) 

(1) V občini je treba z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavljati celostno varstvo 
kulturne dediščine, zagotoviti ustrezno uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami 
in načinom življenja in ob tem obravnavati dediščino kot dejavnik vzdržnega prostorskega 
razvoja, kot razvojni dejavnik in prostorski potencial. 

(2) Dediščina se varuje glede na tip (arheološka, stavbna profana, stavbna sakralna, 
memorialna, naselbinska, dediščinska kulturna krajina, ostalo) in glede na status (kulturni 
spomeniki državnega ali lokalnega pomena in preostala dediščina). 
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(3) Pri urejanju prostora se za varstvo območij in objektov z varstvenim statusom obvezno 
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji pristojnih organov za varstvo kulturne dediščine. 

 

7.4 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in 
reševanja 

49. člen  
(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja) 

(1) Po podatkih Agencije RS za okolje spada območje občine v območje s potresno 
nevarnostjo VII. stopnje po MSC lestvici. Obravnavano območje spada pretežno v območje 
zelo majhnega tveganja nastanka plazov zaradi potresov in delno v območje, v katerem ni 
tveganja nastanka plazov zaradi potresov. V občini se ponekod pojavljajo območja 
srednjega tveganja nastanka podorov zaradi potresov, prisotna pa so tudi območja, kjer 
tveganja nastanka podorov zaradi potresov ni. 

(2) Poplavljena območja v času katastrofalnih poplav zajemajo dolino Save Bohinjke od 
izliva iz Bohinjskega jezera pri Ribčevem Lazu do meje z občino Bled, površine ob Mostnici 
od Stare Fužine do Ribčevega Laza ter obalo Bohinjskega jezera. Poplavljeno območje ob 
Savi Bohinjki je najširše med naseljema Polje in Lepence ter med Logom v Bohinju in 
Sotesko. Širitve stavbnih zemljišč, s katerimi bi se poslabšal vodni režim, v skladu s predpisi 
niso dopustne. 

(3) Zahodni del občine spada v 3. kategorijo erozijskih območij, na katerih so erozijski 
procesi srednje razviti. Vzhodni del občine spada v 2. kategorijo erozijskih območij. Na teh 
so erozijski procesi zaznani. Obe območji spadata v erozijska območja z zahtevnejšimi 
protierozijskimi ukrepi. Skrajni vzhodni del občine spada v 1. kategorijo erozijskih območij, 
na katerih se izvaja običajne protierozijske ukrepe. 

(4) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo: 

- dekontaminacijska postaja: na območju parkirišča Lip Bohinj v Bohinjski Bistrici, 
- enote prve pomoči: pri osnovni šoli dr. Janez Mencinger in za Kulturnim domom 

Jože Ažman v Bohinjski Bistrici, ob domu upokojencev v Srednji vasi, jugovzhodno 
od gasilskega doma na Gorjušah, 

- enota za RKB zaščito: na travniku jugozahodno od Lepenc, 
- sanitetno sprejemališče: v Zdravstvenem domu Bohinj v Bohinjski Bistrici, 
- helidrom: nogometno igrišče pri kampu Danica, za Kulturnim domom Jože Ažman 

v Bohinjski Bistrici, ob domu upokojencev v Srednji vasi, jugovzhodno od 
gasilskega doma na Gorjušah, zahodno od Stare Fužine, 

- površine za pokop večjega števila ljudi: na in ob obstoječih pokopališčih, 
- mesto za pokop kadavrov ob množičnem poginu živali: zahodno od smučišča 

Senožeta pod Srednjo vasjo, 
- površine za deponijo ruševin: betonarna Bohinjska Bistrica (2000 m2), 
- območja za evakuacijo prebivalstva: športna igrišča ob Osnovni šoli Bohinjska 

Bistrica, za Kulturnim domom Joža Ažmana, vzhodno od vasi Srednja vas, ob 
gasilnem domu na Gorjušah, na Koprivniku, parkirišče Ribčev Laz, 

- površine za začasno nastanitev prebivalcev: hoteli, gasilski domovi, kampi, 
telovadnice, športne dvorane, 

- mesta za zbiranje reševalnih ekip: Občina Bohinj (štab). 

 

7.5 Območja in objekti za potrebe obrambe 

50. člen  
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(območja in objekti za potrebe obrambe) 

(1) Na območju občine so naslednja območja posebnega pomena za obrambo: Rudno 
polje in Viševnik (območje izključne rabe) ter Rudno polje – območje smučišča in 
biatlonskih prog (območje možne izključne rabe ter omejene in nadzorovane rabe). 

(2) Območja izključne rabe so namenjena izključno za obrambne potrebe, na katerih 
potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.  

(3) Območja možne izključne rabe so območja, ki so primarno namenjena za druge 
potrebe in se jih v primeru izrednega stanja, vojnega stanja ali krize lahko uporabi za 
obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje vojske. 

(4) Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne 
omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov. 

 

8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč 

51. člen  
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč) 

(1) Na podlagi usmeritev razvoja poselitve in krajine ter razvoja gospodarske javne 
infrastrukture so določene usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč za: 

- stavbna zemljišča, 
- kmetijska zemljišča, 
- gozdna zemljišča, 
- vodna zemljišča, 
- druga zemljišča. 

(2) Namenska raba zemljišč se določi na podlagi stanja v prostoru oziroma dejanske rabe, 
razvoja posameznih dejavnosti, omejitev v prostoru ter razvojnih potreb občine in njenih 
prebivalcev, na podlagi strokovnih podlag in podatkov o stavbnih zemljiščih za širitev 
naselij, katastrskih podatkov in digitalnih ortofoto posnetkov. 

(3) Nova stavbna zemljišča se določijo na robovih naselij kot zaokroževanje in 
dopolnjevanje poselitvenih območij. Poselitev se usmerja izključno na območja stavbnih 
zemljišč. Zelene površine ter kmetijska, vodna in gozdna zemljišča niso zazidljiva. 

(4) Kmetijska zemljišča se v večji meri ohranja v sedanjem obsegu. Na račun širitve 
poselitve na kmetijska zemljišča se v hribovitih predelih vrača zaraščajoče se gozdne 
površine nazaj v kmetijske. Posebej se prikažejo območja najboljših in posebej območja 
drugih kmetijskih zemljišč. 

(5) Gozdna zemljišča se ohranja v sedanjem obsegu. Zaraščajoče se površine se glede na 
potrebe namenja nazaj v kmetijsko rabo. 

(6) Kot vodna zemljišča se določijo Bohinjsko jezero ter vodotoki Sava Bohinjka, Bistrica, 
Belca, Strženica, Mostnica, Ribnica, Jerečica, Savica, Ribnica, Bezdena na Nomenju in 
Grmečica. 

 

9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev 

52. člen  
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev) 
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(1) V izvedbenem delu OPN se določijo prostorski izvedbeni pogoji za naselja, za območja 
razpršene poselitve in razpršene gradnje ter za odprt prostor po različnih EUP. PIP določajo 
vrste dopustnih posegov v prostor glede namena in vrste gradenj ter dopustno izrabo 
prostora, lego objektov na zemljišču ter gradbene meje in gradbene linije, velikost in 
oblikovanje objektov, merila za parcelacijo, minimalno komunalno opremo, merila za 
priključevanje objektov na GJI in grajeno javno dobro, skupna merila in pogoje za celostno 
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določijo se tudi merila in pogoji za gradnjo 
objektov zunaj območij stavbnih zemljišč ter za pripravo podrobnih prostorskih načrtov. 

(2) V skladu z usmeritvami za razvoj poselitve in za celovito prenovo naselij, ki upoštevajo 
razvojne trende in temeljno strukturo naselij, prostorski izvedbeni pogoji za naselja in vasi 
v občini zagotavljajo izvajanje prostorskih politik območij, kot so določena v usmeritvah za 
razvoj poselitve in za celovito prenovo naselij.  
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III IZVEDBENI DEL 
1. Splošne določbe izvedbenega dela 

53. člen  
(vsebina izvedbenega dela) 

Izvedbeni del OPN deli prostor občine na posamezne enote urejanja prostora (v nadaljnjem 
besedilu: EUP), za katere določa namensko rabo prostora, splošne prostorske izvedbene 
pogoje (v nadaljnjem besedilu: PIP) in podrobne prostorske izvedbene pogoje (v 
nadaljnjem besedilu: PPIP) ter območja, za katera se pripravi občinski podrobnejši 
prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN). 

54. člen  
(omejitve za posege v prostoru) 

(1) Poleg določb tega odloka je treba pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti 
objektov in pri drugih posegih v prostor upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki 
pomenijo omejitve za posege v prostoru in določajo javnopravne režime, na podlagi 
katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. 
Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem 
odloku. 

(2) Omejitve za posege v prostor, vzpostavljene na podlagi posebnih predpisov in drugih 
aktov, so prikazane v Prikazu stanja prostora, ki je obvezna priloga OPN in je pripravljen na 
podlagi podatkov iz prostorskega informacijskega sistema, ki jih vodijo pristojni državni 
nosilci urejanja prostora. Odraža stanje v prostoru, kakršno je bilo v trenutku pridobitve 
podatkov. 

 

2. Enote urejanja in namenska raba prostora 

55. člen  
(funkcionalne enote) 

(1) Funkcionalna enota (v nadaljnjem besedilu: FE) je območje z enovitimi naravnimi in 
ustvarjenimi sestavinami ter enotnimi funkcionalnimi značilnostmi. Na območju FE se 
določijo skupna izhodišča za podrobnejše urejanje prostora.  

(2)  Območje OPN Bohinj je razdeljeno na naslednje FE (preglednica 2): 

Oznaka FE 

Preglednica 2: Funkcionalne enote. 

Ime FE 

TNP Triglavski narodni park  

BOH Bohinj 

 
(3) Za FE TNP veljajo skupna izhodišča za urejanje prostora, navedena pri posameznih 
poglavjih in členih ter splošna določila odloka, v kolikor jih določila za TNP ne spreminjajo. 

56. člen  
(enote urejanja prostora) 

(1) Vsaka EUP ima s tem odlokom predpisano eno vrsto ali več vrst podrobnejše 
namenske rabe prostora. 
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(2) EUP so prikazane na karti 3 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma 
podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«. 

(3) Označevanje EUP za območja naselij: EUP za območja strnjenih naselij oziroma 
njihovih delov ter za območja, ki po registru prostorskih enot (RPE) pripadajo tem 
naseljem, vendar so od njih oddaljena (stavbna zemljišča v odprtem prostoru), so označene 
z dvočrkovno oznako, ki izhaja iz imena naselja, ter zaporedno številko enote. 

(4) Označevanje EUP za območja tradicionalno razpršene poselitve: EUP za območja 
tradicionalno razpršene poselitve, razen planin, so označene z dvočrkovno oznako, ki 
izhaja iz imena naselja, pri katerem je prepoznan vzorec tradicionalno razpršene poselitve, 
ter zaporedno številko enote. 

(5) Označevanje EUP za območja odprtega prostora: EUP za odprti prostor so označene z 
dvočrkovno oznako, ki izhaja iz geografskega ali ledinskega imena območja, ter z 
zaporedno številko enote. 

(6) V drugi vrstici za oznako EUP je izpisana oznaka FE. Način urejanja v EUP je določen v 
tretji vrstici za oznako FE. Če se EUP ureja po splošnih določilih OPN, se oznaka OPN ne 
izpisuje. Če za EUP veljajo tudi podrobni prostorski izvedbeni pogoji tega odloka, je 
izpisana oznaka PPIP. Kadar se EUP ne ureja samo s tem odlokom, je izpisana oznaka 
načina urejanja: OPPN ali ZN.  

(7) Primer zapisa oznake EUP, ki se pojavlja na kartah: 

SF-2 
TNP 
PPIP 
 
Pri tem je: 
SF  oznaka naselja, območja tradicionalno razpršene poselitve ali oznaka območja  
  odprtega prostora 
2  zaporedna številka EUP 
TNP  oznaka funkcionalne enote v kateri se nahaja enota urejanja prostora 
PPIP  oznaka načina urejanja 

57. člen  
(stopnja natančnosti mej) 

Natančnost določitve namenske rabe in EUP je enaka natančnosti digitalnega katastrskega 
načrta, na katerem se določajo območja namenske rabe in enot urejanja prostora. Če 
meja digitalnega katastrskega načrta odstopa od parcelne meje v naravi, je treba 
upoštevati parcelno mejo v naravi, investitor pa mora podati v projektni 
dokumentaciji pojasnilo geodetskega strokovnega delavca in pristojnega organa Občine 
Bohinj. 

58. člen  
(vrste namenske rabe prostora) 

Ta odlok določa 35 vrst območij podrobnejše namenske rabe. V preglednici 3 so prikazane 
vrste območij namenske rabe in njihova pretežna namembnost. 

Območja podrobnejše namenske rabe prostora 

Preglednica 3: Prikaz kategorij namenske rabe prostora na območju občine. 

Nadaljnja členitev kategorij 
podrobnejše namenske rabe prostora 

I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
S – območja stanovanj SS – stanovanjske površine SSe – površine za eno in 
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dvostanovanjske stavbe 
  SSv - površine za večstanovanjske 

stavbe 
 SB – stanovanjske površine za 

posebne namene 
/ 

 SK – površine podeželskega 
naselja 

/ 

 SP – površine počitniških hiš / 

C – območja centralnih 
dejavnosti 

CU – osrednja območja 
centralnih dejavnosti 

/ 

 CD – druga območja 
centralnih dejavnosti 

/ 

I – območja proizvodnih 
dejavnosti 

IP – površine za industrijo  / 

 IG – gospodarske cone / 
 IK - površine z objekti za 

kmetijsko proizvodnjo 
/ 

B – posebna območja BT – površine za turizem / 
 BC - športni centri / 
Z – območja zelenih 
površin 

ZS – površine za oddih, 
rekreacijo in šport 

ZSs - površine za oddih, rekreacijo in 
šport 

  ZSc - površine za kampe 
 ZP – parki / 
 ZK – pokopališča / 
 ZD – druge urejene zelene 

površine 
/ 

P – območja prometnih 
površin 
 

PC – površine cest / 

 PŽ – površine železnic / 
 PH – heliporti / 
 PO – ostale prometne površine  
E – območja energetske 
infrastrukture 

/ / 

O - območja okoljske 
infrastrukture 

/ / 

A – površine razpršene 
poselitve 

/ Ak - površine razpršene poselitve – 
kmetije 

II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
K1 – najboljša kmetijska 
zemljišča 

/ / 

K2 – druga kmetijska 
zemljišča 

/ / 

III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ 
G – gozdna zemljišča 
IV. OBMOČJA VODA 
V – površinske vode VC – celinske vode / 
 VI – območja vodne 

infrastrukture 
/ 

V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ 
L – območja mineralnih 
surovin 

LN – površine nadzemnega 
pridobivalnega prostora 

/ 

OO – ostala območja / / 
f - območja za potrebe 
obrambe zunaj naselij 

/ / 
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3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji 
3.1 Uvodne določbe 

59. člen  
(določanje prostorskih izvedbenih pogojev) 

(1) Splošni PIP v 3. poglavju izvedbenega dela tega odloka določajo pogoje urejanja na 
celotnem območju občine. Kadar obstajajo na območju FE TNP ali FE BOH drugačni ali 
podrobnejši splošni pogoji urejanja, je to posebej navedeno in jih je treba pri posegih v 
prostor upoštevati skupaj s tistimi pogoji urejanja za celotno območje občine, ki jih pogoji 
na območju FE TNP ali FE BOH ne spreminjajo. 

(2) Za posamezne EUP, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi pogoji, veljajo poleg 
splošnih PIP iz 3. poglavja izvedbenega dela tega odloka, tudi podrobni prostorsko 
izvedbeni pogoji (v nadaljnjem besedilu: PPIP) določeni v 4. poglavju izvedbenega dela 
tega odloka. 

(3) Kadar so za EUP določeni PPIP, je treba upoštevati določila PPIP ter tiste splošne 
prostorske izvedbene pogoje, ki jih PPIP ne spreminjajo. 

(4) V PPIP se vrednosti FZ in FI, ki so določene s tem odlokom, lahko prekoračijo, če 
prekoračitev pomeni kakovostno ureditev in izboljšanje obstoječih razmer v prostoru. 
Prekoračitev vrednosti ne sme povzročiti kršitve drugih s tem odlokom predpisanih 
prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (velikost gradbene parcele, DOBP, DZP, 
odmiki od parcelnih mej, normativi za parkirne in manipulativne površine, uporaba in 
vzdrževanje objekta in podobno). 

(5) V EUP, v katerih je prisotna enota varstva kulturne dediščine, se prednostno upošteva 
PIP za varstvo kulturne dediščine iz 3.13.1 poglavja izvedbenega dela tega odloka. 

 

3.2 Vrste objektov glede na namen v območjih namenske rabe 

60. člen  
(dopustni objekti in dejavnosti po območjih namenske rabe) 

(1) V preglednici 4 so določeni dopustni objekti in dejavnosti po območjih namenske 
rabe. 

(2) Vrste dopustnih objektov in dejavnosti iz prvega odstavka tega člena so določene na 
podlagi predpisa, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov, pri čemer: 

- so vrste objektov označene s šifro iz predpisa, ki ureja enotno klasifikacijo vrst 
objektov, 

- je vedno navedena le najnižja ustrezna raven objektov (podrazred), brez navedbe 
višjih ravni, 

- če so po navedbi vrste objektov našteti določeni objekti, to pomeni, da so od vseh 
objektov te vrste dopustni le konkretno našteti objekti, 

- če je za navedeno vrsto objektov ali posamezen naštet objekt določen poseben 
pogoj (npr. namen ali velikost objekta), to pomeni, da so predhodno navedeni 
objekti dopustni le, če ustrezajo pogoju iz oklepaja. 

(3) Vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih podrobne 
namenske rabe, so določene v tabelah v Prilogi 1 tega odloka. 

1. SSe – površine za eno in dvostanovanjske stavbe 

Preglednica 4: Dopustni in pogojno dopustni objekti in dejavnosti po območjih namenske rabe. 
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1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 11100 Enostanovanjske stavbe, razen počitniške hiše, 
– 11210 Dvostanovanjske stavbe, razen počitniške hiše, 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve,  
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem. 

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za potrebe območja 
a) Pogojno so dopustni tudi naslednji objekti in dejavnosti:  

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2

– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 
 BTP objekta ali dela objekta), 

– 12201 Stavbe javne uprave, 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 
– 12650 Športne dvorane, 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za društvene 

dejavnosti, 
– 12620 Muzeji in knjižnice, 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,  
– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 
– gostinske nastanitvene dejavnosti v stanovanjskih objektih (samo oddajanje zasebnih sob in 

apartmajev gostom), pri čemer sme biti površina prostorov za dejavnost največ 50 % BTP 
posameznega stanovanjskega objekta, 

– pisarniške storitvene in poslovne dejavnosti ter druge storitvene dejavnosti (površina prostorov za 
dejavnost sme biti največ 50 % BTP posameznega stanovanjskega objekta) ter druge mirne 
dejavnosti, ki se odvijajo v zaprtih prostorih in niso delo s strankami. 

b) Dejavnosti in stavbe iz točke a) so dopustne ob pogoju, da ne povzročajo prekomernih vplivov na 
stanovanjsko okolje. 
3. V območju TNP sekundarna bivališča niso dopustna. 

2. SSv – površine za večstanovanjske stavbe 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe, 
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 
– 11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine: samo dom za starejše osebe,  
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predšolsko vzgojo in 

osnovnošolsko izobraževanje (vrtci, osnovne šole), 
– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,  
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže za potrebe območja, razen javnih garaž. 

2. Pogojno dopustne dejavnosti: 
a) V večstanovanjskih stavbah so naslednje pogojno dopustne nestanovanjske dejavnosti dopustne samo v 
pritličju: 

– trgovina na drobno, druge storitvene dejavnosti, storitvene in poslovne dejavnosti, zdravstvo in 
socialno varstvo ter kultura, če služijo tem območjem. 

b) Dejavnosti iz točke a) so dopustne, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
– dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za funkcioniranje objekta, vključno z 

zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe vseh dejavnosti v stavbi, 
– zagotovljen ločen zunanji dostop v prostore dejavnosti, 
– dejavnosti ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa 

presega 3,5 t, ali gradbene stroje, 
– delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom. 

c) V stanovanjih večstanovanjskih stavb so mirne dejavnosti, ki ne potrebujejo obiska strank dopustne v 
skladu s predpisi, ki urejajo področje stanovanjskih stavb in stanovanj. 

3. SB – Stanovanjske površine za posebne namene 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,  
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– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem, 
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (samo v povezavi z 11302 Stanovanjske stavbe 

za posebne družbene skupine: dom za starejše osebe), 

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za potrebe območja: 
– 2630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo dnevni center za starejše ali 

otroke in mladostnike, 
– 12640 Stavbe za zdravstvo: samo ambulante. 

4. SK – Površine podeželskega naselja 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 11100 Enostanovanjske stavbe razen: počitniške hiše, 
– 11210 Dvostanovanjske stavbe: razen počitniške hiše, 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev razen: moteli; hoteli pa samo kot 

manjši družinski hoteli, 
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za društvene 

dejavnosti, 
– 12620 Muzeji in knjižnice, 
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
– 12640 Stavbe za zdravstvo: samo zdravstveni dom, ambulante, 
– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem, 
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 
– 12712 Stavbe za rejo živali, 
– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 250,00 m2 BTP objekta), 
– gostinske nastanitvene dejavnosti v stanovanjskih objektih (samo oddajanje zasebnih sob in 

apartmajev gostom), pri čemer sme biti površina prostorov za dejavnost največ 50 % BTP 
posameznega stanovanjskega objekta ter ob pogoju, da ne povzročajo prekomernih vplivov na 
stanovanjsko okolje, 

– dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji razen pridobivanja in prodaje energije iz obnovljivih virov. V skladu s tem so 
dopustni tudi objekti za opravljanje teh dejavnosti. 

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti za potrebe območja: 
– 12201 Stavbe javne uprave, 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 
– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta). 

3. Dejavnosti in stavbe iz 2. točke so dopustne ob pogoju, da ne povzročajo prekomernih vplivov na 
stanovanjsko okolje. 

4. Če je v podrobnih PIP za EUP določeno, da je območje namenjeno preselitvi kmetije iz naselja, mora 
gradbeno dovoljenje za gradnjo kmetije obravnavati objekte celotne kmetije oziroma lahko obravnava samo 
kmetijske objekte, ne sme pa obravnavati samo stanovanjske stavbe. Uporabno dovoljenje za objekte na 
novi kmetiji se lahko izda šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja za odstranitev ali za spremembo 
namembnosti objektov obstoječe kmetije za nekmetijski namen, dopusten z določili podrobne namenske 
rabe EUP. 

5. V območju TNP sekundarna bivališča niso dopustna. 

5. SP – Površine počitniških hiš 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 11100 Enostanovanjske stavbe: samo počitniške hiše, 
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe: samo počitniška stanovanja in počitniški apartmaji, 
– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem. 

2. Sprememba počitniškega objekta v stanovanjski objekt za stalno bivanje ni dopustna.  
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6. CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe, 
– 11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, 
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
– 12201 Stavbe javne uprave, 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 
– 12301 Trgovske stavbe (do 1000,00 m2 BTP objekta), 
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,  
– 12620 Muzeji in knjižnice, 
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
– 12640 Stavbe za zdravstvo: samo ambulante, 
– 12650 Stavbe za šport, 
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 
– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem, 
– 12420 Garažne stavbe, 
– 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe: 

samo stavbe in terminali na avtobusnih postajah in z njimi povezane stavbe. 
V stanovanjskih stavbah morajo biti pritličja stavb v javni rabi. 

7. CD – Druga območja centralnih dejavnosti  

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
– 12201 Stavbe javne uprave, 
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 
– 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe: 

samo stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah in z njimi povezane stavbe,  
– 12620 Muzeji in knjižnice, 
– 24110 Športna igrišča, 
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
– 12640 Stavbe za zdravstvo: samo ambulante, 
– 12650 Stavbe za šport (kot sestavni del vzgojno-izobraževalnih dejavnosti), 
– 12420 Garažne stavbe, 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,  
– 12610 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo gasilski domovi. 

8. IP – Površine za industrijo 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 12510 Industrijske stavbe, 
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča, 
– 22232 Čistilne naprave, 
– 23010 Rudarski objekti: samo objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, 
– 23040 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, ki služijo temu območju, 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 
– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP dela objekta), 
– 12303 Bencinski servisi, 
– 24203 Odlagališča odpadkov: samo zbirni center za odpadke, 
– 12420 Garažne stavbe, 
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– parkirišča so dopustna tudi za tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za 
dostavna vozila. 

2. Upravne in pisarniške stavbe ter gostilne, restavracije in točilnice naj se umestijo bližje ulici ali drugim 
odprtim javnim površinam. 

9. IG – Gospodarske cone  

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 12510 Industrijske stavbe, 
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,  
– 12303 Bencinski servisi, 
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe, 
– 12301 Trgovske stavbe (samo industrijske prodajalne do 2000,00 m2 BTP posamezne stavbe), 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, ki služijo temu območju, 
– 12420 Garažne stavbe, 
– 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe, 
– parkirišča so dopustna tudi za tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za 

dostavna vozila. 

2. Upravne in pisarniške stavbe ter gostilne, restavracije in točilnice naj se umestijo bližje ulici ali drugim 
odprtim javnim površinam. 

10. IK – Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 
– 12712 Stavbe za rejo živali, 
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča. 

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti: 
Pogojno so dopustne so tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno namembnost območja: 

– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),  
– 12301 Trgovske stavbe za potrebe kmetijstva (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 
– 22232 Čistilne naprave. 

2. Upravne in pisarniške stavbe naj se umestijo bližje ulici ali drugim odprtim javnim površinam. 

11. BT – Površine za turizem 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: razen bungalovi, 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe: samo konferenčne in kongresne stavbe, 
– 12650 Stavbe za šport, 
– 24110 Športna igrišča, razen površin za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke. 
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. 

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti: 
– 11100 Enostanovanjske stavbe (Dopustna samo v objektih 12111, 12120 in 12112, in sicer največ 

ena stanovanjska enota za potrebe bivanja lastnika ali upravljavca objekta). 
3. Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno namembnost območja: 

– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, razen: avtopralnice, stavbe za oskrbo in nego hišnih 

živali ipd., 
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,  
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
– 12640 Stavbe za zdravstvo (kot dopolnilna dejavnost osnovni namembnosti, npr. zdravsvene storitve 

v hotelih in sorodno), 
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– parkirišča so dopustna tudi za avtobuse. 
Dejavnosti, povezane s stavbami iz točke 3. so dopustne, če dopolnjujejo osnovno namembnost območja, 
če so umeščeni v kleti ali pritličju objekta in v skupni površini ne presegajo 1/2 posamezne etaže, je 
zagotovljena dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za funkcioniranje objekta, 
vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe vseh dejavnosti v stavbi. 

12. BC – Športni centri 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 12650 Stavbe za šport, 
– 12640 Stavbe za zdravstvo: samo ambulante, 
– 24110 Športna igrišča. 

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti: 
Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno namembnost območja: 

– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2),  
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,  
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (vezane na program v območju), 
– 12420 Garažne stavbe, 
– parkirišča so dopustna tudi za avtobuse. 

3. Drugi dopustni posegi v prostor:  
– prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi napihljivimi konstrukcijami (baloni), 
– dopustni so spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe 

rekvizitov, sanitarije, klubski prostor), do 200,00 m2. 

13. ZSs – Površine za rekreacijo in šport 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 24110 Športna igrišča,  
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo sanitarni prostori,  
– tribune za gledalce. 

2. Drugi dopustni posegi v prostor: 
– prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi napihljivimi konstrukcijami (baloni). 

14. ZSc – Površine za kampe  

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– stavba recepcije (sprejemni prostor), 
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo sanitarne stavbe v počitniških 

kampih, 
– skladiščni in servisni objekti za potrebe vzdrževanja kampa, 
– 24110 Športna igrišča. 

2. Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, če dopolnjujejo osnovno namembnost območja: 
– 12301 Trgovske stavbe (do 150,00 m2 BTP) na območju EUP,  
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 250,00 m2 BTP) na območju EUP, 
– parkirišča so dopustna tudi za avtobuse. 

15. ZP – Parki 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga 

javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene 
površine. 

2. Dopustno je vzdrževanje in odstranitev GJI ter drugih omrežij v javni rabi. Nove ureditve in gradnja 
objektov GJI je dopustna izjemoma, za priključke objektov in naprav na primarno omrežje ter izjemoma na 
krajših odsekih za primarno omrežje, če kakršnakoli druga možnost gradnje in poteka ni mogoča. 

16. ZK – Pokopališča  
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1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 24204 Pokopališča,  
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 
– 12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti, 
– 12301 Trgovske stavbe (do 100,00 m2 BTP) samo za potrebe pokopališča,  
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti samo za potrebe pokopališča. 

17. ZD – Druge zelene površine  

1. Dopustni objekti in dejavnosti: / 

18. PC – Površine cest 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– državne ceste: 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste, 
– občinske ceste: 21120 Lokalne ceste in javne poti, 
– drugi prometni infrastrukturni objekti: 21410 Mostovi in viadukti, 
– 21420 Predori. 

19. PŽ – Površine železnic 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 21210 Glavne in regionalne železniške proge, 
– 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe: 

samo za potrebe železnic, 
– 12510 Industrijske stavbe: samo avtomehanične in podobne delavnice za potrebe železnic, 
– 12520 Rezervoarji in skladišča: samo pokrite skladiščne površine za potrebe železnic, 
– 21410 Mostovi in viadukti, 
– 21420 Predori in prehodi, 
– postajališča in peroni, 
– parkirišča in počivališča. 

2. Pogojno dopustna spremljajoča dejavnost na železniški postaji je gostinstvo, če dopolnjuje osnovno 
namembnost območja. 

20. PH – Heliporti 
– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport. 

21. PO – ostale prometne površine 

1. Dopustni objekti so: 
– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo počivališča, parkirišča, 
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste. 

22. E – Območja energetske infrastrukture 

1. Dopustni objekti so: 
– 23020 Energetski objekti, 
– 21520 Pregrade in jezovi, 
– objekti in naprave, namenjeni vzdrževanju vodnih zemljišč površinskih voda in vodnim objektom. 

2. Na obstoječih objektih mHE z izdanim upravnim dovoljenjem in podeljeno koncesijo so dopustne 
rekonstrukcije, vzdrževalna dela in tista dela, ki izboljšujejo oziroma vzpostavljajo ekološko stanje vodotoka 
(zagotovitev ekološko sprejemljivega pretoka, ribje steze) in vodni režim vodotoka (naravna dinamika 
vodotoka). 

23. O – območja okoljske infrastrukture  

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 22121 Prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, 
– 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, 
– 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo,  
– 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,  
– 22231 Cevovodi za odpadno vodo, 
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– 22232 Čistilne naprave,  
– 12510 Industrijske stavbe: samo objekti za obdelavo odpadkov,  
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo objekti za obdelavo odpadkov, 
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: samo objekti za obdelavo odpadkov, 
– 24203 Odlagališča odpadkov: samo odlagališča za nenevarne odpadke in inertne odpadke ter zbirni 

center za odpadke, 
– 23020 Energetski objekti. 

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti: 
V EUP z namensko rabo O je dopustno pod pogoji, ki veljajo za območja namenske rabe IP, graditi tudi 
dopolnilne objekte oziroma namembnosti, in sicer 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in 
skladišča ter 1220 Upravne in pisarniške stavbe, kadar so neposredno vezani na osnovno dejavnost v EUP. 
Sprememba namembnosti objektov v dejavnosti, ki niso vezane na okoljsko infrastrukturo, ni dopustna. 

24. Ak – Površine razpršene poselitve  

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 11100 Enostanovanjske stavbe, 
– 11210 Dvostanovanjske stavbe, 
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostišče, 
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 
– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem, 
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 
– 12712 Stavbe za rejo živali, 
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 
– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 
– objekti za gospodarjenje z gozdovi in za upravljanje lovskega območja (npr. gozdarske koče in lovske 

koče), 
– gostinske nastanitvene dejavnosti v stanovanjskih objektih (samo oddajanje zasebnih sob in 

apartmajev gostom), pri čemer sme biti površina prostorov za dejavnost največ 50 % BTP 
posameznega stanovanjskega objekta, 

– dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

2. Če je v podrobnih PIP za EUP določeno, da je območje namenjeno preselitvi kmetije iz naselja, mora 
gradbeno dovoljenje za gradnjo kmetije obravnavati objekte celotne kmetije oziroma lahko obravnava samo 
kmetijske objekte, ne sme pa obravnavati samo stanovanjske stavbe. Uporabno dovoljenje za objekte na 
novi kmetiji se lahko izda šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja za odstranitev ali za spremembo 
namembnosti objektov obstoječe kmetije za nekmetijski namen, dopusten z določili podrobne namenske 
rabe EUP. 

25. K1 – Najboljša kmetijska zemljišča 

1. Dopustni objekti, posegi in dejavnosti: 
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, 
– poleg pomožnih objektov iz priloge 1 tega odloka, ki so dopustni na K1, tudi: ograje in opore za 

trajne nasade in opore za mreže proti toči, 
– čebelnjaki so dopustni v skladu z 90. členom tega odloka, 
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  
– ureditve za rekreacijo v naravnem okolju, določene s PPIP za EUP v poglavju 4 tega odloka, tako da 

se ohranja kmetijska raba zemljišča. 

2. Na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč ni dopustno vzpostavljati območij za omilitvene in 
izravnalne ukrepe po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave. 

26. K2 – Druga kmetijska zemljišča 

1. Dopustni objekti, posegi in dejavnosti: 
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, 
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– poleg pomožnih objektov iz priloge 1 tega odloka, ki so dopustni na K2, tudi: ograje in opore za 
trajne nasade in opore za mreže proti toči, 

– čebelnjaki so dopustni v skladu s 90. členom tega odloka, 
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
– ureditve za rekreacijo v naravnem okolju, določene s PPIP za EUP v poglavju 4 tega odloka, tako da 

se ohranja kmetijska raba zemljišča. 

27. G – Območja gozdov 

1. Dopustni objekti in dejavnosti:  
– objekti in druga dela, ki povečujejo požarno varnost gozdov, 
– sanacija peskokopov, kamnolomov, gramoznic in divjih odlagališč odpadkov s kontroliranim 

odlaganjem inertnih odpadkov na podlagi projekta in soglasij pristojnih služb ter sanacija cestnih 
usekov in nasipov, 

– gozdarska investicijsko-vzdrževalna dela skladno s predpisi o gozdovih, 
– posegi v skladu z gozdnogospodarskimi in lovskogojitvenimi načrti, 
– počivališča, ureditev učnih, rekreacijskih, planinskih poti, naprave za rekreacijo v naravi, klopi, mize, 

razgledišča in razgledni stolpi, koši za odpadke, usmerjevalne in izobraževalne table, kažipoti in 
podobna oprema, 

– objekti za vodnogospodarske ureditve (pregrade, jezovi ipd.), vodnogospodarske ureditve obstoječih 
strug, potokov in hudournikov po usmeritvah pristojne vodne uprave ter druge ureditve za potrebe 
varstva pred negativnim delovanjem voda in objekti za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 

– gradnja objektov za črpanje, filtriranje in zajem vode ne glede na zahtevnost objekta ob upoštevanju 
zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo to področje. 

31. VC – celinske vode 

1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– objekti, potrebni za rabo voda in zagotovitev varnosti plovbe, 
– objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem, 

2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:  
– 23020 Energetski objekti: samo male hidroelektrarne,  

3. Drugi dopustni posegi v prostor: 
a) Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda. 
b) Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave. 
c) Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljišču morajo biti načrtovane tako, da je zagotovljena 
poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.  
č) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah, kadar se omogoča dostop 
ali prehod prek vodotoka z objektom javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in 
poteh). 

32. VI – Območja vodne infrastrukture  

1. Dopustni objekti in dejavnosti:  
– 21520 Pregrade in jezovi, 
– 23020 Energetski objekti: samo male hidroelektrarne, 
– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na območjih poplavne nevarnosti, 
– objekti in naprave, namenjeni vzdrževanju vodnih zemljišč površinskih voda in vodnim objektom. 

33. LN – Površine nadzemnega pridobivalnega prostora 

1. Dopustni objekti in dejavnosti:  
– 23010 Rudarski objekti za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin: samo odprti kop, rudarski 

objekti in inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin, opeke, strešnikov in 
podobno. 

34. OO – ostala območja 

1. Dopustni objekti in dejavnosti:  
– posegi, ki bi zahtevali preoblikovanje reliefa in spremembo talnega profila niso dopustni, 
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– odvzemanje grušča z melišč ni dopustno, 
– posegi v planinska travišča ter ostanke drevesne in grmovne vegetacije niso dopustni, razen ob 

vzdrževanju planinskih poti pod pogoji in s soglasjem organov, pristojnih za ohranjanje narave in 
gozdove, 

– vzdrževanje in urejanje planinskih in drugih poti je dopustno pod pogoji in s soglasjem organa, 
pristojnega za ohranjanje narave, 

– objekti in posegi, ki so v skladu z drugimi določili tega odloka dopustni na ostalih območjih OO, so 
dopustni pod pogoji in s soglasjem organa, pristojnega za ohranjanje narave. 

35. f - območja za potrebe obrambe zunaj naselij 

1. Dopustni objekti in dejavnosti  
– 24201 Vojaški objekti, 
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti za potrebe obrambe, 
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo vojašnice ter drugi objekti in 

naprave, ki so nujni za funkcioniranje območij za potrebe obrambe, 
– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport, 
– 12420 Garažne stavbe, 
– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo parkirišča za vozila in tovorna 

vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila, 
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča. 

61. člen  
(dopustni objekti in posegi v prostor)  

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine 
poleg objektov, posegov in ureditev, določenih v 60. členu tega odloka, ter v povezavi z 
drugim odstavkom tega člena dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor: 

1. komunalni objekti, vodi in naprave: 
- za oskrbo s pitno in požarno vodo,  
- za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,  
- za interno oskrbo s plinom ter javno oskrbo z vročevodom in toplovodom, 
- za javno razsvetljavo in semaforizacijo,  
- podzemno in nadzemno elektroenergetsko omrežje in objekti napetostnega nivoja 

20 kV in manj ob upoštevanju pogojev iz 121. in 122. člena odloka, 
- male hidroelektrarne (mHE), 
- elektronsko komunikacijsko omrežje v skladu s 123. in 124. členom odloka, 
- zbiralnice ločenih frakcij odpadkov, 
- objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, če 

so izvedeni v sklopu drugega objekta, ki ga je na območju dopustno graditi in 
druga podzemna energetska infrastruktura. 

2.  gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, 
3.  parkirne površine samo za osebna vozila, 
4. podzemne etaže s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov na 

območjih stavbnih zemljišč povsod tam, kjer in v kolikršnem obsegu to dopuščajo 
geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita 
podtalnice in stabilnost sosednjih objektov. Na območju Bohinjske Bistrice (EUP z 
oznako BB), če ne gre za območje naselbinske dediščine ali stavbno dediščino, so pod 
navedenimi pogoji dopustni tudi podzemni objekti. 

5. pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, jahalne poti, pešpoti, dostopne poti do 
obstoječih objektov, 

6. avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami, 
7. dostopi za funkcionalno ovirane osebe, 
8. parkovne in odprte bivalne površine, otroška igrišča in biotopi, 
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9. vodnogospodarske ureditve, 
10. brvi in mostovi, 
11. dostopi do vode, 
12. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

zaklonišči ter objekti za zaščito, reševanje in pomoč, 
13. objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami, 
14. naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), 
15. mikrourbana oprema. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so na spodaj naštetih območjih 
namenske rabe dopustni le naslednji objekti in drugi posegi v prostor: 

- ZP, ZD: 1. (samo podzemni vodi v skladu s 60. členom tega odloka), 5. (razen 
dostopnih poti do objektov) do 15. točka prvega odstavka ter na ZD tudi 2. (samo 
rekonstrukcija in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, 

- ZK: 1. (samo podzemni komunalni vodi) ter od 4. do 15. točka prvega odstavka, 
- K1, K2: 1., 2. (samo rekonstrukcija in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, 

gradnja pa, če je lokalna cesta ali javna pot kot načrtovana določena v karti 4. 
»Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture«), 5. 
(samo: pločnik, kolesarska steza in kolesarska pot ob rekonstrukciji lokalne ceste in 
javne poti, ureditev obstoječih dostopnih cest oziroma poti do objektov ter 
ureditev 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. (samo kot počivališče v 
sklopu rekonstrukcije obstoječe rekreacijske poti) točka prvega odstavka, 

- G: 1., 2. (v skladu z gozdnogospodarskim načrtom), 5., 9. do 15. točka prvega 
odstavka,  

- VC: 1. (samo komunalni vodi, nujni za urejanje območja VC, in komunalni vodi, ki 
prečkajo območje VC), 2., 5., 6., 8. (samo biotop), 9. do 15. točka prvega 
odstavka, 

- VI: 1. (samo komunalni vodi, nujni za urejanje območja VI, in komunalni vodi, ki 
prečkajo območje VI), 5., 8. (samo biotop), 9. do 15. točka prvega odstavka, 

- OO: 1., 9., 12. in 15. točka prvega odstavka.  

(3) Začasni premični objekti, ki nimajo stika s tlemi (objekt, ki je na kolesih in ima zato 
značaj priklopnega vozila, razen premični čebelnjak ter prodajna prikolica in drug 
premičen prodajni objekt), niso dovoljeni. 

 

3.3 Vrste gradenj in drugih posegov v prostor 

62. člen  
(vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti) 

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, se na celotnem območju občine 
lahko izvajajo: 

- gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta, 
- rekonstrukcija objekta, 
- vzdrževanje objekta, 
- odstranitev objekta, 
- sprememba namembnosti. 

(2) Gradnje, določene v prvem odstavku tega člena, razen odstranitve objekta, so 
dopustne samo na zakonito zgrajenih objektih. 
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(3) Dozidani ali nadzidani del objekta je treba priključiti na obstoječi komunalni priključek 
objekta, h kateremu se izvaja dozidava ali nadzidava. 

(4) Kadar zgrajeni objekt predstavlja nevarno gradnjo, so ne glede na določbe tega 
odloka dopustna nujna dela za zaščito objekta, ki naj preprečijo negativne posledice 
nevarne gradnje na okolico. 

(5) Sprememba namembnosti zakonito zgrajenih objektov je dopustna, kadar je nova 
namembnost v skladu s pretežno namembnostjo območja iz 58. in 60. člena tega odloka. 

(6) Ne glede na peti odstavek tega člena sprememba namembnosti počitniških hiš v 
stanovanjske hiše ter turistične in gostinske objekte za kratkotrajno namestitev ni 
dopustna. Dozidava in nadzidava obstoječih počitniških hiš ni dopustna. 

(7) Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni s predpisano 
namensko rabo v EUP, so dopustni samo njihovo vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev 
objektov. Za objekte v EUP z namensko rabo PC ali PŽ in za objekte, ki so delno ali v celoti 
znotraj regulacijskih linij cest, so navedeni posegi dopustni v soglasju z upravljavcem ceste 
oziroma železnice. 

(8) V območjih varovanih pogledov, ki so prikazani na karti »Prikaz regulacijskih 
elementov«, niso dopustni objekti, gradnje in ureditve, ki bi zakrile kakovostne poglede z 
javnih površin na objekte, naselja, naravne in grajene dominante ali poglede na okolico. 
Varuje se območje označenega pogleda. V varovane poglede so vključena tudi ozadja, ki 
se odpirajo pri posameznih pogledih. 

63. člen  
(vzdrževanje objektov) 

(1) Pri izvajanju vzdrževalnih del na večstanovanjskih objektih je treba upoštevati:  

- zamenjava oken in vrat je dopustna v enaki velikosti, obliki in barvi, kot je bilo 
določeno v gradbenem dovoljenju za stavbo ali v enotni barvi za celoten objekt, 

- zasteklitve balkonov ter postavitve senčil, nadstreškov v atrijih in klimatskih naprav 
so dopustne na podlagi enotne projektne rešitve za celoten objekt. 

(2) Pri vzdrževanju objektov je treba ohraniti oziroma zagotoviti prvotne kakovostne 
fasadne elemente.  

(3) Namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic (fotovoltaika) je dopustna na strehah. 
Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad slemenom strehe. Dopustne so kritine ali 
druge tehnološke rešitve za izrabo energije, vendar te ne smejo odstopati od strešne 
ravnine in ne smejo presegati najvišjega vertikalnega gabarita ter segati pod rob kapi. Pri 
ravni strehi je dopustno postaviti naprave za strešnim vencem tako, da so čim manj vidne. 
V EUP z namensko rabo IP ali IG ni omejitev za način postavitve fotonapetostnih 
elementov. Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati na objekte kulturne dediščine. Na 
območju TNP je dopustna uporaba takšnih solarnih modulov, ki imajo brezrefleksni vrhnji 
sloj. 

(4) Namestitev klimatskih naprav je dopustna v objektu ali na balkonih stavb, podstrešju 
in praviloma na dvoriščni fasadi, pri novogradnjah tudi kot sestavni del oblikovane fasade. 
Klimatska naprava ne sme imeti motečih vplivov (hrup, vroči zrak, odtok vode) na okoliška 
stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje. 

(5) Zunanja enota toplotne črpalke ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja 
in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje. 

 
3.4 Lega objektov in odmiki 
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64. člen  
(regulacijske črte in lega objektov na gradbeni parceli)  

(1) Regulacijske črte določajo urbanistične razmejitve ali razmejitve površin javnega in 
zasebnega interesa. Delijo se na naslednje kategorije: 

 a) regulacijska linija (RL) je črta, ki obstoječe in predvidene javne površine ločuje od 
 površin v zasebni lasti, 
 b) gradbene črte, ki se delijo na podkategorije:  

- gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z eno stranico fasade postavljeni 
objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Odstopanja od gradbene linije so 
dopustna za največ 1,20 m v notranjost gradbene parcele. Gradbeno linijo lahko 
presegajo kleti, balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi, vendar ne več kot 1,00 
m, ter parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja, 

- gradbena meja (GM) je črta, ki je fasade načrtovanih objektov ne smejo presegati, 
lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost gradbene parcele. 
Gradbeno mejo lahko presegajo kleti, parkirišča in ograja k objektu, urbana 
oprema ter spominska obeležja. 

(2) Če regulacijske črte s tem odlokom niso določene, se pri umeščanju objektov v 
prostor upošteva ulično gradbeno črto, ki jo tvorijo sosednji že zgrajeni objekti. 

(3) Podzemne etaže objektov lahko segajo preko gradbene meje, gradbene linije in 
regulacijske linije, pod pogojem, da se uredijo lastniške razmere, pri čemer gradnja ne sme 
onemogočati izvedbe javnih ureditev (trgi, ulice, infrastruktura) na in pod nivojem terena. 

(4) Gradbena linija fasad novogradenj v območju ali v vplivnem območju kulturne 
dediščine mora biti v vseh etažah enaka. 

65. člen  
(odmiki stavb od sosednjih zemljišč) 

(1) Če ni z regulacijsko črto določeno drugače, morajo biti nove stavbe od meje sosednjih 
parcel oddaljene najmanj 4,00 m. Odmik stavb od meje sosednjih parcel je lahko tudi 
manjši, če so upoštevani požarno varnostni predpisi in z manjšim odmikom pisno soglašajo 
lastniki sosednjih parcel, vendar ne manjši kot 1,50 m od parcelne meje. 

(2) Gradnja stavb iz prvega odstavka tega člena je bližje od 1,5 m in na parcelno mejo s 
pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel in z upoštevanjem požarno varnostnih 
predpisov dopustna, če gre za: 

- gradnjo v območjih naselbinske dediščine (vaško jedro), in sicer kadar je način 
gradnje bližje od 1,5 m ali na parcelni meji za vaško jedro oziroma območje 
naselbinske dediščine značilen, 

- gradnjo na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta. Če je namembnost 
novega objekta enaka ali ima manjše vplive na okolico in se ga postavi na isti 
lokaciji kot odstranjeni objekt, soglasje ni potrebno. 

(3) Pritlične ali večnadstropne stavbe velikih razponov, kot so proizvodne in športne hale, 
nakupovalna središča, sejmišča in zabaviščni parki (dvorane, hale), morajo biti od meje 
sosednjih parcel odmaknjene najmanj 6,00 m. Manjši odmik (do 4,00 m) je dopusten za 
nižje dele stavbe, ki imajo višino kapne lege oziroma roba venca do 8,00 m nad urejenim 
terenom. 

(4) Stavbe morajo biti od meje cestnega sveta odmaknjene najmanj 4,00 m, razen v 
območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (naselbinska dediščina), kjer se ohranja 
tradicionalna strnjenost zazidave in so odmiki lahko manjši, ter v primerih, ko je manjši 
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odmik določen z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb. Če so odmiki 
manjši, mora s tem soglašati pristojni upravljavec ceste. 

(5) V primeru, da je bil objekt odstranjen zaradi naravne nesreče (požar, voda, plaz ipd.) 
in so bili odmiki odstranjenega objekta manjši od zgoraj predpisanih, je na njegovem 
mestu dopustno graditi nov objekt, ki bo imel odmike enake in ne manjše od prejšnjega 
objekta. Požarno varnostni predpisi morajo biti pri tem upoštevani. Vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja je treba vložiti najpozneje v roku enega leta od dogodka naravne 
nesreče. 

(6) Odmiki pomožnih objektov od sosednjih zemljišč so določeni v 79. členu. 

(7) Oddaljenost stavbe od parcelne meje je najkrajša razdalja med mejo sosednjega 
zemljišča in tej meji najbližjo zunanjo točko najbolj izpostavljenega dela stavbe (na primer 
napušč, konzolna konstrukcija, balkon in podobno). 

 

3.5 Velikost in zmogljivost objektov 

66. člen  
(določanje velikosti objektov) 

(1) Merila za določanje velikosti objektov so:  

- faktor izrabe (FI), 
- faktor zazidanosti (FZ),  
- faktor odprtih bivalnih površin (DOBP), 
- faktor zelenih površin (DZP), 
- višina objektov (V), opredeljena v metrih ali s številom etaž.  

(2) Nobena od omejitev (FZ, FI in višina) ne sme biti presežena, tudi če katera od drugih 
omejitev ne dosega svoje dopustne maksimalne vrednosti. 

(3) 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 objektov, vzdrževanje in 
odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov. Na mestu poprej odstranjenih 
obstoječih objektov je dopustna gradnja novih (nadomestnih) objektov, ki ne presegajo 
BTP odstranjenih objektov, pod pogojem, da so po namembnosti ter normativnih 
vrednostih za parkirna mesta, odprte bivalne površine in zelene površine, skladni z 
določbami za namensko rabo v EUP. Splošna določba FZ za EUP se v primeru nadomestne 
gradnje objekta ne uporablja. 

(4) V območju naselbinske dediščine je dopustno načrtovati objekte z največ eno 
stanovanjsko enoto. Več stanovanjskih enot je dopustno, če je to značilnost naselbinske ali 
stavbne dediščine. 

(5) V območju naselbinske dediščine pri novogradnjah kletne etaže ne smejo presegati 
tlorisa objekta. 

67. člen  
(stopnja izkoriščenosti gradbene parcele) 

(1) Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele je opredeljena z enim ali z več faktorji:  

- faktor izrabe (FI), 
- faktor zazidanosti (FZ),  
- faktor odprtih bivalnih površin (DOBP), 
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- faktor zelenih površin (DZP). 

(2) Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske rabe znaša: 

Namenska raba  

Preglednica 5: Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele po območjih namenske rabe. 

FZ (največ) DOBP 
(najmanj) 

DZP 
(najmanj) 

FI (največ) 

SSe – eno- in dvostanovanjske 
površine 

40% 30% ni določen ni določen 

SSv – večstanovanjske površine ni določen 30% ni določen 1,0 
SB – stanovanjske površine za 
posebne namene 

ni določen 30% ni določen 1,0 

SK – površine podeželskega 
naselja 

40% 20% ni določen ni določen 

SP – površine počitniških hiš 20%, hkrati  
zazidana 
površina vseh 
stavb skupaj 
ne sme 
preseči 100 
m

40% 

2 

ni določen ni določen 

CU – osrednja območja 
centralnih dejavnost 

50% ni določen 20% ni določen 

CD – druga območja centralnih 
dejavnosti 

50% ni določen 20% ni določen 

IP – površine za industrijo ni določen ni določen 10% ni določen 
IG – gospodarske cone ni določen ni določen 10% ni določen 
IK - površine z objekti za 
kmetijsko proizvodnjo 

ni določen ni določen 10% ni določen 

BT – površine za turizem 50% ni določen 20% ni določen 
BC - športni centri 50% ni določen 20% ni določen 
ZSs - površine za rekreacijo in 
šport 

ni določen ni določen 30% ni določen 

ZSc - površine za kampe ni določen ni določen 30% ni določen 
ZP- parki ni določen* ni določen* 70%** ni določen* 
ZK - pokopališča ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 
PC- površine cest ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 
PŽ – površine železnic ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 
PH – heliporti ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 
PO – ostale prometne površine ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 
E – območja energetske 
infrastrukture 

ni določen ni določen 10% ni določen 

O - območja okoljske 
infrastrukture 

ni določen ni določen 10% ni določen 

Ak – površine razpršene 
poselitve 

40% 20% ni določen ni določen 

K1 – najboljša kmetijska 
zemljišča 

ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 

K2 – druga kmetijska zemljišča ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 
G – območja gozdov ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 
VC – celinske vode ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 
VI – območja vodne 
infrastrukture 

ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 

LN – površine nadzemnega 
pridobivalnega prostora 

ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 

OO – ostala območja ni določen* ni določen* ni določen* ni določen* 
f- območja za potrebe obrambe 
zunaj naselij 

50% ni določen 20% ni določen 
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ni določen* - določilo pomeni, da v obravnavani namenski rabi gradnja objektov ni dopustna, zato 
se stopnja izkoriščenosti ne določa. Za objekte razpršene gradnje se uporabljajo določila 146. do 
148. člena. 

70%** - raščen teren (s travo, grmovnicami, drevjem in drugimi zasaditvami) mora pokrivati 
najmanj 70 % površine parka. 

(3) V območjih naselbinske dediščine s strnjeno pozidavo vaškega jedra in v območju 
ohranjanja dediščine je na podlagi analize urbane strukture in ob soglasju organa, 
pristojnega za varstvo kulturne dediščine dopusten faktor zazidanosti do največ 60 %. 

(4) Površina dostopne poti od javne ceste do gradbene parcele se ne upošteva v izračunu 
FZ, FI, DOBP in DZP na gradbeno parcelo. 

68. člen  
(višina objektov) 

(1) Glede na namensko rabo objekta največja etažnost in višina znašata (preglednica 6): 

Preglednica 6: Etažnost in višina objektov. 
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(2) 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. V primerih 
gradnje v strmem terenu, kjer je objekt vsaj z eno stranico vkopan v teren za celo etažo, je 
pri skupni višini objekta potrebno etažo v terenu šteti za pritličje. 

Namenska raba EUP Namen objekta Največja etažnost/ višina do: 
SSe, SK, Ak, CU STANOVANJSKE STAVBE do P+1+M 

- pri P+1+M je pritličje pri vhodu največ 30 
cm nad terenom, razen na pobočju, kjer je 
vhod lahko največ 100 cm nad urejenim 
terenom, kolenčni zid je lahko visok največ 
40 cm, 
- pri P+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30 
cm nad terenom, razen na pobočju, kjer je 
vhod lahko največ 100 cm nad urejenim 
terenom, kolenčni zid je lahko visok največ 
100 cm 

SSv STANOVANJSKE STAVBE od P+2+M do P+4, pri čemer je treba 
višinski gabarit prilagoditi okoliškim 
večstanovanjskim stavbam (najvišja točka 
nove stavbe ne sme presegati linije med 
najvišjimi točkami, slemeni, obstoječih 
večstanovanjskih stavb v EUP) 

SB STANOVANJSKE IN 
NESTANOVANJSKE STAVBE 

vertikalni gabarit ne sme presegati 
višinskega gabarita obstoječih stavb v EUP 
(najvišja točka nove stavbe ne sme presegati 
linije med najvišjimi točkami, slemeni, 
obstoječih stavb v EUP) 

SP STANOVANJSKE POČITNIŠKE 
STAVBE 

do P+M, pri čemer je pritličje pri vhodu 
največ 50 cm nad terenom, kolenčni zid je 
lahko visok največ 40 cm 

SSe, SSv, SK, Ak, CU, 
CD, BT, BC 

NESTANOVANJSKE STAVBE do P+1+M, kar ne velja za cerkve in gasilske 
stolpe 
- pri P+1+M je kolenčni lahko visok največ 
40 cm 
- pri manj etažah je kolenčni zid lahko visok 
največ 100 cm 

SK, Ak NESTANOVANJSKE KMETIJSKE 
STAVBE 

do P+1+M 

BC, BT, CD STAVBE ZA ŠPORT višina venca oziroma kapa je lahko največ 
10,00 m nad urejenim terenom, razen če 
funkcionalne zahteve objekta ne zahtevajo 
drugače 

IP, IG, IK NESTANOVANJSKE STAVBE – 
DVORANE IN PROIZVODNI 
OBJEKTI 

višina venca oziroma kapa je lahko največ 
10,00 m nad urejenim terenom, razen če 
tehnološki proces ne zahteva drugače 

ZSs, ZSc NESTANOVANJSKE STAVBE do P+M, pri čemer je lahko kolenčni zid 
visok največ 40 cm 

ZK NESTANOVANJSKE STAVBE do P+M, kolenčni zid je lahko visok največ 
40 cm 

f NESTANOVANJSKE STAVBE do P+1+M, razen če tehnološki proces ali 
funkcionalne zahteve objekta ne zahtevajo 
drugače 

E  NESTANOVANJSKE STAVBE do P+1+M, razen če tehnološki proces ali 
funkcionalne zahteve objekta ne zahtevajo 
drugače 

O NESTANOVANJSKE STAVBE do P+1+M, razen če tehnološki proces ali 
funkcionalne zahteve objekta ne zahtevajo 
drugače 
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3.6 Oblikovanje objektov 

69. člen  
(oblikovanje objektov) 

(1) Pri posegih v prostor je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja 
ter se ob upoštevanju določil tega odloka prilagoditi kakovostnim in tradicionalnim 
oblikovnim značilnostim okoliških objektov in ureditev (sestava, merilo in razmerja stavbnih 
volumnov, oblikovanost strehe, oblikovanja in razmerja fasad, barva in tekstura streh in 
fasad, uporaba materialov, arhitekturni elementi, višina objektov, regulacijske črte, način 
ureditve odprtega prostora, urbana oprema in druge kakovostne oblikovne značilnosti 
prostora). 

(2) V primerih velikih gradbenih mas je treba stavbo členiti na manjše gradbene mase.  

(3)  Vsi objekti na posamezni gradbeni parceli morajo biti medsebojno oblikovno 
usklajeni. 

(4)  Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba zagotoviti, da je dozidani 
oziroma nadzidani objekt oblikovno usklajen z objektom, ob katerem ali na katerem se 
gradi. 

(5) Vetrolovov ni dopustno dodajati na fasade objektov krajevno značilne arhitekture, ki 
so vidne z javnih površin. 

70. člen  
(tlorisna razmerja) 

(1) Tloris je podolgovat v razmerju stranic najmanj 1:1,2. 

(2) V območjih naselbinske dediščine za oblikovanje stanovanjskih stavb in stanovanjskih 
počitniških stavb velja, da mora biti tloris podolgovat in z razmerjem stranic vsaj 1 : 1,4. Za 
oblikovanje nestanovanjskih stavb velja, da mora biti tloris podolgovat in z razmerjem 
stranic vsaj 1 : 1,5. 

(3) Tlorisno razmerje za oblikovanje večstanovanjskih stavb ni predpisano, vendar naj bo 
čim bolj skladno z okolico in okoliškimi objekti, ki se oblikujejo po zgornjih določilih. 

(4) Tlorisno razmerje za oblikovanje nestanovanjskih objektov, kot so stavbe za šport, 
dvorane, proizvodni objekti in infrastrukturni objekti ter objekti, za katere je dopustno 
svojstveno (posebno) oblikovanje, ni predpisano, vendar naj bo čim bolj skladno z okolico 
in okoliškimi objekti. Pri določitvi razmerij se upošteva funkcionalne zahteve objekta, 
tehnološki proces in normative za posamezno dejavnost. 

71. člen  
(strehe) 

(1) Streha vseh objektov je dvokapnica s strešinami v enakem naklonu. Nad sestavljenim 
tlorisom so dopustne večkapnice. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice 
prevladujočega stavbnega volumna. 

(2) Naklon strešine nad dozidanim delom objekta mora biti enak naklonu strešine 
osnovnega objekta. Praviloma se izvede kot podaljšanje strehe osnovnega objekta preko 
dozidanega dela ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha. V primeru nižje 
dozidave ob visoki osnovni stavbi, je lahko streha nad dozidavo izvedena tudi tako, da je 
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med kapom osnovne strehe in slemenom dozidanega dela objekta presledek (osnovna 
streha se ne podaljša preko dozidave). 

(3) Strešine vseh objektov so v naklonu 40 º - 45 º, na območju Bohinjske Bistrice (EUP z 
oznako BB) v naklonu 38 º - 45 º. 

(4) Drugačen naklon od zgoraj predpisanega je dopusten za: 

- cerkve, mrliške vežice, znamenja in vile, 
- če gre za rekonstrukcijo obstoječe položnejše ali strmejše strehe in je ta pogojena s 

celovitim oblikovanjem ali zasnovo obstoječega objekta, enako velja za 
nadomestitev objekta, ko se ohranja prvotno oblikovanje objekta, 

- če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega 15,00 m. 

(5) Ravna streha v vaških jedrih ni dopustna. Drugje je dopustna le izjemoma, in sicer: 

- če gre za ureditev gostinske terase (kot ravna nepohodna streha nad gostinsko 
teraso, ki je v pritličju), 

- če gre za dozidavo v pritličju, namenjeno za garažo, zimski vrt, nadstrešek, 
drvarnico, vetrolov ipd. 

(6) Strehe vseh objektov morajo biti krite s kritino v sivi do grafitno sivi barvi. Dopustne so 
kritine z majhnimi strešniki, ki ustvarjajo drobno teksturo. 

(7) Svetle pločevinaste kritine, ki ne oksidirajo in imajo močan odsev, glazirane svetle 
pločevinaste in prosojne barvaste kritine ter kritine s trajno odbojnim svetlobnim učinkom 
niso dopustne. 

(8) Bakrena kritina je dopustna na cerkvah, kapelicah, znamenjih in vilah. 

(9) Prosojna kritina je dopustna le na gospodarskih poslopjih za dosuševanje sena in sicer 
le na delu južne strešine. 

(10) V primeru streh s položnejšimi nakloni in ravnih streh, je dopustna tudi zelena streha. 

(11) Barva in material kritine morata biti določena v gradbenem dovoljenju. 

(12) Odpiranje strešin je dopustno s strešnimi okni v ravnini strehe in s frčadami. 
Razporeditev in razmerje strešnih odprtin mora biti usklajeno s celotno fasado objekta in 
strehe. Celotna dolžina frčad na strehi ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe. Frčade 
na objektu morajo biti enako oblikovane. Stranice frčad so vertikalne, strešine frčad pa ne 
smejo biti višje od slemena osnovne strehe. Čopi na frčadah niso dopustni. Dopustne so 
samo: 

- klasične frčade z dvokapno streho (kukrle). Strešine frčad morajo imeti enake 
naklone kot osnovna streha (toleranca 10 %). Stranici frčade morata biti ometani 
ali obloženi z lesom, napušč je dopusten do 30 cm; 

- frčade na plašč z enokapno streho (na fertah ali pultna frčada), katere dopusten 
naklon je do 20 stopinj manjši od naklona osnovne strehe. Stranici frčade morata 
biti obloženi z lesom. Strešina frčade na fertah ne sme segati do slemena strehe. 

(13) V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh horizontalnih 
pasovih je spodnja vrsta odprtin lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprtin pa le s 
strešnimi okni. 

(14) Zaključki streh s čopi so dopustni v območju varstva kulturne dediščine glede na 
značilnost dediščine, v ostalih območjih pa le, če gre za rekonstrukcijo obstoječih streh s 
čopi. 

(15) Napušči morajo biti oblikovani kot tanke površine z vidnimi konstrukcijskimi elementi 
(legami). 

(16) Pri zatrepih, ki so delno ometani in delno obloženi z lesom, mora biti delitev 
(zaključek lesene obloge) izvedena vodoravno. 
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72. člen  
(strehe - TNP) 

(1) Ravna streha v vaških jedrih ni dopustna. Drugje je dopustna le izjemoma, in sicer, če 
gre za ureditev gostinske terase (kot ravna nepohodna streha nad gostinsko teraso, ki je v 
pritličju). 

(2) Strehe morajo biti krite s skodlami, deskami ali drugo kritino sive do grafitno sive 
barve. Dopustne so kritine z majhnimi strešniki, ki ustvarjajo teksturo, sorodno skodlam ali 
deskam. Bakrena kritina je dopustna na cerkvah, kapelicah, znamenjih in vilah. 

(3) Zaključki streh s čopi so dopustni le izjemoma, če je za to pridobljeno soglasje 
pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine. 

(4) Zatrepi stanovanjskih objektov so lahko ometani ali leseni. Zatrepi gospodarskih 
poslopij morajo biti v celoti leseni. 

(5) Strehe na planinah, razen streh nekmetijskih objektov (npr. planinske koče), je 
dopustno kriti samo s skodlami ali deskami. Strešna okna in frčade na objektih na planinah 
niso dopustni. 

73. člen  
(fasade in balkoni) 

(1) Fasadne obloge stanovanjskih objektov iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, 
fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitve s steklaki niso dopustne.  

(2) Barva fasade je bela, dopustni so tudi svetli toni, predvsem odtenki zemeljskih barv, ki 
so tradicionalno značilni za Bohinj. V kolikor je za območje naselbinske dediščine značilna 
drugačna barva fasade, se ta uskladi s pogoji organa, pristojnega za varstvo kulturne 
dediščine. Barva fasade mora biti določena v gradbenem dovoljenju. 

(3) Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah so dopustni v zatrepu in nadstropju. Potekati 
morajo po vsej širini čelne fasade. 

(4)  Balkoni oziroma ganki na vzdolžnih fasadah so dopustni v nadstropju. Potekajo lahko 
po vsej širini ali le po delu fasade. Priporočljivi so stebri med ograjo in streho.  

(5) Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene v lesenem opažu brez 
profilacije, ki je položen vertikalno. Razmik med deskami je največ 2 cm. 

(6) Za zaščito lesenih delov objektov je dopustna uporaba brezbarvnih zaščitnih sredstev, 
ki dopuščajo naravno staranje lesa. 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 (npr. ob delni prenovi, dozidavah ipd.). 

74. člen  
(fasade in balkoni – TNP) 

(1) Zidane stene morajo biti ometane. Vzorčast, barvast omet, obloge iz umetnega 
kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke ali obloge iz umetnih snovi in zasteklitve s 
steklaki niso dopustni. Omet naj bo praviloma gladek, obdelan s tradicionalno ročno 
obdelavo, ki daje razgibano površino. 

(2) Za zaščito lesenih delov objektov je dopustna uporaba brezbarvnih zaščitnih sredstev, 
ki dopuščajo naravno staranje lesa, ter zaščitnih sredstev v sivi do grafitnosivi barvi. 

75. člen  
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(urejanje okolice objektov in javnih površin ter drugih posegov v prostoru) 

(1) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin je treba ohranjati merilo, značilne 
poglede in krajinske značilnosti v odprtem prostoru.  

(2) Tlakovane površine je treba v čim večji meri tlakovati z vodopropustnimi materiali. 

(3)  Pri tlakovanju javnih površin niso dopustni barvno agresivni in drseči materiali. 

(4)  Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med 
gradnjo objekta zavarovati obstoječo vegetacijo pred poškodbami ter ob izkopu gradbene 
jame odstraniti plodno zemljo v celotni debelini, jo deponirati na primernem kraju ali jo 
uporabiti za izboljšanje neplodnih zemljišč oziroma sanacijo degradiranih območij. Po 
končani gradnji oziroma posegu je treba odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material 
ter urediti okolico. Obvezni sta sanacija terena in ozelenitev. 

(5) Zemeljski material (rodovitno prst in drugo zemljino) za preoblikovanje reliefa je 
dovoljeno dovažati tudi iz širšega lokalnega območja, a le iz preverjenih virov, tako da se 
na območje ne prenaša tujerodnih rastlin. Pri vseh zemeljskih delih se dodatno izvajajo 
ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih tujerodnih vrst (npr. kanadska/orjaška zlata rozga 
(Solidago canadensis/gigantea), enoletna suholetnica (Erigeron annuus), žlezava nedotika 
(Impatiens glandulifera), japonski dresnik (Fallopia japonica), češki dresnik (F × bohemica), 
Verlotov pelin (Artemisia verlotiorum) idr.). Po izvedenih posegih je obvezna takojšnja 
sanacija in ozelenitev prizadetih površin, pojav teh vrst pa je treba redno spremljati še vsaj 
3 leta po končanih delih, dokler se ne vzpostavi sklenjena vegetacija. V primeru pojava jih 
je treba nemudoma odstraniti. 

(6) Ohranjati je treba čim več lokalno značilne in obstoječe vegetacije. 

(7) Kadar je potrebno zaradi novogradnje objekta odstraniti obstoječa drevesa, je treba 
odstranjena drevesa nadomestiti praviloma na območju gradbene parcele in v kakovosti, ki 
je predpisana za funkcionalna drevesa. 

(8) Parkovne in druge nove zasaditve se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le 
avtohtone rastlinske vrste, značilne za to območje, ki naj bodo lokalnega izvora. Zasaditve 
ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. 

(9) Na stikih stavbnih in nestavbnih zemljišč je treba praviloma zasaditi nizko in visoko 
vegetacijo, tako da se oblikujejo postopni prehodi v odprto krajino. 

(10) Vsi posegi v drevesno ali grmovno vegetacijo so prepovedani v času gnezdenja ptic, to 
je med 1. marcem in 1. avgustom. 

76. člen  
(oblikovanje višinskih razlik stavbnega zemljišča) 

(1) Pri urejanju okolice objektov je treba upoštevati obstoječo konfiguracijo terena in se ji 
prilagajati. Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču. 
Dostopne poti in manipulativne površine je treba izoblikovati po terenu, načrtovane večje 
posege pa na koncu sanirati in ozeleniti. Izvedbe platojev z nasipi in useki niso dopustne, 
razen če so nujne za funkcioniranje stavbe (na primer dostopna cesta, parkiranje). 

(2) Višinske razlike na stavbnem zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. 
Višinske razlike se lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi ali škarpami. 

(3)  Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, terasiranje kmetijskih zemljišč s 
podpornimi zidovi ali škarpami ni dopustno. 

(4)  Ureditve površin in drugih ureditev na višje ležečih parcelah morajo biti izvedene 
tako, da se preprečijo negativni vplivi na nižje ležeče parcele. 
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3.7 Parcelacija stavbnih zemljišč 

77. člen  
(velikost in oblika gradbene parcele) 

(1) Velikost in oblika gradbene parcele morata upoštevati: 

- tip objekta in predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele (FZ, DOBP, DZP, FI, odmike 
od parcelnih mej, regulacijskih linij in podobno), 

- velikost in tlorisno zasnovo objektov, 
- namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, 
- možnost priključitve na infrastrukturne objekte in naprave, 
- krajevno značilno obliko parcel, 
- naravne razmere, 
- omejitve uporabe zemljišča, 
- lastniško in obstoječo parcelno strukturo zemljišča. 

(2)  Velikost in oblika gradbene parcele morata zagotoviti: 

- nemoteno uporabo in vzdrževanje objektov z vsemi spremljajočimi prostorskimi 
potrebami, 

- spremljajoče dejavnosti osnovnemu objektu (pomožni objekti, parkirni prostori, 
manipulativne površine), 

- predpisane intervencijske dostope in površine za gasilska in druga reševalna vozila, 
- potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širjenja požara na sosednje 

parcele v skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.  

(3) Najmanjša velikost gradbene parcele za eno ali dvostanovanjsko stavbo je 500,00 m2

- v območjih obstoječe goste zazidave (zgodovinsko pogojena strnjena zazidava, 
organizirana gradnja) in v območju ohranjanja dediščine, kjer se velikost gradbene 
parcele prilagodi velikosti, značilni za območje, v katerem se stavba gradi, 

. 
Odstopanje od predpisane velikosti je dopustno: 

- pri gradnji dvojčka ali vrstne hiše, pri katerih se velikost gradbene parcele prilagodi 
velikosti, značilni za enake tipe objektov v območju, v katerem se stavba gradi, 

- za gradnjo v vrzeli in za gradnjo na mestu poprej odstranjenega obstoječega 
objekta, kjer je dopustno odstopanje od predpisane velikosti gradbene parcele do 
največ –20 %. 

(4) Če obstoječi objekt, zgrajen na podlagi dosedanjih predpisov, še nima določene 
parcele za gradnjo, se na zahtevo njegovega lastnika gradbena parcela lahko določi v 
skladu s pogoji, ki jih v zvezi z velikostjo gradbenih parcel določa ta odlok. Za obstoječe 
zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje, katerim gradbena parcela ni bila določena, 
razpoložljivo zemljišče, ki predstavlja dejansko funkcionalno zemljišče objekta v uporabi, 
pa ne omogoča oblikovanja parcele objekta v skladu s pogoji tega odloka, se gradbena 
parcela določi v okviru dejansko razpoložljivih zemljišč, katerih površine pa ni dovoljeno 
zmanjševati. 

(5)  Gradbena parcela na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, če sprememba meje ali površine 
parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih 
pogojev, ki veljajo za objekt (velikost gradbene parcele, FZ, DOBP, DZP in FI, odmike od 
parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne površine in podobno). 

(6) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel možna za potrebe gradnje 
javne infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta. 
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3.8 Pomožni objekti  

78. člen  
(skupne določbe) 

(1) Če ni v tem odloku določeno drugače, se za dimenzioniranje in za druge pogoje 
gradnje pomožnih objektov upoštevajo predpisi s področja graditve objektov. 

(2)  Vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih podrobne 
namenske rabe, so določene v Prilogi 1 tega odloka. 

(3) Na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja 
narave, so izmed pomožnih objektov, ki so na območju občine dopustni z določili tega 
odloka, dopustni le tisti, ki so skladni z varstvenim režimom za posamezno območje. 

(4) V območjih varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave je za postavitev pomožnih 
objektov treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnih organov za varstvo kulturne dediščine 
in ohranjanje narave. 

(5) V naseljih in na površinah razpršene poselitve morajo biti pomožni objekti postavljeni 
v neposredni bližini osnovnega objekta, tako da se tvori zaključena gruča poslopij. 

(6) Spremembe pomožnih objektov v bivalne objekte niso dopustne. 

(7) Pomožni objekti niso namenjeni bivanju (razen pastirski stan) in ne smejo imeti 
samostojnih priključkov na objekte GJI, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe 
priključke. Izjema so le pomožni objekti, za katere je dopustnost samostojnega priključka 
na GJI določena v Prilogi 1. 

(8) Vrste pomožnih objektov so:  

a) Majhne stavbe

b) 

 so objekti, kot so: drvarnica, garaža, pokrita skladišča za lesna 
goriva, savna, fitnes, zimski vrt ipd. 

Majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe zazidave

c) 

 so objekti, kot so: lopa, uta, 
nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, 
vetrolov ipd. 

Pomožni objekti v javni rabi

č) 

 so objekti, kot so: grajeno spominsko obeležje, 
kapelica, spomenik, kip, križ, grajena urbana oprema, nadkrita čakalnica, kolesarnica z 
nadstrešnico, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, 
grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem 
igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeni gostinski vrt, 
postajališče; mednje spada tudi mikrourbana oprema; 

Ograje
d) 

 so; sosedska ograja, igriščna ograja, varovalna ograja, protihrupna ograja;  
Podporni zidovi

e) 
; 

f) 
Mala komunalna čistilna naprava; 
Nepretočna greznica

g) 
; 

h) 
Rezervoar; 

i) 
Vodnjak (vrtina), vodomet; 
Priključki na objekte GJI in daljinskega ogrevanja

j) 

 so objekti, kot so: priključek na 
cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), 
priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, 
priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja); 

k) 
Samostojno parkirišče; 
Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne poti (npr. planinska pot, jahalna 

pot); 
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l) 
m) 

Pomol; 
Športno igrišče na prostem

n) 
 je športno igrišče na prostem, športno strelišče; 

Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje

o) 

 so objekti, kot so: 
grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni 
sistem s črpališčem, bazen za kopanje, bazen za gašenje požara, vodno zajetje, vodni 
zbiralnik, grajen ribnik, zbiralnik za kapnico, okrasni bazen; 

Objekti za oglaševanje
p) 

; 
Objekti za rejo živali

r) 

 so objekti, kot so: čebelnjak, hlev, hlev s senikom (lahko tudi 
brez) za zatočišče živine na paši ter za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov, 
svinjak, perutninska farma, staja, staja za zatočišče živine na paši, kobilarna, 
ribogojnica; 

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti

s) 

 so objekti, kot so: kozolec, kmečka lopa, 
pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik (svisli), kašča, gnojišče, koruznjak, 
pokrita skladišča za lesna goriva oziroma drvarnice, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, 
napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, molzišče, obora, grajena ograja za pašo 
živine, ograja ter opora za trajne nasade, poljska pot, gozdna prometnica; 

Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost

š) 

 so objekti, kot so: sirarna, 
sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna, mlin; 

Pomožni komunalni objekti

t) 

 so objekti, kot so: pomožni vodovodni in kanalizacijski 
objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik 
maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, 
ekološki otok, objekta s hidroforno postajo, objekt vodne infrastrukture; 

Pomožni letališki, pristaniški in pomožni objekti na smučišču

u) 

 so objekti, kot so: 
objekt navigacijskih služb zračnega prometa, svetlobni navigacijski objekt, pomožni 
objekti za obratovanje letališča, objekti in naprave za varovanje, privez, ograja, 
pristaniška razsvetljava, objekt komunalne infrastrukture, objekt na smučišču, ki se 
uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno 
skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, 
naprave za zasneževanje smučišča; 

Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja

v) 

 so objekti, kot so: objekt, 
namenjen obrambi, zaščiti in reševanju (zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni 
objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče),meteorološki objekt za 
monitoring kakovosti zraka,objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za 
monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje 
seizmičnosti; 

Bazne postaje in drugi telekomunikacijski objekti

z) 

 so objekti, kot so: bazne postaje, 
telekomunikacijske antene in oddajniki; 

Začasni objekti

79. člen  

 so objekti, kot so: kiosk oziroma tipski zabojnik, pokrit prostor z 
napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni 
prostor, cirkus, začasna tribuna, objekt za skladiščenje nenevarnih snovi, tipski 
zabojnik za skladiščenje jeklenk za UNP, začasna sanitarna enota, odprt sezonski 
gostinski vrt. 

(odmiki pomožnih objektov) 

(1) Pomožni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni 
najmanj 2,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno 
postaviti tudi bližje ali do parcelne meje. 
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(2) Pomožni objekti morajo biti odmaknjeni od regulacijske linije ali meje cestnega sveta 
najmanj 4,00 m. Če so odmiki manjši, morata s tem soglašati pristojna služba občinske 
uprave, za državne ceste pa upravljavec državne ceste. 

(3) Ograjo, polni kamniti zid in podporni zid, utrjeno dovozno pot in utrjeno dvorišče je 
dopustno postaviti največ do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da se z 
gradnjo ne posega na sosednje zemljišče. Če se gradijo na meji, se morajo lastniki zemljišč, 
na katere ti objekti mejijo, o tem pisno sporazumeti. Za odmike od regulacijske linije javne 
ceste in meje cestnega sveta veljajo določbe četrtega odstavka tega člena. 

(4) Če je sosednje zemljišče javna cesta in je v grafičnem delu tega odloka določena 
regulacijska linija, so lahko ograje, polni kamniti zidovi in podporni zidovi postavljeni na tej 
črti ali v globino parcele, ne smejo pa segati preko regulacijske linije na prometno 
površino. Če regulacijska linija s tem odlokom ni določena, je najmanjši odmik navedenih 
objektov od cestnega telesa 1,00 m, za postavitev pa je treba pridobiti soglasje upravljavca 
javne ceste. 

(5) Podporne zidove za potrebe gradnje javne infrastrukture je dopustno postaviti največ 
do meje gradbene parcele.  

(6) Kadar se v skladu s 85. členom za potrebe gradnje stavb, ki niso javne, ob regulacijski 
liniji oziroma ob javni prometni površini gradi podporni zid, višji od 1,50 m, mora biti le-ta 
od regulacijske linije ali javne prometne površine odmaknjen dodatno za najmanj 60 cm. 

(7) Za najmanjši odmik žive meje od sosednjega zemljišča se uporabljajo določila tretjega 
odstavka tega člena. Če je sosednje zemljišče javna cesta mora biti odmik obrezanega 
roba žive meje od regulacijske linije oziroma od cestnega telesa, če regulacijska linija s tem 
odlokom ni določena, 0,50 m. 

(8) Pomožni objekti iz točk 6 do 9, 11, 15, 21 (ne velja za smučišča) in 23 Priloge 1 tega 
odloka morajo biti od regulacijske linije oziroma meje javne prometne površine 
odmaknjeni najmanj 2,00 m. 

80. člen  
(oblikovanje pomožnih objektov) 

(1) Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z osnovnim objektom. 

(2)  Streha pomožnega objekta, ki je samostojni, prostostoječi objekt, mora biti 
simetrična dvokapnica v naklonu 40 º do 45 º, enokapnice in ravne strehe niso dopustne. 

(3) Streha pomožnega objekta, ki se postavi tik ob fasado osnovnega objekta, je lahko 
izvedena kot enokapna streha in izjemoma tudi kot ravna streha pod pogoji iz 71. člena 
tega odloka. Glede načina izvedbe in oblikovanja strehe pomožnega objekta veljajo enaki 
pogoji, kot za strehe nad dozidanim delom objekta iz drugega in četrtega odstavka 71. 
člena tega odloka. 

(4) Vrtne ute in začasni objekti imajo lahko šotorasto streho. 

(5) Pomožni objekti kot samostojni objekti morajo imeti podolgovat tloris. 

81. člen  
(majhna stavba in majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave) 

(1) Garaže ne smejo biti zgrajene iz plastike, pločevine ali platna. 

(2) Vrtne ute morajo biti izvedene v lesu. 
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(3) Čopi in strešne frčade niso dopustni. Postavitev majhnih stavb in majhnih stavb, ki so 
dopolnitev obstoječe pozidave, ne sme načenjati vaškega roba ali ovirati manipulacije na 
dvorišču.  

(4) Na gradbeni parceli večstanovanjske stavbe se lahko za vsako stanovanje v njej zgradi 
največ po ena majhna stavba ali majhna stavba, ki je dopolnitev obstoječe pozidave, iste 
vrste tako, da ni presežena meja faktorja zazidanosti oziroma zmanjšana s tem odlokom 
predpisana količina odprtih bivalnih površin. Gradnja majhnih stavb in majhnih stavb, ki so 
dopolnitev obstoječe pozidave, mora biti na gradbeni parceli večstanovanjske stavbe 
organizirana, objekti pa morajo biti oblikovani po enotnem projektu za celotno območje. 

(5) Nadstreški morajo biti dvignjeni najmanj 2,25 m nad pločnikom oziroma pohodno 
površino. 

82. člen  
(pomožni objekti v javni rabi) 

(1) Urbana in mikrourbana oprema oziroma objekti in predmeti, ki urejajo javne površine, 
morajo biti v naselju ali delu naselja enotni.  

(2) Urbana oprema mora biti postavljena tako, da dopolnjuje javni prostor, ne zastira 
značilnih pogledov in ne ovira gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih naprav in 
prometnih objektov.  

(3) Pri postavitvi urbane opreme na javnih površinah je treba pridobiti soglasje pristojnega 
organa Občine Bohinj.  

83. člen  
(ograje in žive meje) 

(1) Oblikovanje ograj ob javnih površinah se mora zgledovati po tradicionalnih primerih 
ograjevanja parcel z značilnimi vertikalnimi ali horizontalnimi lesenimi elementi. Dopustne 
so tudi žive meje in polni zidovi (samo: kamen ali ometan zid), na območju Bohinjske 
Bistrice (EUP z oznako BB), ki ni vaško jedro, tudi kovinske ograje. Žične ograje so 
dopustne samo kot varovalne in igriščne ograje. 

(2)  Višina ograje in polnega zidu ne sme presegati 1,20 m, višje ograje so dopustne le 
kot protihrupne ali zaščitne ograje. 

(3) Višina ograj ob športnih igriščih in otroških igriščih je skladna z normativi, ki veljajo za 
posamezno vrsto športnega igrišča. 

(4) Za žive meje se uporabljajo lokalno značilne vrste, uporaba tujerodnih vrst ni 
dopustna. Višina žive meje je lahko največ 1,20 m. 

(5) Zaradi upoštevanja prometne varnosti in preglednosti lahko upravljavec ceste določi 
tudi nižjo dopustno višino ograje, polnega zidu in žive meje. V križiščih in na priključkih je 
v preglednem trikotniku višina največ 80 cm. 

(6) Višina protihrupnih ograj se določa v skladu s predpisi s področja prometne 
infrastrukture. Gradnja je dopustna le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni 
hrupa in na podlagi urbanistične ter krajinske preveritve in utemeljitve, pri čemer je treba 
zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi obcestnega prostora, okoliške 
pozidave in odprtega prostora. Protihrupne ograje morajo biti pretežno lesene ali 
ozelenjene. V naseljih morajo biti arhitekturno oblikovane kot ograje zemljišč in ne kot 
ograje prometnih površin. Uporaba plastičnih, steklenih ali ploskovnih kovinskih elementov 
ni primerna. Na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, so 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 80 

protihrupne ograje dopustne le s soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne 
dediščine. 

(7) Višina varovalnih ograj je do 2,20 m, če ni s projektom za pridobitev gradbenega 
dovoljenja določeno drugače.  

84. člen  
(ograje – TNP) 

(1) Ograje v strnjenih naseljih so lahko izvedene iz lesa ali naravnega, avtohtonega 
kamna, pri objektih zunaj strnjenih naselij pa samo iz lesa. Ograje ne smejo biti višje od 
0,80 m. 

(2) Višina ograj ob športnih igriščih in otroških igriščih je skladna z normativi, ki veljajo za 
posamezno vrsto športnega igrišča. 

(3) Varovalne ograje ob cesti in na mostovih morajo biti praviloma izvedene z naravnimi 
materiali (kamen in les ter brez barvnih premazov). 

(4) Žične ograje so dopustne pri športnih in otroških igriščih ter pri zavarovanju vodnih 
zajetij in meteoroloških postajah. 

85. člen  
(podporni zidovi) 

(1) Podporni zidovi so dopustni do višine 1,50 m in samo v primerih, ko niso možna 
drugačna zavarovanja brežin. Kadar hidrogeološka presoja pokaže nevarnost rušenja ali 
plazenja terena, je dopustna višina škarpe ali podpornega zidu tudi nad 1,50 m. V tem 
primeru mora biti oblikovanje podpornega zidu predmet strokovne prostorske preveritve, s 
katero se predpiše arhitekturno oblikovanje in ozelenitev skladno z oblikovanjem 
obcestnega prostora oziroma okoliških ureditev in pozidave. Priporoča se izvedba v terasah 
oziroma brez teras, če prostorska preveritev ugotovi drugače. 

(2) Za potrebe gradnje stavb, ki niso javne, je na zemljiških (gradbenih) parcelah ob 
regulacijski liniji oziroma ob javni prometni površini dopustna gradnja podpornega zida do 
višine 1,50 m, če je zagotovljeno polje preglednosti in na tem delu ni planirana širitev 
ceste. V primeru in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena je dopusten tudi podporni zid 
višji od 1,5 m. Za vse posege je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste. 

(3) Prekomerni negativni vplivi iz višje ležečih zemljišč na nižje ležeče zemljišče morajo biti 
preprečeni. 

(4) Podporne zidove se obdela z naravnimi lokalno značilnimi materiali (kamen in les) 
oziroma se jih ozeleni. 

(5) V območju in vplivnem območju kulturne dediščine je izvedba podpornih zidov možna 
v skladu njihove izvedbe v historični zasnovi območja. Če historična zasnova ne vsebuje 
podpornih zidov, le ti niso dopustni. 

86. člen  
(rezervoarji) 

Rezervoarji za utekočinjeni plin ali nafto, ki so vidni iz javnih površin, morajo biti obdani z 
lesenim zaslonom (ograjo) in prekriti z dvokapno streho ali vkopani. 

87. člen  
(rezervoarji - TNP) 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 81 

Rezervoarji za utekočinjeni plin ali nafto so praviloma vkopani. Če razmere na terenu tega 
ne dopuščajo se rezervoar postavi na površju, tako da je obdan z lesenim zaslonom 
(ograjo) in prekrit z dvokapno streho. 

88. člen  
(objekti za oglaševanje) 

(1) V občini se oglašuje na objektih za oglaševanje in objektih za oglaševanje za lastne 
potrebe, obvešča pa na objektih za obveščanje ter s turistično in drugo obvestilno 
signalizacijo. 

(2) Objekte in naprave za oglaševanje in obveščanje je dopustno postavljati v skladu z 
določili občinskih predpisov, ki urejajo to področje, ter v skladu z določili tega odloka in 
predpisov o cestah. Lokacije objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje so v skladu z 
navedenimi predpisi določene v katastru oglasnih mest in objektov za oglaševanje. 

(3) Objekte za oglaševanje in obveščanje, razen objektov za oglaševanje za lastne 
potrebe, je dopustno postavljati samo na javnih površinah. Za njihovo postavitev na javnih 
površinah in ob javnih cestah je treba pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave in 
pristojnega upravljavca ceste. 

(4) Objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje ter objektov za oglaševanje za lastne 
potrebe ni dopustno postavljati in nameščati: 

- v območjih s podrobno namensko rabo: K1, K2, G, ZP, ZK, ZSs, IK, VC, VI, f, LN, 
OO, O (ne velja za objekte za oglaševanje za lastne potrebe) in E, 

- na kozolcih, stogih, skednjih, drvarnicah, hlevih, stanovih, stajah, steljnikih in 
ostalih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih, 

- fasadah objektov (razen v skladu z določili devetega in desetega odstavka tega 
člena), 

- na gradbiščnih ograjah, 
- na zunanjih površinah izložb in oken, 
- v podvozih in na nadvozih, 
- na urbani in mikrourbani opremi, razen na avtobusnih postajališčih, 
- na drevesih, v parkih, na zelenicah ter na zemljiščih, kjer bi postavitev zakrila 

obstoječe ali načrtovane zelenice ali parke, 
- na zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto naselja, vasi, kompleksa, 

objekta ali na značilno podobo naravne vrednote, 
- na zemljiščih, ki so v upravljanju vodnega gospodarstva, 
- na objektih in napravah energetske infrastrukture, 
- na cestnih priključkih, 
- na površinah, ki služijo kot interventne poti, 
- oglaševalnih letakov, obvestil ipd. ni dopustno metati iz letala. 

(5) Na območju občine ni dopusten naslednji tip objektov za oglaševanje in obveščanje: 

- utripajoči svetlobni objekti ter drugi elektronski objekti, 
- zvočni objekti, 
- zelo veliki objekti za oglaševanje (jumbo plakati). 

(6) Objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje ni dopustno postavljati na zemljiščih, 
ki so zavarovana kot naravna vrednota ali kulturna dediščina ali je na njih zgrajen objekt 
kulturne dediščine. 

(7) Ne glede na določila šestega odstavka tega člena je na zemljiščih, ki so zavarovana 
kot naravna vrednota ali kulturna dediščina, dopustno postaviti objekt ali napravo za 
oglaševanje in obveščanje, če je ta namenjena: 
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- omogočanju dostopa občanom oziroma prebivalcem posameznega naselja do 
informacij, 

- oglaševanju za lastne potrebe skladno z določili devetega odstavka tega člena, 
- turistični in drugi obvestilni signalizaciji po predpisih o prometni signalizaciji in 

prometni opremi na javnih cestah ter kolesarskih, turističnih, pohodniških ipd. 
poteh, 

- označevanju naravnih vrednot po predpisih o označevanju zavarovanih območij 
naravnih vrednot, 

- označevanju kulturnih spomenikov in kulturne dediščine skladno s predpisi o 
kulturni dediščini. 

(8) Za postavitev in namestitev objektov za oglaševanje in obveščanje na zemljiščih iz 
prejšnjega odstavka tega člena je treba pridobiti soglasje organov, pristojnih za ohranjanje 
narave in varstvo kulturne dediščine. Na zemljiščih, ki so v območju TNP, je treba pridobiti 
soglasje upravljavca narodnega parka. 

(9) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah, v katerih se opravlja 
oglaševana storitev ali dejavnost ter samo za nosilce te dejavnosti ali storitve, ki imajo 
sedež v teh stavbah. Oglaševanje je dopustno ob vhodu v objekt ter neposredno nad 
vhodom ali izložbo. Če je v stavbi več dejavnosti in imajo skupen vhod, se jih oglašuje na 
skupnem objektu za oglaševanje. Na stavbah je dopustno oglaševati z: 

- napisom podjetja, 
- znakom podjetja, 
- nalepkami, 
- simboli podjetja, izdelka, storitve ipd., 
- izvesnimi tablami in napisi nad vhodi in izložbami, 
- oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena izven 

poslovnega prostora. 

(10)  Objektov za oglaševanje ter objektov za oglaševanje za lastne potrebe ni dopustno 
postavljati nad kapjo hiš in nad ravnino ravne strehe. 

(11) Višina spodnjega roba izvesnih tabel in napisov nad vhodi in izložbami mora biti 
najmanj 2,25 m nad pločnikom oziroma pohodno površino. 

(12) Za postavitev objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje ter objektov za 
oglaševanje za lastne potrebe je treba pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave. 

(13) Objekti in naprave za oglaševanje in obveščanje ter objekti za oglaševanje za lastne 
potrebe morajo biti v naselju ali delu naselja oblikovno poenoteni. 

(14) Oblika in postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije je dopustna v skladu s 
predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah, ter 
določili občinskih predpisov iz drugega odstavka tega člena. 

(15) Neprometne oziroma turistične in druge obvestilne in usmerjevalne oznake je treba 
oblikovno poenotiti, vsebinsko pa vezati na prostor občine. Pri njihovi umestitvi, številu in 
velikosti je treba upoštevati merilo in značilnosti prostora. 

89. člen  
(objekti za oglaševanje - TNP) 

Za oblikovno zasnovo informativnih tabel, planinskih kažipotov in drugih turističnih oznak 
je treba pridobiti smernice upravljavca narodnega parka, za gradnjo potrebne opreme pa 
tudi soglasja s področja ohranjanja narave in kulturne dediščine. Za označevanje 
zgodovinskih in tematskih poti v 1 . in 2. varstvenem območju TNP je treba pridobiti 
soglasje upravljavca narodnega parka. 
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90. člen  
(pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za rejo živali ter objekti za kmetijske 

proizvode in dopolnilno dejavnost) 

(1) Poleg območij stavbnih zemljišč kmetije je pomožne kmetijsko-gozdarske objekte: 
molzišče, koritasti silos, hlevski izpust, gnojišče ter zbiralnica gnojnice in gnojevke, 
izjemoma dopustno graditi na kmetijskem zemljišču v pasu 30,00 m okrog stavbnih 
zemljišč kmetije pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč kmetije zaradi premajhne 
razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi. Pomožni kmetijsko-gozdarski 
objekti v tem primeru z osnovnimi objekti kmetije tvorijo zaključeno gručo poslopij. Kadar 
gre za kmetijo v strnjenem vaškem jedru, je v območju 30,00 m pasu kmetijskih zemljišč, 
ki obkrožajo območje stavbnih zemljišč naselja, izjemoma dopustno graditi koritasti silos in 
gnojišče, in sicer, kadar na območju stavbnih zemljišč kmetije, zaradi premajhne 
razpoložljive površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi. 

(2) Rastlinjak na kmetijskem zemljišču mora biti postavljen v izvedbi, ki zagotavlja, da ga 
je ob prenehanju gojenja kmetijskih rastlin možno odstraniti, tako da na zemljišču ni vidnih 
sledov takega objekta. 

(3) Stolpne silose je dopustno postaviti samo pod streho hleva oziroma gospodarskega 
poslopja. 

(4) Kozolci na kmetijskih zemljiščih se postavijo v pasu sadovnjakov in kozolcev okrog 
vasi, običajno ob poljskih poteh. Če lastniške razmere takšne postavitve ne dopuščajo, so 
izjemoma lahko od vasi bolj oddaljeni. 

(5) Oblikovanje, razmerja, namembnost, materiali, detajli in velikost pomožnih kmetijsko-
gozdarskih objektov, objektov za rejo živali ter objektov za kmetijske proizvode in 
dopolnilno dejavnost morajo slediti značilnostim lokalnega in tradicionalnega stavbarstva 
teh objektov v območju, v katerem se postavljajo. Značilnosti lokalnega in tradicionalnega 
stavbarstva se upošteva tudi, kadar je to oblikovanje v nasprotju z določili o oblikovanju 
pomožnih objektov iz 80. člena tega odloka (npr. drugačen naklon in oblikovanje strešin). 
Pri tem se upošteva tudi izhodišča naslednje strokovne literature: 

- Juvanec, B. (2009): Arhitektura Slovenije, 1, Vernakularna arhitektura, alpski del; 
(Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo), 

- Fister, P. (1993): Glosar arhitekturne tipologije (Prostor. Arhitekturna identiteta. 
Poselitev. 1.), Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod za prostorsko planiranje, 
Ljubljana, 

- Fister, P. (1993): Arhitekturne krajine in regije Slovenije (Prostor. Arhitekturna 
identiteta. Poselitev. 2.), Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod za prostorsko 
planiranje, Ljubljana. V skladu z navedeno literaturo je potrebno pri oblikovanju 
objektov upoštevati tipologijo in oblikovanje značilno za gorenjsko arhitekturno 
regijo in bohinjsko arhitekturno krajino, 

- Debelak M. (1999): Naš čebelnjak, Tip »A« za 23 AŽ panjev in posebnim 
prostorom; (Ljubljana, Čebelarska zveza Slovenije); 

- Debelak M. (1999): Naš čebelnjak, Tip »B« za 17 AŽ panjev; (Ljubljana, Čebelarska 
zveza Slovenije). 

(6) Oblikovanje pastirskih stanov se mora prilagajati značilnostim lokalnega stavbarstva 
starih stanov na posamezni planini oziroma območju v katerem se nahajajo. Značilna 
gradbena materiala sta kamen in les, značilni materiali za kritino strehe so skodle ali deske. 

(7) Kozolec, senik, hlev s senikom in čebelnjak morajo biti pretežno izvedeni v lesu, 
dopustni so le točkovni temelji in montažni betonski stebri: 

- Kozolec se uporablja za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Za občino 
Bohinj so značilne naslednje oblike kozolcev: enojni stegnjeni kozolec, enojni 
stegnjeni kozolec na plašč (oblika, kjer je k enojnemu stegnjenemu kozolcu 
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prislonjen plašč, ki je podaljšana strešina), kozolec na psa ali kozla (vmesna oblika 
med enojnim stegnjenim kozolcem in vezanim toplarjem, s trdnejšo konstrukcijo, 
kot pri tipih enojnega kozolca), toplar (dva vzporedna enojna kozolca, ki sta 
pokrita s skupno streho). Kritina pri vseh kozolcih je lesena ali kritina sive barve, s 
strešniki, ki ustvarjajo drobno teksturo. Preklada pri toplarjih je lesena. Kot 
gradbeni material se uporablja les. Betonski temelji in betonski stebri so dopustni, 
če ni s pogoji soglasodajalcev določeno drugače; 

- Senik

- 

 se uporablja za spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Zgrajen je tako, 
da je v njem omogočeno dobro prezračevanje. Dopustni so betonski temelji, sicer 
pa je uporabljen material les. Tla so naravna – zemlja ali kamen (brez tlaka), 
dopusten je lesen pod, ki omogoča cirkulacijo zraka in prezračevanje. Kritina je 
lesena ali kritina sive barve, s strešniki, ki ustvarjajo drobno teksturo; 
Hlev s senikom (lahko tudi brez)

- 

 se uporablja za zatočišče živine na paši ter za 
spravilo sena in drugih kmetijskih pridelkov. Hlev je običajno zidan (masivna 
konstrukcija), senik, ki je postavljen na masiven hlev pa je lesen in ima vse 
značilnosti senika. Temelji so linijski in so lahko betonski, masiven obod – zid hleva 
je lahko zidan ali betonski. Tla so naravna – zemlja ali kamen (brez tlaka), 
dopusten je lesen pod, ki omogoča cirkulacijo zraka in prezračevanje. Hlev s 
senikom in njemu sorodni pomožni objekti, ki imajo masiven podstavek, se na 
kmetijskih zemljiščih lahko urejajo le kot nadomestitve na lokacijah nekdanjih 
takšnih objektov; 
Čebelnjak

- Zgoraj navedeni pomožni kmetijski objekti nimajo bivalnih prostorov in 
samostojnih priključkov na infrastrukturna omrežja in naprave. 

 je namenjen gojenju čebel, vzreji čebeljih matic, apiterapiji in pridelavi 
medu. V čebelnjaku je lahko prostor za spravilo potrebne opreme za gojenje čebel, 
pridelavo čebeljih pridelkov, vzrejo čebeljih matic in apiterapijo. Temelj in 
podstavek sta lahko betonska, sicer pa je uporabljen material les. 

91. člen  
(pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za rejo živali ter objekti za kmetijske 

proizvode in dopolnilno dejavnost – TNP) 

(1) Gradnja pomožnega objekta je v skladu z zakonom o narodnem parku možna ob 
predhodni predložitvi pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, 
da je takšen objekt potreben za opravljanje kmetijske dejavnosti v narodnem parku. 

(2) Ograditev pašnikov za potrebe paše je dopustna s krajevno tipično ograjo ali 
električnim pastirjem. Koli pri čredinkah morajo biti leseni. Uporaba bodeče žice za 
ograjevanje pašnikov je prepovedana. Čredinke in električne pastirje je treba po končani 
pašni sezoni odstraniti. 

92. člen  
(pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 

pomožni objekt za spremljanje stanja okolja) 

(1) Oblikovanje objektov (barve, oblika) mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani 
in krajinski tipologiji, kakovostni okoliški arhitekturi ter naravnim danostim prostora. 

(2) Palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije 
na strminah se izvedejo tako, da niso vizualno izpostavljeni.  

93. člen   
(bazne postaje in drugi telekomunikacijski objekti) 
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(1) Bazne postaje je z upoštevanjem predpisov s področja vrst objektov glede na 
zahtevnost dopustno graditi v objektu ali na njem. Izvesti jih je treba tako, da so vizualno 
zakrite oziroma vključene v objekt.  

(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja baznih postaj in amaterskih radijskih 
postaj je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in 
elektromagnetnega sevanja. 

94. člen  
(začasni objekti) 

(1) Pri postavitvah začasnih objektov ne sme biti oviran peš promet. Postavitve začasnih 
objektov niso dopustne v glavni hojnici peš prehodov, stopnišč, klančin in ne na podestih 
stopnišč in klančin. 

(2) Postavitev začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah ter 
drugih površinah in objektih. 

(3) Postavitev začasnih objektov za prireditve (pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali 
montažni šotor, oder z nadstreškom, pokriti prireditveni prostor, začasna tribuna) mora 
biti skladna s programom prireditve in je dopustna le za čas prireditve. 

(4) Začasni objekt, namenjen sezonski turistični ponudbi, se lahko postavi le za čas 
turistične sezone oziroma za določen čas (največ 6 mesecev), kar potrdi pristojni organ 
Občine Bohinj. 

(5) Objekte iz četrtega odstavka tega člena je dopustno postavljati samo na javnih 
površinah. Lokacijo postavitve potrdi pristojni organ Občine Bohinj, na območjih kulturne 
dediščine tudi pristojni organ za varstvo kulturne dediščine.  

(6) Postavitev prodajnih prikolic, stojnic in drugih premičnih prodajnih objektov je 
dopustna v skladu z občinskim predpisom o prodaji blaga izven prodajaln na območju 
občine Bohinj. 

(7) Pokritje odprtih športnih igrišč z začasno napihljivo konstrukcijo (balon) je dopustno 
za čas do 6 mesecev. 

(8) Postavitev začasnih sanitarnih enot je na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v skladu s 
Prilogo 1 tega odloka dopustna: 

- na počivališčih ob kolesarskih poteh, 
- izhodiščih v visokogorje, 
- v času trajanja kopalne sezone ob jezeru na območjih, ki so določena v PPIP, ter ob 

vstopno-izstopnih mestih ob vodotokih, 
- od začetka maja do konca septembra na območju šotorišč, ki so določena v tem 

odloku ter v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini, 
- v času prireditev na prireditvenem prostoru ipd. 

(9) Postavitev začasnih sanitarnih enot iz četrtega odstavka tega člena je dopustna, če jih 
postavi ali njihovo postavitev potrdi pristojna služba občinske uprave. 

(10) Začasne sanitarne enote se umešča na vizualno neizpostavljena mesta. Če vizualne 
neizpostavljenosti ni mogoče zagotoviti se začasne sanitarne enote obda z lesenim 
zaslonom (ograjo). 

95. člen  
(stojnice, mlekomati in ostali prodajni avtomati) 
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(1) Stojnice morajo biti izvedene v lesu. Streha je lahko izdelana iz platna ali 
plastificiranega tekstila.  

(2) Mlekomati kot samostojni pomožni objekti niso dopustni. Uredi se jih kot del 
zahtevnega ali manj zahtevnega objekta. 

 

3.9 Zelene površine 

96. člen  
(velikost in urejanje odprtih bivalnih in zelenih površin) 

(1) Za vsako stanovanje v večstanovanjski stavbi je treba na gradbeni parceli zagotoviti 
najmanj 15,00 m2

(2) Najmanjša velikost otroškega igrišča pri večstanovanjskih stavbah (več kot osem 
stanovanj) in v primeru organizirane gradnje več kot osem eno- ali dvostanovanjskih stavb 
je 60,00 m

 zelenih površin, pri čemer so te zelene površine namenjene za počitek 
stanovalcev, igro z žogo za potrebe večjih otrok in mladostnikov ter za igro mlajših otrok. 
Igrišča za igro mlajših otrok morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju največ 
100,00 m od vhoda v stanovanjsko stavbo. 

2

(3) V primeru organizirane gradnje več kot osem eno- ali dvostanovanjskih stavb je treba 
na samostojni gradbeni parceli urediti otroško igrišče v skladu z določili tega člena.  

. 

(4) V stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine je treba na gradbeni 
parceli zagotoviti na vsako posteljo najmanj 7,50 m2

(5) Kadar pri večstanovanjskih stavbah na gradbeni parceli ni prostorskih možnosti za 
zagotovitev s tem odlokom zahtevanih odprtih bivalnih površin, mora investitor 
manjkajoče odprte bivalne površine zagotoviti na drugih primernih površinah, ki so od 
stavbe oddaljene največ 200,00 m in na katerih je etažnim lastnikom zagotovljena njihova 
trajna uporaba. Določba tega odstavka ne velja za površine otroškega igrišča, ki ga je 
treba zagotoviti na gradbeni parceli večstanovanjske stavbe. 

 odprtih bivalnih površin.  

(6) Normativi iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo, kadar se 
obstoječa večstanovanjska stavba nadomesti z novo z enakim ali manjšim številom 
stanovanj ali če se s preureditvijo z rekonstrukcijo obstoječih večstanovanjskih stavb zgradi 
do pet novih stanovanj. 

(7) V vplivnem območju drevesa je treba v primeru tlakovanja površin ob drevesih 
zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad 
koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode mora biti najmanj 3,00 m2

(8) Obstoječe drevorede in sadovnjake je treba ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali 
varnostnih zahtev ni možno, se jih nadomesti oziroma sanira. 

. 

(9) Ozelenjena parkirišča niso del zelenih površin, niti ne nadomeščajo zahtevane 
ozelenitve gradbene parcele. 

 

3.10 Parkirne površine  

97. člen  
(parkirni normativi) 
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(1) Na gradbeni parceli ali v EUP, kadar je to v tem členu posebej določeno, je treba za 
vsak objekt oziroma za posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti naslednje 
najmanjše število PM (preglednica 7): 

Namembnost objektov 

Preglednica 7: Najmanjše število PM. 

 Število PM za motorni promet 

1. Stanovanja in bivanje 

11100 Enostanovanjske stavbe  
11210 Dvostanovanjske stavbe 
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe 

2 PM/stanovanje  

11302 Stanovanjske stavbe za posebne 
družbene skupine 

1 PM/10 postelj in dodatno 1 PM /4 
zaposlene 

2. Poslovno-trgovske dejavnosti 
12201 Stavbe javne uprave 
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe  

1 PM/30,00 m2 neto površine, vendar ne 
manj kot 3 PM na dejavnost,  
od tega najmanj 30 % PM za obiskovalce 

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, ki 
poslujejo s strankami 

1 PM/20,00 m2 neto površine vendar ne manj 
kot 3 PM na dejavnost, 
od tega najmanj 40 % PM za obiskovalce 

12301 Trgovske stavbe 
 

1PM/30 m² koristne/prodajne površine oz. 
min. 3 PM na posamezen lokal/trgovino v 
primeru posamične lokacije 

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 1 PM/50-70 m² neto površine ali 1 PM/3 
zaposlene, vendar skupaj ne manj kot 3 PM 
na dejavnost 

3. Družbene dejavnosti 
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo  1 PM/5 sedežev  
12620 Muzeji in knjižnice 1 PM/60,00 m2 BTP objekta, 

od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce  
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 1 PM/10 sedežev 
12640 Stavbe za zdravstvo (bolnišnice) 1 PM/3 postelje,  

od tega najmanj 30 % PM za obiskovalce 
12640 Stavbe za zdravstvo 
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske 
ambulante) 

1 PM/20,00 m2 BTP objekta in 
ne manj kot 3 PM, 
od tega najmanj 50 % PM za obiskovalce  

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole) 

1 PM/učilnico in 0,5 PM/učilnico za 
kratkotrajno parkiranje staršev 

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (srednje šole) 

1,25 PM/učilnico 

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo (otroški vrtci) 

1,25 PM/oddelek in 0,5 PM/oddelek za 
kratkotrajno parkiranje staršev 

4. Športne dejavnosti 
24110 Športna igrišča  
12650 Športne dvorane  

PM/250 m² in 1 PM/10 obiskovalcev 

5. Posebne dejavnosti 
12111 Hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev  
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 
 

1 PM za 2-4 ležišč in dodatno 1 PM/4 
zaposlene, 
od tega najmanj 75 % PM za goste  
in dodatno najmanj 1 PM/30 postelj za 
avtobus 

12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari 
 

1 PM/4 sedeže in dodatno 1 PM/4 zaposlene, 
vendar ne manj kot 5 PM na posamezen lokal 
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od tega najmanj 75 % PM za goste  
6. Proizvodne dejavnosti 
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
12713 Stavbe za spravilo pridelka 

1 PM/150,00 m2 BTP objekta 

12510 Industrijske stavbe (do 200 m2) 
 

1 PM/30,00 m2 BTP objekta, vendar ne manj 
kot 2 PM 

12510 Industrijske stavbe (več kot 200 m2) 1 PM/60,00 m2 BTP objekta  
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča s 
strankami) 

1 PM/150,00 m2 BTP objekta 

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča 
brez strank) 

ne manj kot 3 PM 

12510 Industrijske stavbe (delavnice za servis 
motornih vozil) 

6PM/popravljalno mesto 

7. Drugo 
24204 Pokopališča na EUP 
 

1 PM/30 grobov 
ne manj kot 10 PM 

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za 
šport, rekreacijo in prosti čas (ZS, ZPp) na EUP 

1 PM/600,00 m2 
od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce  

 
(2) Parkirišča za dejavnosti je praviloma treba zagotoviti na lastnem zemljišču. Kadar na 
gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila 
zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih 
mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od 
stavbe oddaljene največ 400,00 m in na katerih je etažnim lastnikom oziroma 
uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba. Zagotovitev parkirnih prostorov 
na javnih parkirnih površinah je dopuščena izjemoma, in sicer na podlagi soglasja pristojne 
službe občinske uprave. Pristojna služba občinske uprave soglasje izda v primeru, da javne 
parkirne površine zadoščajo, ali v primeru, da nosilec dejavnosti zagotovi sofinanciranje 
izgradnje novih javnih parkirnih površin. 

(3) V območjih s podrobno namensko rabo CU in CD je treba pri gradnji nove stavbe 50 
% parkirnih mest zagotoviti v kletni etaži načrtovane stavbe. 

(4) Vsako parkirišče z več kot 50 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi 
najmanj eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov. Določilo ne velja za 
začasna parkirišča. 

(5) Parkirna mesta za avtomobile iz tega člena se v izračunu zaokrožijo navzgor. 

(6) Za izvajanje določil tega člena je treba pridobiti soglasje pristojne službe občinske 
uprave. 

98. člen  
(parkirne površine in garažne stavbe)  

(1) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti umeščene in zgrajene tako, da njihova 
uporaba ne škoduje zdravju, da hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v 
okoliških objektih ter da se s tem ne zmanjšuje s prostorskim aktom predpisana DOBP in 
DZP.  

(2) Pri rekonstrukciji in ureditvi novih parkirnih površin na nivoju terena, ki so večje od 10 
PM, je treba le-te ozeleniti z avtohtonim drevjem. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 PM. 
Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno.  
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(3) V območjih naselbinske dediščine je v primerih, ko je treba zagotoviti več kot dve 
parkirni mesti, treba predvideti tudi zasaditev dreves in sicer najmanj eno drevo na tri 
parkirna mesta. 

(4)  Parkirišča, ki po površini presegajo 200,00 m², je treba členiti v več manjših enot in jih 
ločiti z zasaditvami, spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi. 

(5) Zahteve drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za začasna 
parkirišča v času posebnih dogodkov, konicah turistične sezone ali prireditev. Vsakokratno 
ureditev začasnega parkirišča mora potrditi pristojna služba občinske uprave. 

(6) Goriva in maziva, ki lahko odtekajo, je treba zadržati in odstraniti na neškodljiv način.  

(7) Parkirišča v bližini državnih cest morajo biti fizično ločena od državnih cest. 

(8)  Parkirišča in počivališča za avtodome morajo biti opremljena najmanj s sanitarijami in 
sanitarnim prostorom za zbiranje odplak iz potovalnih kombijev. 

99. člen  
(parkirne površine - TNP) 

(1) Parkirišča pri objektih družbenih, storitvenih, poslovnih, trgovskih ter gostinskih 
dejavnosti morajo biti locirana ob ali za objektom ter asfaltirana in opremljena z lovilci olj. 
Zasajena morajo biti z avtohtonim drevjem. 

(2) Parkirišča in počivališča izven ureditvenih območij naselij morajo biti opremljena s 
klopmi, smetnjaki, sanitarijami in vodo po enotnem konceptu oblikovanja. 

(3) Ureditev površin za ustavljanje vozil se lahko uredi z zatravitvijo ali izvede z nasutjem 
peska. Kjer je zaradi zagotavljanja varnosti ter preprečevanja poškodb sosednjih 
zemljišč in vožnje ali ustavljanja zunaj parkirne površine potrebno parkirne površine 
fizično omejiti, se omejitev izvede s primernimi naravnimi materiali. 

 

3.11 Prometna infrastruktura  

100. člen  
(gradnja prometne infrastrukture) 

(1) Načrtovanje in gradnja nove ter vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječe prometne 
infrastrukture morajo potekati skladno s predpisi, ki urejajo prometno infrastrukturo in 
promet. 

(2) V naseljih je treba skladno s predpisi o javnih cestah ob javnih cestah izvesti hodnike 
za pešce in javno razsvetljavo. 

(3) Na območju Pokljuke se izven stalnih naselij (Gorjuše, Koprivnik, Podjelje) ne osvetljuje 
prometnih površin in parkirišč. 

(4) Za funkcionalna in oblikovna merila in pogoje za posamezne tipe cest se uporablja 
predpise s področja prometne varnosti in projektiranja cest. 

(5) Odstopanja od minimalnega standarda so v mejah minimalnih zahtev pravil 
projektiranja javnih cest in kolesarskih poti dopustna na odsekih, kjer za vzpostavitev 
minimalnega standarda ni prostorskih možnosti, kjer je vzpostavljanje standarda povezano 
z nesorazmerno porabo javnih sredstev, na odsekih, kjer ožji profili zagotavljajo večjo 
varnost v prometu (manjša hitrost), na odsekih, ki potekajo skozi zavarovana območja 
narave, ter na odsekih, kjer je z ukrepi prometne politike ali spremembo prometnega 
režima mogoče doseči primerljive prometne cilje. 
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(6) Prometnice morajo biti načrtovane in grajene tako, da bo omogočen prehod za živali 
(divjad, dvoživke, majhni sesalci). 

(7) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba višino cestišča in območij za pešce 
uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost do objektov ne 
poslabša. 

(8) Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je treba v 
največji možni meri ohranjati obstoječe krajinske prvine ob trasi ceste (gozdni rob, živice, 
posamezna drevesa). Izogibati se je treba prekomernim izravnavam terena, spremljajočim 
vsesplošnim odstranjevanjem vegetacije ter posegom v sklenjena območja najboljših 
kmetijskih zemljišč in s tem razdrobitvi posestne strukture. Rekonstrukcije cest je treba 
načrtovati s čim manj opornih zidov. 

(9) Ob sanacijah obcestnega prostora je treba uporabljati lokalno značilne rastlinske vrste 
in pri tem povzemati za prostor značilne vzorce. 

(10) Pri stanovanjskih in kmetijskih stavbah mora biti širina dostopne poti na gradbeno 
parcelo in do objekta najmanj 3,50 m, pri ostalih stavbah najmanj 6,00 m. 

(11) Nove slepo zaključene ceste morajo imeti na zaključku obračališča. 

(12) Instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo 
popravila in obnovo brez prekopov. 

(13) Meteorne vode iz dovozov morajo biti zajete na parcelni meji pred priključkom na 
državno ali lokalno cesto, tako da meteorne vode ne vplivajo na odvodnjavanje na cesti. 
Meteorne vode iz lokalnih cest ali iz parcel ne smejo biti odvajane v meteorno kanalizacijo 
državne ceste in ne smejo negativno vplivati na odtočne razmere na državni cesti. 

(14) Kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge poti, je treba te poti na novo 
urediti in označiti. 

(15) Kolesarske poti in pešpoti se praviloma načrtujejo po ali ob obstoječih cestah, 
kolovozih in poteh. V primeru, da je del kolesarske poti ali pešpoti načrtovan ob vodotoku, 
je treba upoštevati določila tega odloka glede varstva površinskih voda in priobalnih 
zemljišč ter ohranjanja obrežne vegetacije. Kolesarske poti se načrtujejo izven naravnih 
vrednot. Če to ni mogoče, se načrtujejo na način, da se novih poti (na delih kjer ni že 
obstoječih cest, kolovozov in poti) ne načrtuje in ne gradi na območjih naravnih vrednot. 
Izjemoma so dopustne premostitve hidroloških naravnih vrednot. Premostitve naravnih 
vrednot se prednostno umeščajo na mestih obstoječih premostitev. Prečkanje vseh 
vodotokov se izvede tako, da zaradi posega ne bo spremenjen naravni vodni režim 
potokov. Prečkanja se izvedejo v čim širšem loku, da posegi v strugo in brežino ne bodo 
potrebni. Kot gradbeni material se praviloma uporablja avtohtoni material (kamen 
apnenec in les). Na območjih Natura 2000 se kolesarske in pešpoti ne umeščajo v vplivno 
območje voda, ki so življenjski prostor kvalifikacijskim vrstam in habitatnim tipom. V okviru 
kolesarskih poti in pešpoti se urejajo tudi počivališča in informacijske table. Ob obstoječih 
objektih na počivališčih je dopustno urediti tudi sezonsko turistično gostinsko ponudbo. 

(16) Gradnja žičniških naprav za potrebe gospodarstva in turizma je dopustna v skladu s 
predpisi, ki urejajo to področje. 

(17) V EUP z namensko rabo K1, K2, G ter v EUP, kjer je cesta del druge pretežne 
namenske rabe, se stavbno zemljišče obstoječe ali načrtovane ceste določi na podlagi 
podatka o osi ceste na karti Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne 
infrastrukture ter dejanskega stanja v prostoru. 

101. člen  
(ulični profili – BOH) 
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Za urejanje cest v Bohinjski Bistrici so določeni naslednji normalni in minimalni ulični profili: 

1.  Triglavska cesta: 
- normalni profil v širini 14,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranska zelenica z 

drevoredom ali linijo sadnih dreves 2 x 2,00 m, dvostranski pločnik 2 x 2,00 m, 
- zožen profil (kjer zaradi obstoječih objektov ali ureditev ni možna izvedba 

normalnega profila) v širini 9,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranski pločnik, 
- profil pri križanju Triglavske in Vodnikove ceste: vozišče 6,00 m, dvostransko 

avtobusno postajališče, dvostranski pločnik, 
- most čez Bistrico: most v obstoječi širini za motorni promet, novi obojestranski brvi 

za pešce, most čez Belco: vozišče 6,00 m, dvostranski pločnik (lahko dodani brvi za 
pešce), 

2. Savska cesta: 
- normalni profil v širini 14,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranska zelenica z 

drevoredom ali linijo sadnih dreves 2 x 2,00 m, dvostranski pločnik 2 x 2,00 m, 
- zožen profil (kjer zaradi obstoječih objektov ali ureditev ni možna izvedba 

normalnega profila) v širini 9,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranski pločnik, 
- zožen profil na odseku severni vstop do uvoza v šolo: vozišče 6,00 m, enostranski 

zahodni pločnik, 
- zožen profil od uvoza v šolo do Ajdovske ceste: zahodni pločnik min. 1,50 m, 

vozišče 6,00 m, zelenica z drevoredom ali linijo sadnih dreves min. 1,50 m, pločnik 
2,00 m, 

3. Ajdovska cesta: 
- normalni profil v širini 14,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranska zelenica, na južni 

strani z drevoredom ali linijo sadnih dreves 2 x 2,00 m, dvostranski pločnik 2 x 
2,00 m, 

- odsek mimo pokopališča in župnišča: obojestranski pločnik širine najmanj 1,50 m, 
vozišče 6,00 m, 

4. Jelovška cesta: 
- normalni profil v širini 10,00 m: vozišče 6,00 m, dvostranski pločnik. 

102. člen  
(gradnja prometne infrastrukture – TNP) 

(1) Pri gradnji in rekonstrukcijah prometne infrastrukture je treba ob zagotavljanju 
ustreznih prometno funkcionalnih in prometno varnostnih standardov upoštevati 
specifičnosti prostora (zmanjšanje računske hitrosti, radii, prečni prerezi, materiali ipd.). 

(2) V prvem in drugem varstvenem območju TNP je prepovedano graditi nove in širiti 
obstoječe ceste, kolovoze, poljske in druge poti ter nadelavati nove planinske, 
turistične in druge poti. 

(3) Rekonstrukcije prometnic so dopustne z minimalnim odstopanjem od obstoječih tras.  

(4) Nove dostopne ceste na planote ne smejo potekati preko vizualno izpostavljenih 
pobočij. 

(5) Trase prometnic ne smejo potekati bližje od 250 m oddaljenosti od meje rastišča 
divjega petelina in se morajo izogibati breznom in jamam. Prav tako ne smejo posegati v 
izvire ali sekati vodnih žil. Pri prečkanju grap z vodo je treba izvesti ustrezne propuste. 

(6) Prometnice in gozdne prometnice v območjih naravnih vrednot se ne gradijo takrat, 
kadar bi njihova gradnja lahko vplivala na lastnosti, zaradi katerih ima naravna vrednota ta 
status. 

103. člen  
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(kolesarske, planinske in druge rekreacijske poti – TNP) 

(1) Kolesarjenje v prvem in drugem varstvenem območju parka je dopustno po gozdnih 
in kmetijskih cestah, planinskih in drugih poteh ter nekategoriziranih gozdnih 
prometnicah, določenih v načrtu upravljanja narodnega parka. Nove poti, zgrajene zgolj za 
potrebe kolesarstva, v tem območju niso dopustne. 

(2) Območja, namenjena vožnji z gorskimi kolesi, določi upravljavec narodnega parka s 
sodelovanjem lokalne turistične organizacije. 

(3) Sanacija obstoječe mreže planinskih poti je dopustna ob predhodni uskladitvi s 
Planinsko zvezo Slovenije in upravljavcem narodnega parka. 

(4) Pešpoti in planinske poti je na izpostavljenih mestih dopustno zavarovati, na erozijskih 
območjih je potrebno urediti ustrezno odvodnjavanje. 

(5) Ob upoštevanju smernic upravljavca narodnega parka je dopustna ureditev počivališč 
ob kolesarskih, planinskih in drugih rekreacijskih poteh z ustrezno opremo: klopi, 
opozorilne in informacijske table ter izjemoma kurišče. 

(6) Pri urejanju smučarsko tekaških prog na gornjem platoju Pokljuke je za prečkanje 
prometnic dopustno izvesti premostitvene objekte. 

104. člen  
 (gozdne in kmetijske prometnice) 

(1) Načrtovanje in projektiranje gozdnih prometnic mora potekati v skladu s predpisi o 
graditvi objektov in o gozdnih prometnicah. Pred vsakim posegom prometnice v gozdni 
prostor je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za gozdove. 

(2) Splošne usmeritve za gradnjo gozdnih prometnic so naslednje: 

- prometnice naj ne potekajo preko strmih in izpostavljenih pobočij, 
- čim bolj naj se upoštevajo zatečene konfiguracije terena, 
- gradnja naj poteka med septembrom in februarjem (v pomladnih in poletnih 

mesecih gradnja ni dopustna zaradi razmnoževalnih ciklov živali), 
- prometnic s potekom pravokotno na plastnice naj se ne načrtuje oziroma gradi, 
- izkopi naj bodo čim manjši, nakloni brežin pa naj bodo čim blažji, 
- brežin naj se ne utrjuje z betonskimi škarpami (dopustne so kamnite ter lesene 

zložbe), 
- po izvedeni gradnji naj se nasipne in odkopne brežine zatravijo z avtohtonimi 

travnimi mešanicami ali zasadijo z avtohtonimi grmovnicami, 
- na izpostavljenih mestih ob cestah, kjer je potrebno zavarovanje, naj se namestijo 

kamnite ali lesene odboj ne ograje, 
- kjer gozdne prometnice sekajo grape s potoki je potrebno izvesti ustrezne 

prepuste (ali premostitev), 
- trasiranje gozdnih prometnic preko barij in drugih mokrotnih površin ni 

dopustno. 

(3) Gradnja nove gozdne infrastrukture za potrebe izkoriščanja gozdov v prvem 
varstvenem območju TNP ni dopustna. 

(4) Pri rekonstrukcijah gozdnih cest in poljskih poti je treba zagotoviti nemoten dostop do 
zalednih gozdov in kmetijskih površin ter potrebna izogibališča in skladišča za les. 

(5) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic je treba zagotoviti prehode za divjad na 
krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi. 
Lokacije prehodov določi pristojen organ za gozdove v sodelovanju s strokovnimi službami 
za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami. 
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(6) Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke največ 3,00 m, razen v ostrih 
zavojih. Pri tem so na ravnih delih mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij za les. 

105. člen  
(varovalni pasovi prometne infrastrukture) 

(1) Varovalni pasovi cest so glede na kategorijo ceste določeni z veljavnimi predpisi in s 
predpisom občine o občinskih cestah. 

(2) Varovalni pas javne ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran 
ceste. 

(3) Varovalni progovni pas je zemljiški pas na obeh straneh železniške proge, širok 
100,00 m, merjeno v zračni črti od osi skrajnih tirov proge. Varovalni progovni pas 
industrijskega tira je širok 50,00 m. Za vse posege v varovalnem progovnem pasu se glede 
minimalnih dovoljenih odmikov upošteva predpise, ki urejajo varnost v železniškem 
prometu ter graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v 
varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru. 

(4) V varovalnih pasovih prometnih omrežij vključno z območjem nad železniškim 
predorom železniške proge št. 70 Jesenice – Nova Gorica – Sežana je treba za vsak poseg 
pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega izvajalca gospodarske javne službe. Pri 
nadaljnjem načrtovanju in izdelavi projektne dokumentacije v varstvenem območju 
državnih cest je treba upoštevati smernice za načrtovanje. 

(5) Posegi v varovalni pas prometnega omrežja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali 
vzdrževanja prometnega omrežja. 

(6) Če so varovalni pasovi posameznega prometnega omrežja z drugimi zakonskimi 
oziroma podzakonskimi predpisi določeni drugače od navedenih v tem odloku, se 
upoštevajo določbe drugih predpisov. 

106. člen  
(zračni promet) 

(1) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine je treba 
upoštevati omejitve zaradi zračnega prometa. Za ovire pod zračnimi potmi štejejo: 

- objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30,00 m in stojijo na naravnih ali 
umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m, 

- vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100,00 m od tal, ter daljnovodi 
žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več 
kot 75 m, 

- objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25,00 
m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, 
visokonapetostnih vodov ipd. 

(2) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov iz prejšnjega odstavka in drugih 
objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je treba 
predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt pa je treba 
označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi. 

107. člen  
(zračni promet – TNP) 

Vzletna mesta za jadralna padala in zmaje so dopustna na Voglu (Kratki plazi), Vogarju in 
Studorju. Pristajalno mesto je dopustno na Velikem Veglju ob Bohinjskem jezeru. 
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108. člen  
(priključevanje objektov na javne ceste) 

(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dostop do javne ceste. 

(2) Dovoz na gradbeno parcelo naj se prvenstveno zagotavlja iz lokalnih cest. Več 
sosednjih objektov je praviloma treba priključiti na javno cesto s skupnim priključkom. 
Gradnja novih prometnic mora biti čim bolj racionalna. 

(3) Do vsakega objekta je treba zagotoviti dostop za intervencijska vozila. 

(4) Z javnih cest mora biti omogočen nemoten dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč. 

(5) Priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost 
v prometu. Izvedejo se na podlagi soglasja pristojne službe občinske uprave ali upravljavca 
ceste, ter v skladu s standardi, ki omogočajo dostop gasilskih in intervencijskih vozil. 

(6) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti urejene tako, da se vozila čelno 
vključujejo na javno cesto. 

(7) Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. Če je rešitev uvoza z vidika 
prometne varnosti problematična in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljšal, je takšna 
rešitev obvezna. 

(8) Priključki na državne in lokalne ceste iz parcel, ki so ograjene, morajo biti izvedeni 
tako, da je možna zaustavitev vozila izven površine državne oz. lokalne ceste in kolesarske 
steze. 

(9) Priključevanje lokalnih na državne ceste ter izvajanje posegov ob državnih cestah ne 
sme ogrožati varnosti prometa in stabilnosti državnih cest. 

109. člen  
(priključevanje objektov na javne ceste - TNP) 

(1) Za dostop do javne ceste za zahtevne in manj zahtevne objekte (predvsem planinske 
koče in objekte na planinah) se šteje tudi peš dostop po poteh, poljskih in gozdnih poteh 
ipd. 

(2) Kot dostop za intervencijska vozila v oddaljenih območjih se šteje tudi intervencija v 
zračnem prometu. 

 

3.12 Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska gospodarska javna 
infrastruktura 

3.12.1 Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo 

110. člen  
(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih) 

(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, pomožnih 
objektov in drugih objektov, ki ne potrebujejo komunalnih priključkov, je dopustna samo 
na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih. 

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na 
komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo objektov zagotovi 
komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v skladu s predpisi s področja prostorskega 
načrtovanja. 
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111. člen  
(predpisana gospodarska javna infrastruktura) 

(1) Stavbno zemljišče za gradnjo stanovanjskih stavb je komunalno opremljeno, če ima 
zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, oskrbo z električno energijo 
ter dostop do javne ceste, razen v primerih iz 112. člena tega odloka.  

(2) Za nestanovanjske objekte, ki za svoje delovanje ne potrebujejo vse v prvem odstavku 
tega člena navedene gospodarske javne infrastrukture, se potrebna komunalna 
opremljenost stavbnega zemljišča določi v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja 
glede na namen objektov. 

(3) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremljenost objektov tudi na način, 
ki ga prostorski akt ali drug predpis ne določa, če ta način oskrbe sledi napredku tehnike 
in nima negativnih vplivov na okolje ter z njim soglašata pristojna služba občinske uprave 
in izvajalec gospodarske javne službe, katerega delovno področje ta način oskrbe zadeva. 

112. člen  
(obvezno priključevanje na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo) 

(1) Objekte je treba priključiti na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastruktur v 
skladu s Preglednico 8 tega člena, in na drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo za 
posamezne vrste objektov oziroma EUP predpisuje drug zakonski oziroma podzakonski 
predpis. Na obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo se obvezno priključijo tudi 
obstoječi objekti.  

(2) Obveznost priključevanja objektov na posamezno vrsto okoljske in energetske 
infrastrukture je določena za vsako EUP posebej z oznako obveznosti priključevanja, ki je 
prikazana na karti »Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne 
infrastrukture«. 

(3) Če obveznost priključevanja objektov na posamezno vrsto okoljske in energetske 
infrastrukture za EUP ni določena, se obveznost priključevanja objekta na posamezno vrsto 
okoljske in energetske infrastrukture določi v postopku za pridobitev gradbenega 
dovoljenja glede na namen objekta. 

(4) Oznake iz drugega odstavka tega člena imajo naslednji pomen: 

Preglednica 8: Obveznost priključevanja na okoljsko in energetsko javno infrastrukturo

Vrsta priključka na okoljsko in energetsko javno 
infrastrukturo 

. 

Oznaka 
obveznosti 
priključevanja 

    

 1 2 3 4 5 

Obvezna priključitev na javni vodovodni sistem x x   x 
Oskrba iz lastnih vodovodnih virov, če priključitev na javni 
vodovodni sistem ni možna 

  x x  

Obvezna priključitev na javni kanalizacijski sistem x  x   
Ureditev individualnih sistemov odvajanja in čiščenja 
odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava ali 
nepretočna greznica z urejenim rednim praznjenjem v 
okviru javne službe), če priključitev na javni kanalizacijski 
sistem ni možna 

 x  x x 

Obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje x x x x  
Lastna oskrba z električno energijo, v kolikor priključitev 
na elektroenergetsko omrežje ni možna 

    x 
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(5) Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda se izvaja z upoštevanjem veljavnih 
občinskih predpisov, ki obravnavajo odvajanje in čiščenje odpadnih ter padavinskih vod. 

(6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se lahko za objekte, za katere je 
priključitev na javno vodovodno omrežje sicer obvezna, s soglasjem pristojne službe 
občinske uprave in s pozitivnim mnenjem pristojnega izvajalca gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo izjemoma dovoli začasna ali stalna uporaba ali ureditev individualnega 
sistema za oskrbo s pitno vodo (lastno zajetje, zbiralnik za kapnico, cisterna), kadar je 
oddaljenost objekta od vodovodnega omrežja več kot 200,00 m oziroma bi izvedba 
priključka povzročila nesorazmerne stroške (velika višinska razlika, prečkanje vodotoka ali 
prisotnost drugih fizičnih ovir v prostoru). Individualne sisteme je treba vključiti v sistem 
javne oskrbe v smislu zagotavljanja in dobavljanja pitne vode ter zagotavljanja minimalnih 
tehnično higienskih pogojev. 

(7) Treba je vzpostaviti nadzor nad lokalnimi vodovodnimi sistemi in jih v največji možni 
meri priključiti na javno vodovodno omrežje. 

(8) Priključitev na javno vodovodno omrežje ni dovoljena, če ni zagotovljeno odvajanje 
odpadnih voda skladno s predpisi, ki urejajo to področje. 

(9) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se lahko za objekte, za katere je 
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje sicer obvezna, s soglasjem organa uprave 
Občine Bohinj, pristojnega za gospodarske javne službe in s pozitivnim mnenjem 
pristojnega izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode 
izjemoma dovoli začasna ali stalna uporaba ali ureditev individualnega sistema za 
odvajanje odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, 
rastlinska čistilna naprava ali drug individualni sistem za odvajanje odpadne vode v skladu 
s predpisi), kadar je oddaljenost objekta od kanalizacijskega omrežja več kot 150,00 m 
oziroma bi izvedba priključka povzročila nesorazmerne stroške (velika višinska razlika, 
prečkanje vodotoka ali prisotnost drugih fizičnih ovir v prostoru). 

(10) V šestih mesecih po končani gradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo vsi 
objekti, ki na javno vodovodno omrežje še niso priključeni in je zanje priključitev možna, 
priključiti na javno vodovodno omrežje. 

(11) V šestih mesecih po končani gradnji javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi 
objekti, ki na javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je zanje priključitev možna, 
priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. Po priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje se 
opuščene male komunalne čistilne naprave in greznice opusti ter dezinficira. 

(12) Pri vseh novogradnjah mora investitor preučiti, ali je možno iz obnovljivih virov 
energije zagotoviti vsaj 80 % delež vseh potreb po energiji v posamezni stavbi ali v skupini 
stavb. Skupinski in daljinski sistemi ogrevanja imajo prednost pred individualnim, zato je 
pri vseh novogradnjah potrebno preučiti možnosti tovrstne oskrbe z energijo (novi 
skupinski in daljinski sistemi, priključitev na obstoječe sisteme). Pri vseh novih sistemih je 
potrebno preučiti tudi možnosti za soproizvodnjo toplote in energije ali trigeneracije z 
visokim izkoristkom. 

(13) Energetska oskrba središča Bohinjske Bistrice in ostalih večjih središč se preusmeri na 
daljinsko ogrevanje z lesno biomaso ali posamezne večje sklope skupinskih sistemov 
ogrevanja z lesno biomaso z vključitvijo najmanj vseh večjih porabnikov, vseh občinskih 
zgradb ter skupnih kotlovnic na zaokroženem območju. V skladu s tehnično izvedljivostjo 
imajo skupinski sistemi ogrevanja prednost pred individualnimi sistemi. V skladu s tehnično 
izvedljivostjo ima priključevanje na že obstoječe skupinske sisteme prednost pred gradnjo 
novih skupinskih sistemov ogrevanja. Vse novogradnje, ki se bodo na tem območju gradile 
v prihodnje, se priključijo na sistem daljinskega ogrevanja z lesno biomaso. 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 97 

(14) V primeru zamenjave ogrevalnih sistemov v obstoječih objektih je le te potrebno 
zamenjati z novimi. Spodbuja se energetsko učinkovite sisteme, ki za svoje delovanje 
uporabljajo obnovljive vire energije. 

(15) Objekti v strnjenih območjih za ogrevanje lahko uporabljajo utekočinjeni naftni plin iz 
skupinskih rezervoarjev. Na ostalih območjih je obvezna uporaba obnovljivih virov energije. 

(16) Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, pomožnih objektov 
oziroma objektov, v katerih se ne izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki, 
morajo imeti urejen sistem zbiranja komunalnih odpadkov. 

 

3.12.2 Varovalni pasovi in koridorji 

113. člen  
(varovalni pasovi okoljske in energetske GJI) 

(1) Širina varovalnih pasov okoljske in energetske GJI znaša (preglednica 9): 

1. vodovodno, kanalizacijsko omrežje, elektronski komunikacijski vodi, vodi javne 
razsvetljave in drugih vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe, razen 
tistih iz 2. točke te tabele in razen priključkov na te vode 

Preglednica 9: Varovalni pasovi za posamezna infrastrukturna omrežja in objekte. 

3,00 m 

2. elektroenergetski vodi nazivne napetosti: 
- 110 kV – nadzemni potek 15,00 m 
- 110 kV – podzemni potek 3,00 m 
- 10 ali 20 kV – nadzemni potek 10,00 m 
- 10 ali 20 kV – podzemni potek 1,00 m 
- RTP z nazivno napetostjo 35 kV in 110 kV 15,00 m 
- RP in TP nazivne napetosti do 35 kV 2,00 m 

 

(2) Širina varovalnega pasu se meri levo in desno od osi linijskega infrastrukturnega 
objekta ali od varovalne ograje objekta oziroma od zunanjega zidu objekta, če nima 
varovalne ograje. 

(3) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja 
objektov in naprav na podlagi pogojev in soglasja pristojnega izvajalca gospodarske javne 
službe infrastrukturnega omrežja. Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, 
obratovanja ali vzdrževanja omrežja. 

(4) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav je dopustna samo 
tista gradnja, ki je skladna z veljavnimi predpisi o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanja dejavnosti v območjih varovalnih pasov elektroenergetskih 
omrežij. 

(5) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV sta na 
obstoječih objektih dopustna vzdrževanje objektov in gradnja za lastne potrebe, ki služijo 
obstoječemu objektu (garaža, nadstrešek, lopa, parkirišče). 

(6) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 20 kV sta na 
obstoječih objektih dopustna vzdrževanje objektov in gradnja objektov za lastne potrebe, 
ki služijo obstoječemu objektu (garaža, nadstrešek, lopa, parkirišče). 

(7) Če so z drugimi zakonskimi oziroma podzakonskimi predpisi določeni drugačni 
varovalni pasovi in koridorji posameznega infrastrukturnega omrežja, od tistih, ki so 
navedenih v tem odloku, se upošteva določila drugih predpisov. 
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(8) Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je najmanj 2,00 
m. V primeru morebitnih odstopanj so potrebne posebne tehnične rešitve in uskladitev s 
pristojnimi službami, ki upravljajo komunalne vode, kadar gre za posege na javnih 
površinah, pa tudi z organom občine, pristojnim za javne površine. 

 

3.12.3 Gradnja omrežij in naprav GJI 

114. člen  
(pridobitev soglasij za gradnjo omrežij in naprav GJI) 

(1) Vsi posegi na GJI ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu GJI, se lahko izvajajo 
le s soglasjem upravljavca posamezne GJI. 

(2) Omrežja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne 
infrastrukture morajo praviloma potekati po javnih površinah. Na odsekih, kjer zaradi 
terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik 
prizadetega zemljišča omogočiti gradnjo, obratovanje in vzdrževanje teh omrežij na 
svojem zemljišču, izvajalec gospodarske javne službe pa mora za to od lastnika pridobiti 
služnost. 

115. člen  
(skupna določila za gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske 

infrastrukture) 

(1) Trase omrežij okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske gospodarske javne 
infrastrukture je treba medsebojno uskladiti in jih združevati v skupne koridorje. Potekati 
morajo tako, da omogočajo priključitev posameznih porabnikov. 

(2) Pri umeščanju ali rekonstrukcijah linijskih infrastrukturnih objektov se v čim večji meri 
izkoristijo obstoječe ceste in poti oziroma obstoječi koridorji. Nadzemni deli 
infrastrukturnih objektov in naprav ne smejo degradirati krajinske slike, območij izjemnih 
krajin, najpomembnejših vedut, tekstur v prostoru kulturne krajine ter oblikovanih 
dominant (npr. cerkve). Izogibati se je treba posegom v sklenjena območja najboljših 
kmetijskih zemljišč in s tem razdrobitvi posestne strukture. Vse nove nadzemne vode se 
gradi na način, ki preprečuje električne udare in trke ptic. 

(3) V območju stavbnih zemljišč ter v območjih varstva kulturne dediščine in pomembnih 
vedut se mora omrežja elektronske komunikacijske in energetske infrastrukture graditi v 
podzemni izvedbi. Odstop od te določbe potrdi organ občine Bohinj, pristojen za 
gospodarsko javno infrastrukturo, na območjih kulturne dediščine tudi služba, pristojna za 
varstvo kulturne dediščine. 

(4) Omrežja in jaške okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je 
treba na javnih cestah umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški umestijo tako, da 
so pokrovi zunaj kolesnic vozil. 

(5) Na kmetijskih zemljiščih se mora objekte okoljske, energetske in elektronsko 
komunikacijske GJI izvesti na taki globini, da bo zagotovljena nemotena raba kmetijskih 
zemljišč. Po izvedeni gradnji infrastrukturnih objektov je treba na kmetijskem zemljišču 
vzpostaviti prvotno stanje. 

(6) Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je treba po izvedbi napeljave 
sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa vzpostavi v prvotno stanje. 

(7) Gradnja prometne, okoljske, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture 
mora potekati sočasno in usklajeno. Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov 
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javne gospodarske infrastrukture je treba v okviru območja načrtovanega posega izvesti 
rekonstrukcijo preostalih vodov, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe 
tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev neustrezni. 

(8) Na celotnem poteku tras mora biti zagotovljena dostopnost do objektov okoljske, 
energetske in elektronsko komunikacijske gospodarske javne infrastrukture. 

(9) Nadzemni komunalni in energetski objekti se umeščajo k obstoječim objektom, razen 
če taka postavitev ni možna zaradi varnostnih oziroma prostorskih razlogov (npr. 
pomanjkanje prostora, oblikovna ali funkcionalna neprimernost dodajanja). Postavlja se jih 
nevpadljivo, predvsem ne ob osrednjih prostorih naselja. Objekti morajo biti arhitekturno 
oblikovani. 

116. člen  
(skupna določila za gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske 

infrastrukture - TNP) 

(1) Gradnja nadzemnih objektov in naprav okoljske, energetske in elektronsko 
komunikacijske infrastrukture ni dovoljena, razen v primeru, kjer bi vkop lahko negativno 
vplival na ugodno stanje živalskih ali rastlinskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov 
oziroma naravnih vrednot, oziroma taka izvedba predstavlja manjši poseg kot vkopavanje. 
Teren je treba po končanih delih sanirati in ozeleniti ter povrniti v prvotno namensko rabo. 
Ob sprejemljivejši nadzemni rešitvi naj bo izvedba z izoliranimi vodniki na lesenih drogovih 
oziroma z vkopanim kablom pri poteku nad gozdno mejo. Pri obeh načinih izvedbe je 
potrebno preveriti negativne vplive na okolje.  

(2) Elektroenergetski in elektronsko komunikacijski vodi nad gozdno mejo in v 
visokogorskem svetu prvega in drugega varstvenega območja parka niso dopustni. 

(3) Dopustna je rekonstrukcija obstoječih nadzemnih objektov in naprav, pri čemer se 
betonske in jeklene stebre zamenja z lesenimi drogovi ali se nadzemni vod zamenja z 
vkopanim  

(4) Objekte in naprave mobilne telefonije je treba na izpostavljenih legah, območju 
kulturne dediščine, na območju izjemne krajine in območju prepoznavnosti v odprtem 
prostoru umestiti v prostor na podlagi prostorske preveritve in utemeljitve, tako da bo vpliv 
na vidne kakovosti prostora čim manjši, prednostno se umeščajo v obstoječe objekte, 
vendar na način, da ne zmanjšujejo njihovih vrednosti. 

(5) Nadzemne komunalne in energetske objekte se izvede v kamnu. Vidni beton ni 
dopusten. 

(6) Postavljanje in uporaba virov svetlobe za usmerjeno osvetljevanje naravnega okolja ni 
dopustna. 

117. člen  
(gradnja vodovodnega omrežja) 

(1) Vodovodno omrežje mora biti dimenzionirano tako, da bo nudilo zadostno požarno 
zaščito, omogočalo neposredno priključevanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane 
odmike od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja. 

(2) Za večja načrtovana območja pozidave je treba pred priključitvijo izvesti hidravlični 
izračun obstoječih vodov in v primeru neustreznosti izvesti obnovo obstoječih in gradnjo 
novih vodov. 
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(3) Koridorji obstoječega javnega vodovodnega omrežja in koridorji, namenjeni za širitev 
mreže, morajo biti zavarovani pred posegom kot varovana in rezervirana območja za 
komunalno infrastrukturo. 

(4) Za zagotovitev požarne varnosti objektov je treba podzemne in nadzemne hidrante 
praviloma locirati izven javnih povoznih ali pohodnih površin. 

(5) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z izvajanjem recikliranja 
porabljene vode. 

(6) Do vodohranov je treba zagotoviti dostopno pot. Priporočljivo je, da je vodohran 
zaradi manjše vizualne izpostavljenosti vsaj delno vkopan, okolica pa ozelenjena. 

118. člen  
(gradnja vodovodnega omrežja – TNP) 

(1) Črpališča, vodnjake, zajetja in vodohrane je dopustno graditi na vidno 
neizpostavljenih lokacijah in brez ogrožanja naravnih prvin. 

(2) Ob zahtevani ograditvi črpališč oziroma zajetij naj bodo le ta ograjena in zasajena z 
višjo lokalno značilno vegetacijo. 

119. člen  
(gradnja kanalizacijskega omrežja) 

(1) Na vseh območjih, kjer je obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, je 
obvezno načrtovati javno kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu razen na območjih, 
kjer je izveden mešan sistem kanalizacije ter predvideti lokalno ali centralno čiščenje 
odpadnih voda. 

(2) Ločeni kanalizacijski sistem za padavinsko vodo ne sme biti priključen na mešani 
sistem. 

(3) V javni mešani kanalizacijski sistem je prepovedano odvajati podtalnico, drenažne 
vode, vode odprtih vodotokov ter meteorne vode, ki jih je možno speljati v ponikovalnico 
ali naravni vodotok. 

(4) Odpadne vode iz gnojničnih jam in zbiralnikov ter odpadkov iz gnojišč ni dovoljeno 
odvajati v javni kanalizacijski sistem. Brez predhodnega soglasja upravljavca javnega 
kanalizacijskega omrežja v javno kanalizacijo ni dovoljeno spuščati organsko visoko 
obremenjenih odpadnih voda. 

(5) Sestava odpadne vode mora ustrezati normativom in zakonodaji, ki ureja to področje. 
Odpadne vode ne smejo škodljivo vplivati na naprave za dovod in čiščenje odpadnih voda 
in na njihovo delovanje. 

(6) Padavinske vode se prek meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotoke v 
skladu z veljavnimi predpisi. 

(7) Padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih tlakovanih površin se 
speljejo prek cestnih požiralnikov v ponikovalnico ali vodotok. Padavinske vode se 
predhodno očisti v skladu s predpisi. 

(8) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti, da čim večji delež padavinske vode s pozidanih 
in tlakovanih površin ponika in da je v največji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih 
površin. Padavinske vode s stavb in njihovih funkcionalnih zemljišč je treba prioritetno 
ponikati, pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih 
površin znotraj zemljišč, namenjenih za gradnjo. Na območjih, kjer ponikanje zaradi 
značilnosti tal ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok ali javno 
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kanalizacijo za odvod padavinske vode, pri čemer se čim večji delež padavinske vode pred 
odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji kot posebna ureditev na 
zelenih površinah gradbene parcele stavbe ali na parcelah večjega števila stavb, h katerim 
pripadajo. V kolikor to ni možno, se padavinsko vodo razprši po terenu, pri tem pa mora 
biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven 
plazovitega in erozijsko ogroženega območja. 

(9) Padavinske vode iz stavb in njihovih gradbenih parcel ni dopustno usmeriti na javne 
površine ali v naprave za odvodnjavanje javnih površin. 

(10) Male komunalne čistilne naprave in nepretočne greznice morajo biti izvedene 
podzemno. Dopustna je tudi gradnja rastlinske čistilne naprave. 

(11) Vse naprave za individualno odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti locirane 
na gradbeni parceli osnovnega objekta ali na eni od gradbenih parcel več stavb, če 
naprava služi več stavbam. Kadar izvedba naprav za individualno odvajanje zaradi velikih 
višinskih razlik, neustreznega reliefa in drugih fizičnih ovir v prostoru ni mogoča na 
gradbeni parceli objekta, se gradnjo dopusti tudi na drugih zemljiščih. 

(12) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti evidentirani 
pri izvajalcu gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode ter redno vzdrževani. 

120. člen  
(gradnja objektov za oskrbo s plinom in toplotno energijo) 

(1) Dopustna je postavitev skupinskih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin za 
individualno oskrbo večjega sistema . Zunanji rezervoar za utekočinjen naftni plin mora biti 
izveden v skladu s standardi. Postavitev mora izvesti za takšna dela pooblaščeni izvajalec. 
Rezervoar za utekočinjen naftni plin mora biti odmaknjen od meje sosednjih zemljišč in od 
obstoječih objektov v skladu s predpisi o utekočinjenem naftnem plinu, vendar ne manj 
kot 1,50 m. Za manjši odmik, ki je skladen s prej omenjenim predpisom, je treba pred 
začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča. 

(2) Vse cisterne za tekoča goriva morajo biti vkopane in dvoplaščne, redno vzdrževane in 
pregledovane skladno z veljavnimi predpisi. Zunanje plinske cisterne morajo biti 
postavljene na manj izpostavljenih legah in vkopane tako, da ne motijo ključnih pogledov. 

121. člen  
(gradnja elektroenergetskega omrežja)  

(1) Pri umeščanju elektroenergetskega omrežja je treba traso načrtovati tako, da čim 
manj vpliva na namensko rabo prostora, površinski pokrov in vidne kakovosti v prostoru.  

(2) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje napetostnega nivoja 20 kV in manj mora biti 
v naseljih zgrajeno s podzemnimi kabli, nadzemni vodi so dopustni le v primeru 
prilagoditve nadzemnega omrežja zaradi preureditve v podzemno omrežje. Gradnja 
nadzemnih vodov napetostnega nivoja 20 kV in manj je dopustna izven naselij, razen na 
območjih prepoznavne kulturne krajine, kjer je izvedba praviloma podzemna. 

(3) Vizualno izpostavljenost transformatorskih postaj je treba omejiti tako, da se 
vključujejo v objekte drugih namembnosti, pod pogojem, da sevanje ne ogroža 
uporabnikov objekta, oziroma se združujejo z drugimi infrastrukturnimi objekti ali 
ureditvami (zbirna mesta za odpadke, nadstrešnice, delno zasutje in podobno). 

(4) Pri razsvetljavi cest, javnih površin in drugih zunanjih površin se upoštevajo določbe 
predpisov v povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaženja. Uporabljajo se 
energetsko varčne sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu 
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spektra (npr. visokotlačne natrijeve sijalke, nikakor pa ne LED ali živosrebrove). Svetilke naj 
bodo nepredušno zaprte in usmerjene v tla, tako da ni sevanja svetlobe nad vodoravnico. 
Javne površine morajo biti opremljene z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom 
posamezne površine ter okoliških objektov. Oblikovanje oziroma tip svetilke mora biti 
skladen z oblikovanjem ostale urbane opreme, odprtega prostora in pozidave v območju. 

(5) Vse male hidroelektrarne, ki so priključene na električno omrežje, morajo imeti 
pridobljeno vodno dovoljenje oziroma koncesijo za male hidroelektrarne. 

(6) Malih hidroelektrarn ni dopustno umeščati na vodotoke, ki so po kategorizaciji 
urejanja vodotokov uvrščeni v 1. in 1.-2. razred (naravni in delno naravni vodotoki). 

(7) Pri urejanju obstoječih malih hidroelektrarn so dopustna vzdrževalna dela in zagotov-
ljen mora biti prehod rib (ribja steza) in takšen pretok vode, ki presega biološki minimum 
na osnovi strokovne analize vodnih razmer vodotoka. 

(8) Tlačni vodi pri malih hidroelektrarnah morajo biti vkopani, zemljišče pa urejeno in 
zavarovano proti eroziji. Dopustne so obnove (rekonstrukcije) starih rakev za potrebe malih 
hidroelektrarn. Pri vkopavanju tlačnih cevi ni dopustno zasipavanje struge z odvečnim 
materialom. 

122. člen  
(gradnja elektroenergetskega omrežja – TNP)  

(1) Gradnja novih objektov in naprav za proizvodnjo energije zunaj naselij, razen objektov 
in naprav za proizvodnjo iz obnovljivih virov energije za samooskrbne potrebe, kjer ni 
možnosti priključitve na javno energetsko omrežje, ni dopustna. 

(2) Transformatorske postaje se izvede na drogovih. V primerih, kjer je treba postaviti 
samostojne objekte (npr. pri podzemni izvedbi vodov), se jih načrtuje na vidno nevsiljivih 
mestih in oblikuje skladno s krajevno značilno arhitekturo. Z umestitvijo v prostor se ne 
sme posegati v ožje in širše območje naravne vrednote ali kulturnega spomenika. 

(3) Gradnja energetskih objektov, ki bi izkoriščali veter kot obnovljiv vir energije, je 
dopustna samo za oskrbo obstoječih objektov v parku. 

(4) Oskrbo z energijo pri planinskih kočah je treba ob zatečenih zmogljivostih zagotoviti z 
rabo naravi bolj sprejemljivih virov (zamenjava neustreznih in okoljsko problematičnih 
energentov). 

123. člen  
(gradnja elektronskih komunikacijskih omrežij) 

(1) Elektronska komunikacijska omrežja, razen sistemov brezžičnih povezav, morajo biti v 
naseljih izvedena s podzemnimi kabli. Gradnja nadzemnih vodov je dopustna le izven 
naselij. 

(2) Za zagotovitev minimalnih možnih vplivov na okolico je treba objekte in naprave 
brezžičnih povezav (mobilne telefonije, itd.) načrtovati tako, da se v čim večji meri 
preprečuje vidna izpostavljenost antenskih objektov in naprav in da je vpliv na vidne 
kakovosti prostora čim manjši. Antenski objekti in naprave se pri umeščanju na druge 
obstoječe objekte zakrivajo in prilagajajo tako, da skupaj z njimi tvorijo usklajeno 
arhitekturno celoto.  

(3) Gradnja baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi je dopustna samo v EUP z 
namensko rabo IG, BT, PC, PŽ, PO, G. V EUP z namensko rabo K1 in K2 je gradnja 
antenskih stolpov dopustna pod pogojem, da antenski stolp stoji neposredno ob drugi 
stavbi ali v skupini visokih dreves. 
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(4) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja baznih postaj in amaterskih radijskih 
postaj je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in 
elektromagnetnega sevanja. 

(5) Oblikovanje objektov (barve, oblika stebrov in anten) mora biti čim bolj prilagojeno 
prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora, okolico objekta je 
treba ozeleniti. Oddajne sisteme na fasadah stavb je treba ustrezno zakriti, da vizualno ne 
izstopajo iz fasade, na ravnih strehah objektov pa odmakniti od roba strehe tako, da so 
čim manj vidno izpostavljeni. 

(6) Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno postavljati na zavarovana območja, 
območja naravnih vrednot in varovana območja narave ter na območja in objekte kulturne 
dediščine. Izjemoma je postavitev dopustna, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše 
lokacije, pri čemer poseg ne sme spreminjati lastnosti zaradi katerih je območje pridobilo 
ta status. Poseg je v tem primeru mogoč le na podlagi soglasja pristojnih organov za 
ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine in na podlagi prostorske preveritve in 
utemeljitve, tako da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši. 

124. člen  
(gradnja elektronskih komunikacijskih omrežij – TNP) 

Gradnja baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi je dopustna samo v EUP z 
namensko rabo BT, PC, PO, K2 in G pod pogojem, da antenski stolp stoji neposredno ob 
drugi stavbi ali v skupini visokih dreves. Objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno 
umestiti na obstoječe stavbe in objekte. Za postavitev baznih postaj veljajo tudi pogoji iz 
123. člena tega odloka v kolikor niso v nasprotju s tem členom. 

125. člen  
(objekti za zbiranje odpadkov)  

(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov se ureja z ustreznimi področnimi 
predpisi. 

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti urejeno izven prometnih površin, na 
utrjeni površini in je praviloma zaščiteno z nadstrešnico. 

(3) Zbiralnice ločenih frakcij se praviloma umestijo na utrjene javne površine. V prostor 
morajo biti umeščene tako, da bo vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši. 

(4) Oblikovanje zbirnih mest in zbiralnic ločenih frakcij mora biti enotno za celotno 
območje naselja ter skladno z oblikovnimi elementi urbane opreme, elementi cestnega 
prostora in okoliške pozidave. Če zbirno mesto ali zbiralnica mejita na travnato površino, 
se ju zakrije s primerno zasaditvijo. 

(5) Zbirna mesta in zbiralnice ločenih frakcij morajo biti zaščiteni tako, da bo 
onemogočen dostop divjim živalim. 

(6) Odlaganje vseh vrst odpadkov zunaj urejenih odlagališč je prepovedano. 

(7) Gradbene odpadke se odvaža na odlagališče, urejeno za odlaganje tovrstnih 
odpadkov. Odlaganje gradbenih odpadkov se lahko zagotavlja povezano s sanacijo 
gramoznic in drugih kopov mineralnih surovin, vendar le s soglasjem pristojne občinske 
službe za okolje in prostor, ki vodi evidenco sanacij teh območij ter posredno evidenco 
deponiranja gradbenih odpadkov. 

(8) Zadrževanje večje količine odpadnega materiala na dvoriščih je prepovedano. 

(9) Vrtač, brezen, jam in snežnih jam ni dopustno zasipavati s sečnimi ali drugimi 
odpadki. 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 104 

(10) Evidentirati in sanirati je treba divja odlagališča odpadkov, pripraviti sanacijske načrte 
ter izvesti ustrezne ureditvene in omilitvene ukrepe. 

126. člen  
(objekti za zbiranje odpadkov - TNP) 

(1) Gradnja odlagališč odpadkov in odlaganje odpadkov v naravno okolje je 
prepovedano. Povzročitelji odpadkov so dolžni vse nastale odpadke zbrati ločeno in jih 
odložiti na najbližjih zbiralnicah ločenih frakcij odpadkov. 

(2) Odjemna mesta komunalnih odpadkov na območjih, ki so dostopna z javne ceste, 
morajo biti urejena pri posamičnih objektih in sicer ob vhodih v sklopu ograje oziroma ob 
uvozu na parcelo. 

(3) Odjemna mesta za ločene odpadke morajo biti postavljena v bližini trgovin ali 
parkirnih površin. 

 

3.13 Celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in 
naravnih dobrin, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba 

3.13.1 Celostno ohranjanje kulturne dediščine 

127. člen  
(splošni PIP za varstvo kulturne dediščine) 

(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s 
področja varstva kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: objekti in območja kulturne 
dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena 
območja dediščine, registrirana kulturna dediščina in vplivna območja dediščine. 

(2) Objekti in območja iz prvega odstavka tega člena so prikazani v Prikazu stanja 
prostora ter so razvidni iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov 
o razglasitvi kulturnih spomenikov in aktov o določitvi varstvenih območij dediščine). Izraz 
dediščina priporočilno v tabeli stanja prostora pomeni, da je bila enota vpisana po začetku 
veljavnosti ZVKD-1 (ur. l. RS 16/2008). S pričetkom veljavnosti OPN Bohinj, imajo vse enote 
kulturne dediščine, vključene v stanje prostora, status registrirane dediščine, varovane v 
skladu s 129. členom (registrirana kulturna dediščina) tega odloka. 

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni 
ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu 
samem (in situ). 

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni rekonstrukcija objekta ter 
gradnja novega objekta (vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se 
bistveno spremeni zunanji izgled objekta) na način, ki bi prizadel varovane vrednote 
objekta ali območja kulturne dediščine, prepoznavne značilnosti in materialno substanco, 
ki so nosilci teh vrednot. 

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso 
dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine. 

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v 
prostor PIP za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb 
tega odloka s PIP za celostno ohranjanje kulturne dediščine veljajo pogoji za celostno 
ohranjanje kulturne dediščine. 
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(7) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali 
uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo 
potekati gradbiščne poti in obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve 
vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska 
infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd. 

(8) Za vsak poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno 
območje dediščine ali registrirano kulturno dediščino je treba pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine. 

(9) Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za 
posege v EUP, če je tako določeno s PPIP za to enoto. 

(10) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in 
ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine 
ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa 
vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na 
podlagi tega odloka ali drugih predpisov. 

128. člen  
(kulturni spomeniki in varstvena območja dediščine) 

(1) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo PIP, kot jih opredeljuje 
varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja 
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo PIP, 
določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. 

(2) Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba 
izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. S 
kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne 
dokumentacije s konservatorskim načrtom. 

(3) Za varstvena območja dediščine veljajo PIP, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o 
določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z 
varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo PIP, določeni z 
varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine. 

129. člen  
(registrirana kulturna dediščina) 

(1) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje 
dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane 
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, 
niso dopustni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za 
registrirano kulturno dediščino, veljajo PIP, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno 
dediščino veljajo dodatno še PIP, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe 
dediščine in so navedeni v nadaljevanju tega člena in v naslednjem členu. 

(2) Registrirana stavbna dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so: 

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),  
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova (zidovi, oboki stropovi, lega 

komunikacij v objektu), 
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, barva 

in oblika kritine, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli), 
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora 

(razpored prostorov in njihova medsebojna povezava), 
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- sestavine in pritikline, 
- stavbno pohištvo in notranja oprema, 
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, 
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, 

gradovih, znamenjih itd.), 
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne 

dediščine), 
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 

(3) Registrirana naselbinska dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so: 

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih 
prostorov), 

- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom 
(lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, 
gradbene linije, značilne funkcionalne celote), 

- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),  
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti terena, 

potek poti, lego vzpetin itd.), 
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja (gozdni robovi, odprta krajina, 

vodotok, vzpetina itd.), 
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, barva kritine), 
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), 
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.), 
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov (klopi, razsvetljava itd.), 
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 

(4) Registrirana kulturna krajina in zgodovinska krajina – ohranjajo se varovane vrednote, 
kot so: 

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (oblike, barve itd.), 
- značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, 

vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa), 
- tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),  
- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, 

seniki, hlevi s seniki, pastirski stanovi idr.), 
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma 

naseljem, 
- podoba prisotnih naselij (vegetacija, višine objektov, oblika, naklon in barva kritine) 
- avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov, 
- preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in 

konstrukcije ter likovni elementi in 
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 

(5) Registrirana vrtnoarhitekturna dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so: 

- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),  
- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),  
- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),  
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje 

prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),  
- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj 

rastlin, in  
- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami 

prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje 
celote. 
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(6) Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, 
ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi 
plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi 
lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. 

(7) Registrirana memorialna dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so: 

- avtentičnost lokacije, 
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin, 
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute. 

(8) Druga registrirana dediščina – ohranjajo se varovane vrednote, kot so: 

- materialna substanca, ki je še ohranjena, 
- lokacija in prostorska pojavnost, 
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico. 

(9) V primeru, da se pri posamezni enoti kulturne dediščine varujejo tudi zemeljske plasti 
z morebitnimi arheološkimi ostalinami, je treba upoštevati tudi PIP za registrirana 
arheološka najdišča v šestem odstavku tega člena in v 130. členu tega odloka. 

130. člen  
(registrirano arheološko najdišče) 

(1) Za arheološka najdišča, ki so registrirana kulturna dediščina, poleg določb 137. in 
129. člena tega odloka velja, da je na njihovem območju prepovedano predvsem:  

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska 
zemljišča, graditi gozdne vlake,  

- poglabljati dna vodotokov in jezer, 
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati, 
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in 
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno 

infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za 
učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča. 

(2) Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča 
znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:  

- če ni možno najti drugih rešitev in 
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da 

je zemljišče možno sprostiti za gradnjo. 

(3) Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ, pristojen za varstvo 
kulturne dediščine.  

(4) V primeru, da se območje ureja z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v 
smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru 
postopka priprave prostorskega akta.  

(5) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, 
registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne 
krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred 
pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je 
treba pri organu, pristojnem za varstvo kulturne dediščine pridobiti podatke o potrebnih 
predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi 
pristojni organ. 
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(6) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega 
potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav 
pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti. 

(7) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, 
ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti 
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z 
določili arheološke stroke. 

(8) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska 
dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 

(9) Na območju registriranih arheoloških najdiščih, na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, je 
med gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (pomožni kmetijsko-gozdarski 
objekti, objekti za rejo živali ter objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost) 
obvezen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. 

131. člen  
(vplivno območje kulturne dediščine) 

V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni 
celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in 
dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno. 

 

3.13.2 Ohranjanje narave 

132. člen  
(ohranjanje narave) 

(1) Območja in objekti ohranjanja narave, ki so razglašeni s predpisi in so prikazani v 
kartah prikaza stanja prostora, se varujejo v skladu z določili teh predpisov. 

(2) Za posege na območjih z naravovarstvenim statusom je treba pridobiti pogoje in 
soglasja pristojnega organa za ohranjanje narave.. 

(3) Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili območja varstva narave ter ogrozili 
biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje, niso dopustni. 

(4) Pri posegih v naravne vrednote ter pri posegih, ki lahko vplivajo na biotsko 
raznovrstnost, se upošteva življenjski ciklus živali in rastlin. 

(5) Na območju pričakovanih naravnih vrednot se mora v primeru najdbe mineralov ali 
fosilov in podzemnih jam najditelj ravnati v skladu s predpisi o ohranjanju narave. 

(6) Pri obsežnejših zemeljskih delih (gradnja ceste, plinovoda, vodovoda, kanalizacije, 
kablovodov) je treba po predhodnem dogovoru z organom, pristojnim za ohranjanje 
narave, omogočiti spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika 
odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. Pri 
manj obsežnih zemeljskih delih (izkopi za individualne stanovanjske hiše, greznice, ipd.) je 
treba investitorja seznaniti z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter predlogom, da o 
najdbi čim prej obvesti organ, pristojen za ohranjanje narave. 

(7) Delo na gradbiščih naj poteka v dnevnem času.  

(8) Pri obnovi stavb, v katerih so netopirji, je treba ohranjati strukture, ki zagotavljajo 
njihov nadaljnji obstoj na lokaciji (preletne odprtine, notranje strukture). V primeru, da se v 
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podstrehah posameznega objekta zbirajo breje in doječe samice netopirjev s svojimi 
mladiči, se izvedba del ne izvaja v času od konca aprila do začetka septembra. 

(9) V primeru zasteklitve večjih površin (npr. večja okna, večja steklena vrata ipd.) se 
namestijo zaščite, ki bodo preprečevale trke ptic v steklene površine (npr. nalepke, letvice 
ipd.). 

(10) Treba je ohranjati posamično ter v skupinah rastoče drevje v agrarni ter urbani krajini. 

(11) Območja iz prvega odstavka tega člena so prikazana v Prikazu stanja prostora. 

133. člen  
(omejevanje dejavnosti in druge ureditve zaradi varstva narave in ohranitve mirnih območij 

na gornjem platoju Pokljuke) 

(1) Zaradi zaščite narave in ohranitve mirnih območij se omejuje dejavnosti na gornjem 
platoju Pokljuke in delu Severnih Bohinjskih planin (EUP ali del EUP BP-1, GO-1, GO-2, GO-
3, GO-4, GO-5, PD-1, PD-3, PL-1, PL-3, PL-4, PL-5, PL-6, PL-7, PL-12, RP-1, RP-2 in RP-3). 
Območje omejevanja dejavnosti in drugih ureditev zaradi zaščite narave in ohranitve 
mirnih območij je prikazano v Prikazu stanja prostora. 

(2) Pokljuka je zaradi svojih hidrogeoloških lastnosti (tip poroznosti, obsežnosti in 
izdatnosti vodonosnika) pomemben strateški vir pitne vode za širši prostor, hkrati pa 
izredno občutljiv za onesnaženje. Dokler lokalna zajetja pitne vode nimajo določenih 
vodovarstvenih con in režimov, je potrebno v dogovoru z agrarnimi skupnostmi določiti 
prostorske in časovne omejitve paše živine na planinah nad zajetji virov pitne vode. 

(3) Območje se opremi z učinkovitimi vizualnimi komunikacijami, namenjenimi 
ozaveščanju obiskovalcev o pomenu mirnih območij in zaščiti prostoživečih vrst. Z 
ustreznimi vizualnimi komunikacijami in fizičnimi preprekami naj se preprečuje fizični 
prehod na mirna območja. Vizualne komunikacije morajo biti usklajene s celostno podobo 
TNP. 

(4) Prireditve, tekmovanja in druge organizirane aktivnosti se izvajajo pod naslednjimi 
pogoji: 

- Med 1. marcem in 1. julijem se na območju ne izvaja javnih prireditev, tekmovanj 
in/ali drugih organiziranih aktivnosti ali shodov, razen rednih treningov in z njimi 
povezanih manjših tekmovanj tekačev in biatloncev ter prireditev Slovenske vojske 
brez ozvočenja. 

- Prireditve od sončnega zahoda do sončnega vzhoda niso dovoljene zaradi varstva 
kvalifikacijskih vrst Natura 2000 območij (ptice, sesalci). 

- Uporaba ozvočenja na območju je dovoljena pod posebnimi pogoji. 
- Za vse dovoljene aktivnosti veljajo omejitve hrupa tako, da raven hrupa na mirnih 

območjih od sončnega vzhoda do sončnega zahoda ne presega 50 dB(A).  
- Za območje biatlonskega centra so pogoji rabe zvočniških naprav na prireditvenem 

prostoru – stadionu določeni v PPIP za EUP RP-1 Rudno polje v 163. členu. 
- V primeru organizacije svetovnega prvenstva ali svetovnega pokala, ki je predviden 

v mesecu februarju, se ob morebitni vložitvi kandidature predhodno pripravi nabor 
ukrepov varstva okolja in ohranjanja narave, ki se jih uskladi z ZRSVN in TNP. 

(5) Upoštevati je treba pogoje za urejanje tekaških prog ter omejitve glede rekreativnih 
dejavnosti: 

- Na vseh gozdnih cestah, ki potekajo skozi mirna območja (kot npr. Mesnovec in Pri 
Rupah) ter tik ob njih (v oddaljenosti manj kot 100 m od roba mirnega območja), 
je treba namestiti učinkovite cestne zapore (zapornice) skupaj z obvestili o mirnem 
območju, slednje naj bodo v skladu s celostno grafično podobo TNP. Na navedenih 
gozdnih cestah se prepove tudi kolesarjenje in urejanje tekaških prog, na mirnih 
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območjih pa nabiralništvo, pohodništvo, krpljanje ter vse druge dejavnosti (razen 
izjem po zakonu o narodnem parku in Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega 
parka). 

- V skladu z zakonom o narodnem parku je na območju narodnega parka 
prepovedano z dodajanjem kemikalij ali mikroorganizmov umetno zasneževati ali 
utrjevati smučišča in tekaške proge. 

- Na urejenih in označenih delih tekaških prog in smučišč, kjer je snežna odeja že 
kopna, je njihova raba prepovedana. Ta območja je potrebno izvzeti iz rabe in 
ustrezno označiti. Po končani smučarski sezoni je treba smučarske proge in 
smučišča pregledati in sanirati vse poškodovane površine in površine, na katerih se 
je razvila plesen, s sejanjem avtohtonih travnih mešanic z uporabo mehanskih 
postopkov in brez uporabe kemične obdelave (pesticidi). 

- Nove tekaške proge je dopustno urediti samo po predhodni preveritvi območja in 
stanja kvalifikacijskih vrst. Za poseg je treba pridobiti soglasje pristojnega organa 
za ohranjanje narave in mnenje Zavoda TNP. 

(6) Cestni promet: zaradi zmanjševanja ekološke obremenitve na varovane kvalifikacijske 
vrste v Natura 2000 in ohranjanja mirnih območij ter zagotavljanja ustrezne stopnje 
varstva pred hrupom se prometne površine na gornjem platoju Pokljuke opredeli kot III. 
stopnjo varstva pred hrupom. V skladu s tem se promet na gornjem platoju Pokljuke 
umirja npr. z omejitvijo hitrosti na maksimalno hitrost 50 km/h, s postavitvijo učinkovitih 
cestnih zapor na gozdnih prometnicah ter z ustreznimi prostorskimi, časovnimi in 
kvantitativnimi omejitvami parkiranja. Poleg table z omejitvijo hitrosti naj bo zapisano, da 
je omejitev hitrosti potrebna zaradi zmanjševanja hrupa, ki je moteč za divje živali. 

(7) Zračni promet: zaradi zmanjševanja ekološke obremenitve na varovane kvalifikacijske 
vrste v Natura 2000 in ohranjanja mirnih območij ter zagotavljanja ustrezne stopnje 
varstva pred hrupom se na področju zračnega prometa izvaja naslednje ukrepe: 

- Z letali in helikopterji ni dovoljeno preletavati mirnih območij. 
- Koridorje letov čez območje ter koridorje priletov in zletov z vzletišča za 

helikopterje na Rudnem polju, namenjenega za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi nesrečami ter oskrbe objektov v visokogorju, se skupaj s pristojno 
Kontrolo zračnega prometa Slovenije določi oziroma prilagodi tako, da ti ne 
potekajo čez mirna območja. 

- Zahteva o prepovedi preletov mirnih območij se zapiše tudi v procedure in 
sporočila AIP Kontrole zračnega prometa Slovenije, kjer se posebej poudari zahteva 
po izvajanju preletov, ki najmanj obremenjujejo okolico s hrupom (obveščanje 
komercialnih izvajalcev letalskih prevozov).  

- Uvede se učinkovit nadzor nad turističnimi (panoramskimi) preleti, ki ga izvaja 
Alpski letalski center Lesce. 

- Oskrbo planinskih koč se organizira na čim bolj racionalen način, tako da se 
zmanjša količina potrebnih helikopterskih letov. 

- Od 1. marca do 15. julija ni dovoljeno vzletanje in pristajanje na vzletišču za 
helikopterje na Rudnem polju ter preletati območja gornjega platoja Pokljuke, 
razen za potrebe obrambe, varstva pred naravnimi nesrečami, intervencije in 
reševanja. Izjema je čas od 15. junija do 15. julija, ko se za potrebe oskrbe 
planinskih koč dovoli vzletanje in pristajanje helikopterjev na območju Rudnega 
polja pod sledečimi pogoji: dovoli se vzletanje in pristajanje helikopterjev le med 8 
in 17. uro; pogosta vzletanja in pristajanja helikopterjev v času intenzivnega 
oskrbovanja koč ne smejo potekati dva dni zapored. 

(8) Nove dejavnosti se v prostor umeščajo pod naslednjimi pogoji: 

- Na območje se lahko umeščajo le tisti posegi in dejavnosti, kjer ob upoštevanju 
kumulativnih vplivov raven hrupa na mirnih območjih od sončnega zahoda do 
sončnega vzhoda ne presega 40 dB(A) ter da od sončnega vzhoda do sončnega 
zahoda hrup ne presega 50 dB(A). 
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- Na območje se ne umešča novih posegov in dejavnosti, ki bi še povečale 
obremenjenost območja zaradi obiska ljudi (različne množične športne aktivnosti in 
druge prireditve). 

- Povečanje obstoječih nastanitvenih kapacitet ni dovoljeno. Gradnja, prenova in 
ureditev objektov za izboljšanje stanja okolja (npr.: ukrepi za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, čistilne naprave, protihrupne bariere ipd.) je dovoljena. 

(9) Gradbena dela se ne smejo izvajati med 1. januarjem in 1. julijem, oziroma izven tega 
obdobja, v kolikor je območje zasneženo (ne glede na debelino snežne odeje). Izjemoma 
so dovoljena nujna sanacijska dela v primeru izrednih dogodkov (naravne nesreče, okvare 
vodovodnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja ipd.). 

 

3.13.3 Varstvo okolja in naravnih dobrin 

134. člen  
(varovanje in izboljšanje okolja) 

(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti 
v obstoječih objektih so dopustne, če nov poseg ne povzroča večjih motenj v okolju, kot so 
dopustne s predpisi. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči 
čim manjše obremenjevanje okolja. 

(2) Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe, potrebne za preprečevanje in 
zmanjšanje onesnaževanja, tako da njegove emisije v okolje ne presegajo predpisanih 
mejnih vrednosti. Povzročitelj čezmerne obremenitve je dolžan odpraviti posledico 
čezmernega obremenjevanja. 

135. člen  
(varovanje in izboljšanje zraka) 

(1) Pri načrtovanju, gradnji in urejanju novih objektov ter površin je treba upoštevati vse 
predpise s področja varstva zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene 
dovoljene emisije. 

(2) Vse novogradnje morajo upoštevati opredeljeni energetski standard, s čimer se 
zmanjša raba energije in onesnaženost zraka v občini. 

136. člen  
(varstvo površinskih voda) 

(1) Dovoljene premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se 
načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda 
in vodni režim. Zagotoviti se morajo izravnalni ukrepi. 

(2) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je 
potrebno v skladu s predpisi o vodah pridobiti vodno soglasje. 

(3) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali 
podzemnih voda, je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali 
koncesije v skladu s predpisi o vodah. 

(4) Pri načrtovanju poteka linijskih objektov GJI je treba predvideti čim manjše število 
prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne 
posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki so zaradi omejenih prostorskih možnosti 
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dovoljeni izjemoma na krajših odsekih, vendar na tak način, da ne bo poslabšana 
obstoječa stabilnost brežin vodotoka. 

(5) Prečkanja linijskih objektov GJI pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni 
zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka. 

(6) Odvzemanje naplavin je dopustno v obsegu in na način, ki bistveno ne spreminja 
naravnih procesov, ne ruši naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali ne 
pospešuje škodljivega delovanja voda. Pridobivanje mivke, peska in proda oziroma 
naplavin je dopustno kot čiščenje urejenih (reguliranih) vodotokov, kot čiščenje strug 
hudournikov, kadar gre za varovanje pred hudourniki in zasipavanjem kmetijskih površin, 
na podlagi strokovnih prostorskih preveritev ter kot čiščenje rečnih strug na podlagi 
usmeritev organa pristojnega za upravljanje voda. 

(7) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta 
dopustni pod pogoji organov pristojnih za upravljanje voda in za ohranjanje narave. 

(8) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne vode in 
odvzem toplote iz površinskih in podzemnih voda je dopustno samo na način in pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah in varstvu okolja. Neposredno odvajanje odpadnih 
voda v podzemne vode je prepovedano. 

(9) Neposredno odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge 
naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali 
podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja 
mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov, in so v stiku s podzemno vodo, je 
prepovedano. 

(10) V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo 
stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna 
raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje. 

(11) Na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov morajo biti dela izvedena na 
način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali kanalizacijo. 

(12) Širina obrežne vegetacije je pri vodotokih z rečnim koritom širšim od 2,50 m 
praviloma 10,00 m, vendar ne manj kot 5,00 m. Obrežne drevnine ni dopustno 
odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jo je treba 
nadomestiti oziroma sanirati z lokalno značilno vegetacijo. 

(13) Urejanje vodotokov mora upoštevati naravno dinamiko porečja ter se izvajati s 
sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavljanje naravne rečne dinamike. V 
struge vodotokov ni dopustno posegati z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine. 
Betoniranje na brežinah in v vodotokih ni dopustno. Preprečiti je treba tudi izlitje mešanic 
apna ali cementa ter izlivanje in spiranje goriv, olj in maziv gradbenih strojev v vodo. 

(14) Z vidika varstva rib se intenzivna gradbena dela izvajajo izven drstnega obdobja rib, 
značilnih za posamezno območje. Drstno obdobje se med posameznimi vodotoki razlikuje 
zaradi različne sestave ribje združbe. Dela so v vseh vodotokih možna med 1. julijem in 30. 
septembrom. Za izvajanje del izven tega obdobja je treba pridobiti soglasje pristojnega 
upravljavca ribolovnega območja. 

(15) Za vse posege v vodotoke, ki so v območjih Natura 2000 in so ekosistemske ali 
zoološke naravne vrednote ali v območjih vpliva nanje, se natančen čas izvajanja del, ki naj 
bo čim krajši, določi v okviru presoje sprejemljivosti posegov oziroma zahtevanih dovoljenj. 

137. člen  
(varstvo površinskih voda - TNP) 
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Objekti na hudournikih so možni samo v primerih omejevanja erozijskih procesov oz. 
preprečevanja ogroženosti naselij ali infrastrukture ob upoštevanju sonaravne izvedbe: 
jezbice z lesenimi piloti in zlaganjem kamenja, popleti vegetacije, lesene kašte napolnjene 
s kamenjem in podobno 

138. člen  
(priobalno zemljišče) 

(1) Zunanja meja priobalnih zemljišč sega: 

- na vodah 1. reda 15,00 m od meje vodnega zemljišča, zunaj območij naselja pa 
najmanj 40,00 m od meje vodnega zemljišča,  

- na ostalih vodotokih in stoječih vodah 5,00 m od meje vodnega zemljišča, 
- na Bohinjskem jezeru v skladu s predpisom, ki določa zunanje meje priobalnega 

zemljišča jezera. 

(2) Kadar vodno zemljišče v naravi odstopa od vodnega zemljišča v zemljiškem katastru 
ali to zemljišče na podlagi predpisov o vodah še ni določeno, se meja vodnega zemljišča 
tekočih voda določi na osnovi predpisa, ki določa način določanja meje vodnega zemljišča 
voda. 

(3) Posegi v priobalno zemljišče, razen izjem, ki jih določajo predpisi s področja 
upravljanja voda, niso dopustni. 

(4) Na priobalnem zemljišču morata biti skladno s predpisi o vodah omogočena prost 
dostop in vzdrževanje vodnega telesa, vključno z zagotovitvijo pogojev za gasilske 
intervencije, za reševanje iz vode ter za postavitev lovilnih pregrad za prestrezanje in 
odstranjevanje nevarnih snovi. 

(5) Za vse posege v priobalno zemljišče vodotokov je treba pridobiti pogoje organa, 
pristojnega za upravljanje voda..  

(6) Na priobalnih zemljiščih je prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo 
rastlin ter izvajanje dejavnosti in posegov, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in 
priobalnih zemljišč. Prepovedano je tudi odlaganje odpadkov, nevarnih snovi ter 
odkopanih in odpadnih materialov. 

(7) Odstranjevanje grmovne ali drevesne vegetacije (sekanje, požiganje) na brežinah 
vodotokov ali mokrotnih zemljiščih ni dopustno. Dopustni so le nujni vzdrževalni in 
sanacijski ukrepi ob predhodni presoji. 

(8) Po izvedenih posegih v priobalno zemljišče je treba zemljišče sanirati (zatraviti in 
zasaditi), tako da se prepreči nadaljnje širjenje tujerodnih rastlin, ki so že prisotne na 
obrežju (npr. japonski dresnik). 

139. člen  
(Bohinjsko jezero in Sava Bohinjka) 

(1) Vodni promet se izvaja v skladu z občinskim predpisom o plovbnem režimu v občini 
Bohinj. Izplovba in pristanek sta dovoljena samo na za to predvidenih in urejenih 
površinah. Gradnja pomola je dopustna le kot nadomestna gradnja obstoječega zakonito 
zgrajenega pomola, poleg tega pa je dopustna tudi gradnja lesenega pomola v avtokampu 
Zlatorog v Ukancu in nasproti cerkve Sv. Duha za potrebe možnosti opravljanja dejavnosti 
plovbe električnega turističnega čolna. Priveze in pomole ob obali jezera, ki niso skladni z 
lokacijami, določenimi v 22. členu tega odloka, je treba odstraniti ter sanirati poškodovane 
površine (naravna ureditev in zatravitev brežin). Za posege v zvezi z infrastrukturo za 
izvajanje plovbnega režima je treba pridobiti soglasje organov, pristojnih za upravljanje z 
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vodami in ohranjanje narave. Lokacije infrastrukture za izvajanje plovbnega režima so 
prikazane v Prikazu stanja prostora. 

(2) Območje kopalnih voda na Bohinjskem jezeru je določeno s predpisi o upravljanju 
kakovosti kopalnih voda in zakonom, ki ureja območje narodnega parka, na podlagi 
katerega je tudi dopustno začasno sezonsko postaviti nujno opremo, ki je po predpisih, ki 
urejajo varstvo pred utopitvami, potrebna za ureditev območij kopalnih voda. 

(3) Kopanje v Bohinjskem jezeru je dopustno tudi: 

- v Ukancu, severno od izliva Savice v jezero, 
- ob južni obali (pod Hotelom pod Voglom, na Naklovi glavi in ob čolnarni v 

Ukancu). 

(4) Pred vsakim posegom v jezersko dno je treba poleg soglasja organa, pristojnega za 
upravljanje z vodami, pridobiti tudi soglasje za predhodno arheološko raziskavo, na 
podlagi katerih bodo podani pogoji za nameravane posege. Za raziskave jezerskega dna in 
jezera je treba pridobiti soglasje upravljavca narodnega parka. 

140. člen  
(varstvo vodnih virov) 

(1) Vodovarstvena območja so določena s predpisi s področja varstva voda.  

(2) Posegi na vodovarstvenih območjih so dopustni le v skladu s pogoji in omejitvami 
veljavnih državnih uredb in občinskih odlokov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem 
organa, pristojnega za vode. 

(3) Na območjih zajetij in vodnih črpališč v vodovarstvenih območjih je obvezno 
spoštovanje omejitev v izvajanju kmetijskih in drugih gospodarskih dejavnostih. V vplivnem 
območju vodnega zajetja je treba zagotoviti poostren nadzor nad skladiščenjem naftnih 
derivatov (rezervoarji z utekočinjenim naftnim plinom za potrebe ogrevanja). 

(4) Vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire je treba varovati pred 
onesnaženjem ter spodbujati varčno in smotrno rabo pitne vode. Za zagotavljanje varne 
oskrbe s pitno vodo je treba vzpostaviti režim varovanja na območju vseh vodnih virov in 
vzpostaviti nadzor nad lokalnimi viri pitne vode. Obstoječe vodne vire se varuje in vzdržuje 
tudi za potrebe napajanja živine ter za požarno varnost. 

(5) Na smučiščih je treba zagotoviti ustrezno regulacijo površinskega odtekanja vod s 
smučišč in preprečitev onesnaženja podzemnih voda zaradi zasneževanja in obratovanja 
žičniških naprav. 

141. člen  
(varstvo tal in kmetijskih zemljišč) 

(1) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in pri kmetijskih agromelioracijah se ohranja pasove 
vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves ter naravne značilnosti 
prostora. Kjer razmere to dopuščajo, se ohranja prvotni potek vodotoka in vegetacijo ob 
njem ali se jo ponovno zasadi. 

(2) Pri izvajanju posegov je treba dela omejiti na območje urejanja, z delovnimi stroji in 
vozili pa se ne sme posegati v sosednja najboljša kmetijska zemljišča. 

142. člen  
(varstvo tal in kmetijskih zemljišč – TNP) 
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(1) Agromelioracije so dopustne v tretjem varstvenem območju TNP, na podlagi 
predhodno pridobljenih soglasij oziroma upravnih dovoljenj pristojnih organov. 

(2) Agromelioracije ali kakršnikoli drugi posegi, razen paše in košnje, na grbinastih 
travnikih niso dopustni. 

(3) V prvem in drugem varstvenem območju TNP je prepovedano spreminjati obliko in 
sestavo površja ter izvajati melioracijska dela, razen poseka dreves in grmičevja za redno 
vzdrževanje in urejanje pašnikov.  

(4) Pri agrarnih operacijah na kmetijskih površinah, vključno z mulčenjem, se zagotovi 
ohranitev krajinskih prvin (živice, gruče dreves, osamela drevesa, mikro reliefne 
značilnosti). Pri krčenju zarasti in ponovni vzpostavitvi obdelovalnih kmetijskih površin se z 
mulčenjem izboljšuje samo površino kmetijskih zemljišč, ne posega pa se v podzemne 
dele, kar poslabšuje strukturne značilnosti tal. Mulčenje obsega Ie mletje zarasti (grmovja, 
trava, drevesa), panjev in manjšega kamenja. 

(5) Hidromelioracije niso dopustne. 

(6) Nadelava novih poti za kmetijsko rabo je dopustna ob predhodni pripravi presoje 
ekonomske (kmetijske), okoljske in prostorske upravičenosti takega posega ob hkratni 
sanaciji prizadetih zemljišč. 

(7) Ureditev napajališč za živino na pašnikih je dopustna, kadar je izkazana dejanska 
pašna raba pašnika. 

(8) Na območjih zaraščanja je nadzorovana paša dopustna samo tam, kjer ne prihaja v 
konflikt z ohranjanjem habitata velikih zveri. 

143. člen  
(varstvo gozdnih zemljišč) 

(1) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega 
za gozdove.  

(2) Območja varovalnih gozdov, gozdov s posebnim namenom in gozdnih rezervatov so 
določena s predpisi s področja gozdarstva. Prikazana so v Prikazu stanja prostora. 

(3) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadosten varnostni odmik od gozdnega roba, 
praviloma v širini 30,00 m. Za gradnje v 30,00 m širokem pasu je treba pridobiti soglasje 
organa, pristojnega za gozdove. V primeru poškodb se gozdni rob sanira in ponovno 
vzpostavi v celotni višinski slojevitosti. 

(4) Za izdelavo negrajenih gozdnih vlak, ki potekajo preko mokrotnih površin (mokrišča, 
barja, povirja) je potrebno pridobiti soglasje organov, pristojnih za ohranjanje narave. 

144. člen  
(varstvo gozdnih zemljišč - TNP) 

Gradnja novih gozdarskih koč in lop za gozdarsko mehanizacijo ni dopustna. 

145. člen  
(dostop do gozdnih in kmetijskih zemljišč) 

Ob načrtovanju in gradnji objektov ali drugih del je treba omogočiti neoviran dostop in 
dovoz do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poteh. V primeru 
ukinitve obstoječih poti je treba le-te nadomestiti z novimi. 
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3.14 Razpršena gradnja 

146. člen  
(stavbišča objektov razpršene gradnje na nestavbnih zemljiščih)  

(1) V EUP z namensko rabo K1, K2, G, OO so evidentirani posamični obstoječi objekti 
razpršene gradnje.  

(2) Objekti razpršene gradnje iz prvega odstavka tega člena so prikazani kot stavbišča na 
karti 3 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske 
rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.  

(3) Stavbišča razpršene gradnje so evidentirana na podlagi podatkov katastra stavb.  

(4) Na obstoječem zakonito zgrajenem objektu razpršene gradnje (razen na pomožnem 
objektu in počitniškem objektu) oziroma na pripadajoči gradbeni parceli objekta so 
dopustne naslednje vrste gradenj in posegov: 

- rekonstrukcija objekta; 
- gradnja novega objekta samo na mestu poprej odstranjenega objekta. Izven 

območja TNP novi objekt po velikosti lahko presega odstranjeni objekt do 25 % 
BTP. V prvem in drugem varstvenem območju TNP je gradnja novega objekta na 
mestu poprej odstranjenega objekta dopustna samo v primerih, ki jih določa zakon 
o narodnem parku; 

- dozidava objekta do 25 % povečanja BTP; 
- sprememba namembnosti; 
- vzdrževanje objekta; 
- odstranitev objekta; 
- gradnja pomožnih objektov (samo pomožni objekti iz točk 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 (samo 

vodnjak), 15 (samo zbiralnik za kapnico) Priloge 1 tega odloka ter ureditev utrjenih 
dvorišč). 

(5) Na obstoječem zakonito zgrajenem pomožnem objektu, ki je razpršena gradnja, so 
dopustni: 

- rekonstrukcija objekta, pri čemer v prvem in drugem varstvenem območju TNP 
povečanje BTP ni dopustno, 

- gradnja novega istovrstnega objekta na stavbišču poprej odstranjenega objekta, 
brez povečanja BTP, 

- vzdrževanje objekta, 
- odstranitev objekta. 

(6) Na obstoječem zakonito zgrajenem počitniškem objektu razpršene gradnje oziroma 
na pripadajoči gradbeni parceli objekta so dopustne naslednje vrste gradenj in posegov: 

- rekonstrukcija objekta, pri čemer na območju TNP povečanje BTP ni dopustno; 
- vzdrževanje objekta; 
- odstranitev objekta; 
- gradnja pomožnih objektov (samo pomožni objekti iz točk 1, 2 (samo: drvarnica in 

pokrita skladišča za lesna goriva, uta ali senčnica, nadstrešek), 5, 6, 7, 8 in 15 
(samo zbiralnik za kapnico) Priloge 1 tega odloka ter ureditev utrjenih dvorišč). Na 
območju TNP so navedeni pomožni objekti dopustni samo v tretjem varstvenem 
območju; 

- v območju izven TNP tudi gradnja novega objekta samo na mestu poprej 
odstranjenega obstoječega objekta in brez povečave BTP; 

- sprememba počitniškega objekta v stanovanjski objekt za stalno bivanje, turistično 
gostinski objekt ali objekt druge namembnosti ni dopustna. 
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(7) Gradnje iz četrtega in šestega odstavka tega člena so dopustne samo kot enkratni 
poseg na posamičnih obstoječih zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje. Objekta, ki 
se ga zgradi na mestu poprej odstranjenega objekta, kasneje ni dopustno dozidati ali 
nadzidati oziroma povečati BTP z rekonstrukcijo. 

(8) Za objekte iz četrtega odstavka tega člena so dopustne spremembe namembnosti 
zakonito zgrajenih objektov v: 

- 11100 Enostanovanjske stavbe, 
- 11210 Dvostanovanjske stavbe, 
- 12112 Gostilne, restavracije (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela objekta); bifeji, 

točilnice, bari, 
- 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti: do 200,00 m2 BTP objekta ali dela 

objekta, 
- 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 
- 12712 Stavbe za rejo živali, 
- 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 
- 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 
- 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela 

objekta), 
- dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in pogojih za 

opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
- sprememba ni dopustna v počitniški objekt in stan. 

(9) Za oblikovanje objektov razpršene gradnje iz četrtega odstavka tega člena veljajo 
oblikovalska določila za objekte v območjih SK ter pomožne objekte. 

(10) Za oblikovanje objektov razpršene gradnje iz šestega odstavka tega člena veljajo 
oblikovalska določila za objekte v območjih SP ter pomožne objekte. 

(11) Če obstoječi zakonito zgrajeni objekt ni vrisan na karti iz drugega odstavka tega 
člena, zanj veljajo enake določbe kot za vrisane objekte. 

(12) Za določitev gradbene parcele k obstoječemu zakonito zgrajenemu objektu se 
uporabijo določbe 77. člena tega odloka. 

(13) V tretjem varstvenem območju TNP ni dopustno spreminjanje namembnosti objektov 
v počitniške hiše ali počitniška stanovanja, v prvem in drugem varstvenem območju 
sprememba namembnosti obstoječih objektov ni dopustna. 

147. člen  
(planine) 

(1) Na planinah so objekti dopustni le za kmetijske namene (stan, hlev, hlev s senikom, 
staja, steljnik, senik oziroma svisli, molzišče, vodni zbiralnik za potrebe napajanja živine, 
sirarna z objekti, v katerih se predeluje mleko ter drugi objekti za kmetijske namene, ki so 
značilni za planine). Za obstoječe objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije in 
odstranitve objektov. Gradnja novega objekta je dopustna le na mestu poprej 
odstranjenega obstoječega objekta in brez povečanja BTP, molzišča za molžo živali pa se 
lahko postavijo tudi na novih lokacijah. V 1. in 2. varstvenem območju TNP pri 
rekonstrukciji objekta povečanje BTP ni dopustno. Za obstoječe sirarne je poleg navedenih 
posegov dopustna tudi dozidava v zvezi z okoljsko in energetsko sanacijo objekta. 

(2) Pri vzdrževanju in gradnjah se upošteva značilnosti lokalnega stavbarstva na 
posamezni planini: umestitev v prostor, velikost in oblika objektov, oblika in naklon strehe, 
struktura in barva strešne kritine, oblikovanje in uporaba materialov pri stavbarskih in 
arhitekturnih elementih. 
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(3) Sprememba namembnosti obstoječih kmetijskih objektov in pomožnih kmetijsko-
gozdarskih objektov (pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, objekti za rejo živali ter objekti 
za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost) v nekmetijsko namembnost ni dopustna. 
Prav tako ni dopustna sprememba namembnosti navedenih objektov v stanove. 

(4) Ne glede na četrti odstavek tega člena je izvajanje gostinske dejavnosti in nudenje 
prenočišč na planini dopustno pod pogoji, ki jih določa zakon o narodnem parku, v okviru 
dopolnilne dejavnosti na planini. 

(5) Sirarne na planinah so zidane, dopustna je tudi delna izvedba v lesu. Pred vhodom je 
dopusten večji odprt pokrit prostor ali nadstrešek, ki ga ni dopustno zapreti iz ene ali več 
strani. 

(6) Gradnja cest in novih poti na planine ni dopustna. Pri rekonstrukcijah in vzdrževanju 
obstoječih cest in poti ter pri drugih gradbenih posegih se zagotavlja sprotna sanacija 
poškodovanih površin z upoštevanjem krajinskih značilnosti posamezne planine. 

(7) Ohranja se grbinaste travnike in druge mikroreliefne značilnosti. Ravnanje grbinastih 
travnikov ni dopustno. 

(8) Umeščanje zračnih vodov, nadzemnih infrastrukturnih objektov in drugih 
infrastrukturnih objektov (male čistilne naprave, črpališča, vodohrani ipd.) na območju 
planine je dopustno izjemoma ter samo na podlagi predhodne strokovne prostorske 
preveritve in utemeljitve, v kateri se dokaže, da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja 
krajinskih kakovosti območja. Pri njihovem oblikovanju se upošteva značilnosti lokalnega 
stavbarstva na posamezni planini. 

(9) Ograje za pašo živine, varovalne oziroma zaščitne ograje, objekti, namenjeni obrambi 
in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekti za spremljanje stanja 
okolja so na planinah dopustni skladno s prilogo 1 tega odloka, na območju TNP tudi 
skladno z zakonom o narodnem parku.  

(10) Sajenje drevnine, ki ni lokalno značilna ter uvajanje kultur, ki niso lokalno značilne in 
bi zahtevale specifične ureditve ter s tem spremembo krajinskih vzorcev, ni dopustno. 

(11) Na planinah, ki ležijo v vodovarstvenih območjih, se lahko posegi in dejavnosti izvajajo 
le skladno s prepovedmi in omejitvami kot jih določajo predpisi o zavarovanju virov pitne 
vode. 

(12) Določila tega odloka o odmikih stavb in pomožnih objektov od sosednjih zemljišč na 
planinah ne veljajo. 

(13) Za obstoječe planinske koče na planinah se uporablja določila 148. člena tega odloka. 

(14) Pred vsakim posegom na območju planine ali na objektih na planini je treba pridobiti 
pogoje in soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave. 

(15) Stavbišča objektov na planinah so evidentirana in prikazana v skladu s prvim, drugim, 
tretjim in enajstim odstavkom prejšnjega člena. 

(16) Območje posamezne planine je določeno z mejo EUP v skladu s 160. in 162. členom 
tega odloka. 

148. člen  
(planinske koče in bivaki)  

(1) Gradnja novih planinskih koč ali sprememba namembnosti obstoječih objektov v 
planinske koče ni dopustna. Pri obstoječih planinskih kočah so dopustna vzdrževalna dela, 
rekonstrukcije ter gradnje v zvezi z okoljsko in energetsko sanacijo objekta. Povečanje 
števila ležišč in sprememba namembnosti niso dopustni. 
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(2) Gradnja novih bivakov ni dopustna. 

(3) Stavbišča planinskih koč in bivakov so evidentirana in prikazana v skladu z določili 
146. člena tega odloka. 

 

3.15 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, obramba 

149. člen  
(varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščita in reševanje) 

(1) Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene 
in druge tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter 
za gašenje in reševanje je treba zagotoviti z: 

- potrebnimi odmiki med objekti v skladu z veljavnimi predpisi ali potrebno 
protipožarno ločitev, 

- prometnimi in delovnimi površinami za intervencijska vozila, 
- viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev hidrantnega omrežja v 

skladu s predpisi, 
- površinami ob objektih

(2) Za objekte, ki so določeni v predpisih o študiji požarne varnosti, je treba v sklopu 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati študijo požarne varnosti. Za stavbe, 
za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne 
varnosti izhajati iz elaborata zasnova požarne varnosti. 

 za evakuacijo ljudi. 

(3) Za primer naravnih in drugih nesreč se glede zagotavljanja površin za pokop večjega 
števila ljudi, kadavrov, za odlaganje ruševin, za evakuacijo in začasno nastanitev 
prebivalstva, za zbiranje reševalnih ekip, za sanitetno sprejemališče, enote prve pomoči, 
enoto RKB zaščite, dekontaminacijsko postajo in helidrom upoštevajo določila 49. člena 
tega odloka. Vse zelene in druge javne odprte površine se urejajo tako, da je v primeru 
naravnih ali drugih nesreč mogoča njihova uporaba za potrebe zaščite in reševanja. 

(4) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva in dobrin pred vojnim delovanjem se 
urejajo v skladu z veljavnimi predpisi. 

150. člen  
(varstvo pred poplavami) 

(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o 
vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte 
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni 
del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, 
je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav. 

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni 
razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju 
posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v 
prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba 
zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in 
izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor 
povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih 
ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, 
njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z 
njo. 
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(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, 
so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo 
na vodni režim in stanje voda. 

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem 
območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim 
delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki 
jih določajo ti predpisi. 

(5) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri 
čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih 
ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne 
nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje. 

151. člen  
(plazljiva in erozijsko nevarna območja) 

(1) Na plazljivih in erozijsko nevarnih območjih je dopustno v zemljišča posegati tako, da 
ne bo ogrožena stabilnost območja in povzročeno premikanje zemljišč.  

(2) Plazljiva in erozijsko nevarna območja so prikazana v Prikazu stanja prostora. 

(3) Na erozijskih območjih, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske ali 
bočne erozije, je prepovedano:  

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, 
- ogoljevanje površin, 
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, 

uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred 
škodljivimi vplivi erozije,  

- zasipavanje izvirov, 
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazovitih 

zemljiščih,  
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in 

slabšanje ravnovesnih razmer, 
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov, ki ni skladno z usmeritvami 

gozdno gospodarskega načrta,  
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,  
- odvzemanje naplavnih z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne 

sposobnosti hudourniške struge, 
- vlačenje lesa, ki ni skladno z usmeritvami gozdno gospodarskega načrta. 

(4) Na plazljivih območjih, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena 
stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev, je prepovedano: 

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili 
zamakanje zemljišč, 

- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne 
vode, 

- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo 
podnožje zemljišča, 

- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje 
plazenje zemljišč. 

(5) Na plazovitih območjih, kjer zaradi klimatskih in topografskih razlogov redno prihaja 
do pojava snežnih plazov ali pa obstaja velika verjetnost, da se pojavijo, je prepovedano 
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krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih 
naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča. 

(6) Za vsak poseg na plazljivih in erozijsko ogroženih zemljiščih je treba v skladu s predpisi 
o vodah pridobiti soglasje organa, pristojnega za vode. 

(7) Z urejanjem pašnikov ter gradnjo gozdnih in dostopnih cest, tudi cest na planine, se 
ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ter 
preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov. Urejanje pašnikov je treba izvesti 
pravočasno, da se površine zarastejo do jesenskega deževja. 

(8) Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred 
erozijo. Brežine z nižjimi nagibi je treba zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi z 
grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru, da naravna zavarovanja brežin z nižjimi 
nagibi niso zadostna, in pri strmejših brežinah je treba uporabljati take elemente za 
zavarovanje, ki omogočajo kasnejšo zasaditev z grmovnicami. 

152. člen  
(potresno nevarna območja) 

Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede območij s 
potresno nevarnostjo VII. stopnje po MSC lestvici, geološko sestavo tal in namembnostjo 
objekta. 

153. člen  
(območja za potrebe obrambe) 

(1) Na območjih izključne rabe so dovoljene prostorske ureditve, gradnja objektov 
(gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, odstranitev objektov ter vzdrževalna dela 
na obstoječi infrastrukturi) in ostale infrastrukture za obrambne potrebe. 

(2) Na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe posegi v prostor ne smejo 
onemogočati uporabe območja posebnega pomena za obrambo v primeru vojnega in 
izrednega stanja, krize ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče 
rabo za obrambne potrebe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti. Za posege v 
prostor na območju možne izključne rabe je treba predhodno pridobiti soglasje 
ministrstva, pristojnega za obrambo. 

(3) Na območju možne izključne rabe Rudno polje se nahaja obstoječa infrastruktura 
(komunalni vodi in objekti), ki je namenjena za potrebe obrambe. Na tem območju je 
dovoljeno vzdrževanje obstoječe infrastrukture ter odstranitev in gradnja nove 
infrastrukture za potrebe obrambe. Na celotnem območju možne izključne rabe je 
dovoljena gradnja gospodarske javne infrastrukture. 

(4) V oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi 
je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje 
ministrstva, pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za 
vsako novogradnjo nad 25 m pridobiti pogoje in soglasje ministrstva, razen za 
novogradnje v okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij. 

 

3.16 Varovanje zdravja 

154. člen  
(varovanje pred hrupom) 
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(1) Območja varstva pred hrupom so določena v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju, ki za posamezna območja podrobnejše namenske rabe prostora 
določajo stopnje varstva pred hrupom. 

(2) I. stopnja varstva pred hrupom (mirno območje na prostem) se določa na zavarovanih 
območjih, določenih v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave. 

(3) Območja z II. stopnjo varstva pred hrupom se določa za območja stanovanj (SSe, SSv, 
SB, SP), območja centralnih dejavnosti (površine za zdravstvo v neposredni okolici 
bolnišnic, zdravilišč in okrevališč) in posebna območja (BT). Določi jih Občina in v veljavo 
stopijo s potrditvijo ministrstva, pristojnega za okolje. Do potrditve območij II. stopnje 
varstva pred hrupom velja na teh območjih III. stopnja varstva pred hrupom. 

(4) III. stopnja varstva pred hrupom se določa na območjih s podrobno namensko rabo: 
SK, CU, CD, BC, ZSs, ZSc, ZP, ZK, ZD, Ak, VC (razen površin vodne infrastrukture in 
površin na mirnem območju na prostem). 

(5) IV. stopnja varstva pred hrupom se določa na območjih s podrobno namensko rabo: 
IP, IG, IK, PC, PŽ, PO, E, O, VI, LN, f ter OO, K1, K2 in G (razen na mirnem območju na 
prostem). 

(6) Ne glede na določila prvih petih odstavkov tega člena mora biti na meji med I. in IV. 
območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom 
vmesno III. območje varstva pred hrupom v širini, kot jo določa predpis s področja varstva 
pred hrupom. 

(7) V območju s IV. stopnjo varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske 
objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom. 

(8) Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki so s posebnimi predpisi določene za posamezne 
stopnje varstva pred hrupom, so lahko presežene za javne prireditve, javne shode ali druge 
dogodke, na katerih se uporabljajo zvočne ali druge naprave, za kar je treba pridobiti 
soglasje pristojnega organa. 

(9) Postavitev protihrupnih ograj je dopustna na podlagi strokovnih prostorskih preveritev 
in utemeljitev. 

(10) Določbe tega člena ne veljajo za hrup, ki nastane ob aktivnosti zaščite, reševanja in 
pomoči. 

155. člen  
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem) 

(1) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega 
sevanja ter rekonstrukcija obstoječih objektov, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne 
smejo presegati obremenitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju. 

(2) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov in spremembe 
namembnosti), ki so namenjeni bivanju ter za pomožne objekte, ki posegajo v varovalne 
pasove obstoječih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter elektronskih 
komunikacijskih oddajnih sistemov, je treba pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, 
da niso prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v 
skladu s predpisi. 

(3) V skladu z določili predpisov o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju se območja glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega 
okolja za učinke elektromagnetnega sevanja delijo na I. in II. stopnja varstva pred 
sevanjem: 
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- I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo 
pred sevanjem. I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih 
objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje 
objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa 
osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih 
in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati 
namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno 
središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, 
ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni 
bivanju.  

- II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v 
okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, 
namenjeno industrijski, obrtni ali drugi podobni proizvodni, transportni, skladiščni 
ali servisni dejavnosti. II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki 
so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu prometu. 

156. člen  
(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem) 

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe 
v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaženja okolja. Pri razsvetljavi 
cest, javnih površin in drugih zunanjih površin se dodatno upošteva pogoje 121. člena 
tega odloka. 

(2) Postavitev naprav, ki z laserskim žarkom osvetljujejo nebo ali pobočja, ni dopustna. 

157. člen  
(zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in 

kakovostjo bivanja) 

(1) Obstoječim in novim stavbam je treba v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni 
prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba, zagotoviti naravno osončenje v času od 
sončnega vzhoda do sončnega zahoda: 

- dne 21. 12. – najmanj 1 uro, 
- dne 21. 3. in 21. 9. – najmanj 3 ure. 

(2) Določba prvega odstavka tega člena ne velja, kadar leži stavba na severnem pobočju 
oziroma v ozki dolini in lega stavbe ne omogoča izvedbe določbe glede osončenja. 

158. člen  
(spremljanje stanja okolja za zagotavljanje zdravja ljudi) 

Občina skladno s predpisi zagotovi spremljanje stanja okolja za tiste kazalce, navedene v 
okoljskem poročilu za OPN Bohinj, pri katerih ni na voljo podatkov iz državnega 
monitoringa. Za ta namen pripravi podrobnejši program spremljanja stanja okolja. 
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4. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora in na območjih predvidenih OPPN 
4.1 Podrobni PIP za EUP v naseljih 

159. člen  
(podrobni PIP za EUP na območju strnjenega naselja) 

Ime naselja 

Identifikacijska 
oznaka, 
ime EUP 

Oznaka FE, 
način urejanja 

Namenska 
raba v 
območju Podrobni PIP 

Bohinjska 
Bistrica 

BB-1 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK, ZP, VC Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 
Posegi na območju naravne vrednote Bohinjska Bistrica – balvan niso dopustni. 

 BB-2 
vaško jedro ob 
Triglavski cesti 

BOH 
OPN 

CU, PC Za območje je treba izdelati skupne strokovne podlage, in sicer kot celovite urbanistične, 
arhitekturne in krajinsko-arhitekturne variantne strokovne rešitve, s katerimi se določi tudi 
prometna zasnova, programske rešitve, višinski gabariti, odprt javni prostor itd. Izbrano variantno 
rešitev potrdita organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, in 

Ohranjati je treba ločenost obeh delov vaškega jedra (Zgornja vas in Spodnja vas ter ju z 
načrtovanjem urejanja javnih površin povezati tako, da bo vmesni prostor nevtralen in odprt, brez 
bistvenih gradenj, ki bi generirale nove prometne potrebe. Javne površine v obeh jedrih naj bodo 
likovno obdelane in oblikovalsko povezne z oblikovanjem vmesnega prostora. 

organ Občine Bohinj, pristojen za 
urejanje prostora. 

Oblikovanje objektov mora biti skladno tipologiji vaških objektov in zagotavljati skladno podobo 
celotnega območja ob Triglavski cesti. 
Ohranja se čim več obstoječe visokodebelne vegetacije. Na parcelah št. 253/1, 252/1 in 247/1, vse 
k.o. Bohinjska Bistrica, se zagotavlja zelene površine na raščenem terenu v pasu 15,00 m od roba 
ceste. Zagotoviti je treba vzpostavitev odstranjenih in poškodovanih dediščinskih drevoredov. 
Na nezazidanih stavbnih zemljiščih ob Bistrici, ki so poplavno ogrožena, je treba ohranjat 
retencijske površine. Posegi v vodotok niso dopustni. Obvodni pas vegetacije se ohranja kot zeleni 
pas. Zaradi vplivov na vodotok je treba pridobiti pogoje in soglasje organov, pristojnih za 
ohranjanje narave in vode. 
Do izvedbe skupnih strokovnih podlag so dopustni: 
- vzdrževanje, rekonstrukcija, odstranitev in sprememba namembnosti obstoječih objektov, 
- vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov GJI. 
Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
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splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 

 BB-3  
središče 
Bohinjske 
Bistrice 

BOH 
OPN 

BT, CU, 
SSv, PC 

Oblikovanje objektov, njihove okolice in javnega odprtega prostora mora zagotavljati skladno 
podobo središča Bohinjske Bistrice.  
Oblikovanje novih objektov v območju s podrobno namensko rabo CU je lahko svojstveno 
(posebno) vendar naj bo pri tem skladno z okolico. Dopusten je nižji naklon od predpisanega 
naklona strešin. Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene v lesu. 
Pritličje objektov ob Triglavski cesti mora biti namenjeno javnemu programu. Višina objektov je 
P+2+M, s kolenčnim zidom, visokim do 100 cm. Nižji ali višji objekti od predpisane etažnosti niso 
dopustni. Pritličje mora biti na nivoju pločnika oziroma peš površine, razen če to zaradi nagnjenega 
terena ni možno. 
Vsaj 50 % parkirnih mest je treba zagotoviti pod terenom. 
Na površinah s podrobno namensko rabo BT se upošteva naslednja določila: 
- dozidave in nadzidave obstoječega objekta niso dopustne, 
- uvoz v kletne etaže mora biti urejen z Vodnikove ceste izven javnih površin, 
- deleža zelenih površin na raščenem terenu ni dopustno zmanjšati, 
- zelenico s kapelico na parc. 293/1 k.o. Bohinjska Bistrica se v čim večji meri ohranja nepozidano, 
- zelenico na parc. 275/2 k.o. Bohinjska Bistrica se ureja kot javno parkovno ureditev. 
Obstoječ kostanjev drevored ob Triglavski cesti se ohranja in dopolni. 

 BB-4 
pokopališče 

BOH 
OPN 

ZK, ZP, CD, 
PO 

Površine s podrobno namensko rabo ZP so dolgoročno namenjene širitvi pokopališča, pri čemer je 
treba med pokopališčem in cesto ohraniti parkovno površino v širini najmanj 10,00 m. Ohrani se 
tudi čim več obstoječe visokodebelne drevnine. Za vse posege v območju je treba pridobiti pogoje 
in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. 
V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča 
se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa. 

 BB-5 
Spodnja vas 

BOH 
OPN 

SK, ZSc, 
PC, VC 

Na zemljišču, ki ga sestavljajo parc. št. 41/2, 41/3, 41/4 in 42/2, vse k.o. Bohinjska Bistrica, je 
dopustna živilsko predelovalna dejavnost. FZ celotnega območja zemljišča je največ 60 %. 
Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 

 BB-6 
središče 
Bohinjske 
Bistrice 

BOH 
OPN 

CU Oblikovanje objektov, njihove okolice in javnega odprtega prostora mora zagotavljati skladno 
podobo središča Bohinjske Bistrice. 
Oblikovanje novih objektov je lahko svojstveno (posebno) vendar naj bo pri tem skladno z okolico, 
zgleduje naj se po merilu, stavbnih razmerjih, sestavljanju stavbnih volumnov in materialih 
tradicionalne okoliške arhitekture. Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin. 
Ograje balkonov morajo biti izvedene v lesu. 
Pri posegih na obstoječih objektih se morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kakovosti tega 
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objekta, ki se lahko dopolnjujejo. 
FZ je največ 30 %. Višina objektov je P+2+M s kolenčnim zidom, visokim do 100 cm. Nižji ali višji 
objekti od predpisane etažnosti niso dopustni. 
Pritličje objektov mora biti namenjeno javnemu programu. 
Vsaj 50 % parkirnih mest je treba zagotoviti pod terenom. 

 BB-7 
središče 
Bohinjske 
Bistrice 

BOH 
OPN 

CU, ZP, PC, 
VC 

Oblikovanje objektov mora zagotavljati skladno podobo središča Bohinjske Bistrice. 
Oblikovanje novih objektov je lahko svojstveno (posebno), vendar naj bo pri tem skladno z okolico. 
Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin. Ograje balkonov oziroma gankov morajo 
biti izvedene v lesu. 
Pri posegih na obstoječih objektih se morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kakovosti tega 
objekta, ki se lahko dopolnjujejo. 
Obstoječ kostanjev drevored ob Triglavski cesti se ohranja in dopolni. 

 BB-8 
Pod železniško 
postajo 

BOH 
OPPN 

CU Območje je dolgoročno namenjeno za celovito prenovo v območje centralnih dejavnosti z 
bivanjem. Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih 
variantnih strokovnih prostorskih preveritev. 
Usmeritve za OPPN: 
- dopustna je tudi gostinska nastanitvena dejavnost, 
- zagotoviti je treba možnost peš povezave med železniško postajo in potokom Belca. Širina javno 
dostopne površine, ki vključuje peš povezavo, je najmanj 5,00 m. Čez potok je dopustno urediti 
brv, ki se navezuje na pešpoti v EUP BB-13, 
- obstoječ kostanjev drevored ob Triglavski cesti se ohranja in dopolni, 
- za načrtovane ureditve v območju in za brv čez potok Belca je treba pridobiti pogoje in soglasje 
organa, pristojnega za ohranjanje narave. Za premostitev vodotoka je treba pridobiti tudi soglasje 
organa, pristojnega za upravljanje z vodami. 

 BB-9 
Na Polani 

BOH 
OPPN 

CU Območje je dolgoročno namenjeno za centralne dejavnosti z bivanjem. 
Višina objektov v območju ne sme presegati višine kapi strehe cerkvene ladje pri cerkvi Sv. Nikolaja. 
Oblikovanje objektov je lahko svojstveno (posebno) vendar naj bo pri tem skladno z okolico, 
zgleduje naj se po merilu, stavbnih razmerjih, sestavljanju stavbnih volumnov in materialih 
tradicionalne okoliške arhitekture. Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin. 
Dopustna je tudi ravna streha. Zunanja ureditev se mora s peš potmi navezovati na okoliške zelene 
površine in javne odprte prostore. Zagotoviti je treba javne odprte površine in zelene površine, ki 
naj vključujejo površine za oddih, druženje in otroško igro. Na zahodni strani območja je treba v 
širini 10,00 m urediti zeleni ločevalni pas (zelenica z drevoredom ali drevesno grmovna živica). 
Ohranja se čim večji delež zelenih površin na raščenem terenu. 
Do uveljavitve OPPN je dopustno samo: 
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- vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov ter 
gradnja novega pomožnega objekta iste vrste na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta 
(v enakih gabaritih in oblikovanju), 
- rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev GJI, 
- gradnja GJI v trasah, ki jih s soglasjem potrdi organ Občine Bohinj, pristojen za gospodarske javne 
službe, za potrebe povezovanja infrastrukturnih omrežij, priključevanja obstoječih objektov ter 
priključevanja novih objektov, ki se gradijo v sosednjih območjih, 
- gradnja pločnikov, kolesarskih stez, kolesarskih poti in pešpoti, 
- izmere, obodne parcelacije in geodetski postopki za urejanje obstoječih in načrtovanih objektov

- mikrourbana oprema. 

 in 
naprav GJI, 

- do uveljavitve OPPN se ohranja kmetijska raba površin. 

 BB-10 
ob Ajdovski cesti 

BOH 
OPN 

SSe Izdelati je treba skupno idejno rešitev za umestitev novih objektov v prostor in za zagotovitev 
dostopov do gradbenih parcel. Idejna rešitev je podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in 
pridobitev gradbenega dovoljenja k posameznemu objektu. Izbrano variantno rešitev potrdi organ 
Občine Bohinj, pristojen za urejanje prostora. 

 BB-11 
šola 

BOH 
OPN 

CD Posegi na obstoječih objektih morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih 
objektov ter jih dopolnjevati. Zaradi vplivnega območja cerkve Sv. Nikolaja višina novih objektov v 
območju ne sme presegati višine kapu strehe obstoječe šole. 

 BB-12 
arheološki park 

BOH 
OPN 

CD, ZP Upoštevati je treba strokovne podlage Arheološki park Ajdovski gradec (IDP, št. projekta 6034, Urbi 
d.o.o. oblikovanje prostora, maj 2007). Ohranja se krajinsko sliko Ajdovskega gradca. Z zelenimi 
površinami je treba gospodariti na način, da se ekstenzivna travišča ohranjajo (brez dodatnega 
gnojenja, prva košnja v sredini julija). Gradnja objektov na območju naravne vrednote Belca ni 
dopustna. Ohranja se obrežna vegetacija ob Belci, v primeru poškodb je treba vegetacijo sanirati. V 
naravno vrednoto Rečna terasa Save Bohinjke pri Bohinjski Bistrici se ne sme posegati. Za 
načrtovane posege 

 

je treba pridobiti tudi pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne 
dediščine. 

BB-13 
Terme 

BOH 
OPN 

BT, VC Posegi na obstoječih objektih morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih 
objektov ter jih dopolnjevati. 
Gradnja novih objektov je dopustna na podlagi celovite rešitve za urbanistično, arhitekturno in 
prometno zasnovo območja. Celovito rešitev se pridobi na podlagi variantnih strokovnih 
prostorskih preveritev z upoštevanjem naslednjih usmeritev: 
- oblikovanje novih objektov je lahko svojstveno (posebno), vendar naj bo pri tem skladno z 
okolico. Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin. Dopustna je tudi ravna streha. 
Ograje balkonov morajo biti izvedene v lesu; 
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- višina objektov v območju ne sme presegati višine kapa strehe cerkvene ladje pri cerkvi Sv. 
Nikolaja; 
- ob potoku Belca se zagotovi peš povezava med Triglavsko cesto (od mostu čez Belco) in Ajdovsko 
cesto; 
- peš povezave se zagotovijo tudi v smeri V-Z, tako da povezujejo pot ob Belci in park na Z strani 
EUP. Širina javno dostopne površine, ki vključuje peš povezavo, je najmanj 10,00 m; 
- čez potok Belca je dopustna ureditev brvi za pešce in kolesarje, tako da se območje poveže z 
železniško postajo in območjem pod njo (BB-14). Brežine ob brvi je dopustno zavarovati z opornim 
zidom; 
- za ureditev pešpoti ob potoku in brvi je treba pridobiti pogoje in soglasje organov, pristojnih za 
ohranjanje narave in upravljanje z vodami. 

 BB-14 
Pod Rodico in 
pod železniško 
postajo 

BOH 
PPIP 

SSe, SSv, 
CU, ZP, VC 

Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Spreminjanje kote terena 
(nadvišanje nivoja terena z nasipavanjem) na teh zemljiščih ni dopustno. 

 BB-15 
Filbo 

BOH 
OPN 

IG Ni podrobnih PPIP. 

 BB-16 
Prometni 
terminal 

BOH 
OPPN 

PO, E, VC, 
IG, ZD 

Na delu območja velja Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod

Na površinah s podrobno namensko rabo PO je načrtovana gradnja prometnega terminala s 
centralno avtobusno postajo, železniško postajo in javno parkirno hišo z mesti za osebna vozila, 
avtobuse in tovorni promet. Za javno parkirno hišo je obvezna izvedba javnega natečaja. 

 110+20 kV RTP Železniki–
RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009), ki se mu predvideni OPPN prilagodi. 

Celovito se ureja prometna zasnova območja s katero je treba zagotoviti: 
- povezovalno cesto med obvoznico in Ajdovsko cesto, 
- ustrezen priključek povezovalne ceste in območja prometnega terminala na vzhodno obvoznico, 
- ustrezne dostope obstoječih in načrtovanih objektov na prometno omrežje, 
- pešpot ob potoku Belca, 
- ustrezen prometni režim v območju, tako da se zaradi načrtovanih ureditev in objektov ne bo 
bistveno spremenila prometna obremenitev Ajdovske ceste (npr. omejitev prometa na povezovalni 
cesti na javni promet, lokalni dovoz in intervencijo ter omejitev ali prepoved tranzitnega osebnega 
in tovornega prometa). 
Povezovalna cesta se načrtuje na zahodni strani območja, razen če se v okviru strokovnih podlag za 
OPPN zagotovijo ustreznejše rešitve. Če zaradi prostorskih in višinskih omejitev ni možno zagotoviti 
ustreznejšega poteka ceste, je dopustno poseči v brežino potoka Belca, vendar na čim krajšem 
odseku in s čim manjšim vplivom na vodotok, relief brežine in obrežno vegetacijo. 
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Obvezna je izvedba variantnih strokovnih prostorskih preveritev, ki se jih podrobneje ovrednoti tudi 
z vidika vplivov na krajino, vidne kakovosti okolja in kulturno dediščino. Za načrtovane ureditve je 
treba pridobiti pogoje in soglasje organov, pristojnih za ohranjanje narave in varstvo kulturne 
dediščine. Za morebitni poseg v brežino vodotoka pa tudi soglasje organa, pristojnega za 
upravljanje z vodami. 
Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 
Če se gradnja povezovalne ceste in prometnega terminala ne izvaja sočasno, je treba zagotoviti, da 
gradnja enega ne onemogoči gradnje in priključevanj drugega. Prav tako izvedba povezovalne 
ceste ne sme onemogočiti povezave s peš potjo ob potoku. 
Drugi pogoji za OPPN: 
- v strokovnih podlagah za OPPN je treba s prerezi čez arheološki park in Ajdovski gradec preveriti, 
kako bodo načrtovane ureditve vplivale na pogled iz arheološkega parka na območje Ajdovski 
gradec ter na podlagi analiz v OPPN določiti ustrezne višine objektov, ki ne bodo ovirale teh 
pogledov, 
- zagotovi se odprte poglede iz arheološkega parka na Ajdovski gradec, 
- v severnem delu območja oziroma v območju pogleda so dopustne samo parterne ureditve, ki ne 
bodo ovirale tega pogleda, 
- predvidi se toliko zelenih ureditev, da bodo nevtralizirale vpliv grajenih objektov na krajinsko sliko 
Ajdovskega gradca. 
Do uveljavitve OPPN je dopustno tudi: 
- parkirišče in postajališče za avtodome na parc. 1481/12, 1481/35, obe k.o. Bohinjska Bistrica; 
- vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječega objekta na parc. št. 438/2 k.o. Bohinjska 
Bistrica. V primeru odstranitve, je dopustna tudi gradnja novega objekta za obrtno-storitvene 
dejavnosti, pri čemer je pri umestitvi objekta in drugih ureditev treba upoštevati načrtovano 
povezovalno cesto ter pogoje tega odloka glede varovanja priobalnega pasu in obrežne vegetacije. 
V strugo vodotoka in brežine ni dopustno posegati. 

 BB-17 
železniška 
postaja 

BOH 
OPN 

BT, PŽ, VC Na delu območja velja Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–
RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009). 
Za posege prenove in rekonstrukcije na objektih železniške postaje je treba pridobiti strokovne 
podlage z vidika vrednotenja dediščine v prostoru. Ob posegih na območje železniškega predora je 
treba rekonstruirati podobo vhoda v tunel. Upoštevati je treba prvotno zasnovo, obliko in 
materiale. 

 BB-18 
ob sotočju 

BOH 
OPN 

IK, SSv, ZD, 
VC 

Za načrtovane ureditve v območju je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za 

Na površinah s podrobno namensko rabo IK je dopustno zgraditi ribogojnico. Višina objekta je do 
P+1+M. 
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ohranjanje narave in organa, pristojnega za področje voda. 

 BB-19 
Lip 

BOH 
OPN 

Na delu območja velja IP, IG, PC, 
PO, O, ZD, 
VC 

Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod

Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Spreminjanje 4kote terena 
(nadvišanje nivoja terena z nasipavanjem) na zemljiščih z namensko rabo ZD ni dopustno. 

 110+20 kV RTP Železniki–
RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009). 

Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec je treba pred fazo pridobivanja gradbenega 
dovoljenja izvesti predhodne arheološke raziskave. 

 BB-20 
Pod klancem 

BOH 
OPN 

SSe, PC Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 

 BB-21 
Strženica 

BOH 
ZN 

SSv Zazidalni načrt za območje Sz-1 »Strženica« – ostane v veljavi do preklica. 

 BB-22 
Ob Jelovški cesti 

BOH 
OPN 

SSe, PC, 
PO, VC 

Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 
Na parc. 1492, 577/5 in 577/6 (del), vse k.o. Bohinjska Bistrica, so poleg objektov, ki so dopustni 
na namenski rabi PO, dopustni tudi objekti za potrebe mirujočega prometa. Dopustni so 
vzdrževalna dela, rekonstrukcije, odstranitve in nove gradnje GJI (prometne infrastrukture vključno 
z žičnicami, komunalne infrastrukture, energetske infrastrukture, telekomunikacij in druge sorodne 
infrastrukture). Oblikovanje objektov je lahko svojstveno (posebno), vendar naj bo pri tem skladno z 
okolico. Dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin. Dopustna je tudi ravna streha. 
FZ = 50% 
Omilitveni ukrepi za posege v prostor: 
- prometne ureditve in dovozne poti do objektov za mirujoči promet morajo biti dimenzionirane 
tako, da je zagotovljen tekoči promet; 
- vse prometne površine morajo biti asfaltirane in redno vzdrževane, da na njih ni ostankov zemlje 
in prahu, da se prepreči emisije prahu v zrak; 
- pri odvajanju padavinskih odpadnih vod iz utrjenih površin v površinske vode je potrebno 
načrtovati tudi peskolove z namenom preprečevanja zapolnjevanja struge s peskom iz utrjenih 
prometnih površin; 
- parkirne površine naj se omejijo z betonskimi robniki, stiki robnikov s parkirno površino pa naj 
bodo izvedeni tesno; 
- po končanju gradbenih del je treba vse nepozidane površine hortikulturno urediti ter zasejati in 
zasaditi z avtohtonimi travnimi mešanicami ter grmovjem. Priporoča se uporabo takih rastlin, ki s 
svojim koreninskim sistemom stabilizirajo zgornji sloj tal; 
- za preprečitev širjenja onesnaževal iz prometa v tla je potrebno robove prometnih površin obsaditi 
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z avtohtonimi grmovnimi vrstami, ki so odporne na povišane koncentracije soli in onesnaževal v 
tleh; 
- dodatna javna razsvetljava se lahko namesti le v primeru, da iz načrta javne razsvetljave občine 
Bohinj v skladu s predpisi o svetlobnem onesnaževanju sledi, da ciljna vrednost porabe električne 
energije za javno razsvetljavo na prebivalca še ni presežena in da ne bo presežena niti z izgradnjo 
nove razsvetljave; v nasprotnem primeru je treba izdelati ali dopolniti načrt javne razsvetljave 
Občine Bohinj, tako da bo vseboval ustrezne ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije za 
javno razsvetljavo na območju celotne občine; 
- svetilke javne razsvetljave morajo biti nameščene tako, da na oknih objektov z varovanimi prostori 
ne bodo presegale mejnih vrednosti po predpisih o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja, kar je potrebno preveriti z meritvami; 
- za ogrevanje v stavbah in pripravo sanitarne vode naj se uporabijo zlasti obnovljivi viri energije oz. 
oskrba iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi 
energije v stavbah; 
- vodovodno omrežje naj bo zgrajeno vsaj 0,5 m nad kanalizacijskim omrežjem. Kjer to ni izvedljivo, 
je treba križanja vodovoda s kanalizacijskim omrežjem izvesti v zaščitnih ceveh, da se prepreči 
možno onesnaženje pitne vode.  
- vodovodno omrežje je potrebno graditi tako, da nima slepih rokavov, kjer bi zastajala voda; 
- za preprečitev širjenja negativnih vplivov na urbano okolje (prekomerne emisije hrupa, težkih 
kovin ter svetlobe) se zasadi drevesne vrste, odporne na sol, kot so: Carpinus betulus (navadni 
gaber), Taxus baccata (tisa) ali Ligustrum vulgare »Atrovirens« (kalina) ali pa se negativne vplive 
prepreči z drugimi tehničnimi sredstvi (kot npr. protihrupno ograjo). 

 BB-23 
Zbirni center 
pod Kozjim 
hrbtom 

BOH 
OPPN 

O Zbirni center ostaja v območju do preselitve na drugo lokacijo v občini. V primeru potreb po širitvi 
na tej lokaciji, je potrebno širitev načrtovati na podlagi OPPN. 
Ohranja se obstoječa vegetacija. Posege v prostor se umakne iz območja naravne vrednote Belca ID 
5284. 

 BB-24 
Črna prst 

BOH 
OPN 

BT, SSe, 
SSv, VC 

Pri rekonstrukciji strehe večstanovanjskih objektov je dopusten kolenčni zid do 100,00 cm. 
Na območju s podrobno namensko rabo BT veljajo naslednji podrobni PIP: 
- FZ = največ 20 %, 
- dopusten je samo gostinski objekt z obstoječim tipom nastanitve, apartmaji niso dopustni, 
- sprememba namembnosti objekta v počitniški objekt ni dopustna, 
- prostor pred objektom mora biti urejen kot peš površina ali gostinska terasa (ne parkirišče). 

 BB-25 
Pod Rebrom - 
vzhod 

BOH 
OPN 

SSv, VC Za večstanovanjske stavbe sta dopustni samo rekonstrukcija in vzdrževanje. 
Dopustna je gradnja objektov za lastne potrebe (samo: drvarnica, garaža, enoetažna pritlična lopa), 
ki mora biti organizirana, objekti pa morajo biti oblikovani po enotnem projektu za celotno 
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območje. Za navedene objekte sta dopustni enokapna in ravna streha. Objekte je dopustno delno 
vkopati v nagnjen teren. 

 BB-26 
Pod Rebrom - 
zahod 

BOH 
OPN 

SSe, SSv, 
PC, VC 

Ni podrobnih PPIP. 

 BB-27 
Zoisova plana 

BOH 
OPN 

SP FZ = največ 20 % 
V obstoječih večstanovanjskih počitniških objektih povečevanje števila počitniških enot ni dopustno. 
Gradnja novih večstanovanjskih počitniških objektov je dopustna samo na zemljišču parc. št. 158/1 
k.o. Bohinjska Bistrica. Vertikalni gabarit novih objektov ne sme presegati vertikalnega gabarita 
obstoječih objektov v EUP, kar pomeni, da najvišja točka novih objektov ne sme presegati linije med 
najvišjimi točkami obstoječih objektov v EUP. Za oblikovanje objektov ter dopustne gradnje 
pomožnih objektov se uporablja določila za večstanovanjske objekte v območjih s podrobno 
namensko rabo SSv. 
Za potrebe celotnega območja EUP je dopustna gradnja podzemnih garažnih hiš s povezavami do 
kletnih prostorov večstanovanjskih počitniških objektov. Praviloma se jih gradi pod obstoječimi 
parkirišči. Če se podzemno garažno hišo v celoti ali delno zgradi pod obstoječimi zelenimi 
površinami, se mora streha garažne hiše urediti kot zelena površina z dovolj debelo humusno 
plastjo, ki omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj nizkih grmovnic. 

 BB-28 
Zoisov grad 

BOH 
OPN 

BT, ZP, VC Obstoječe objekte je dopustno vzdrževati, rekonstruirati in odstraniti. Gradnja novih objektov ni 
dopustna. Poleg navedenega je v parku (ZP) dopustno urejati poti in postavljati mikrourbano 
opremo (klopi, koši, svetila). 
Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 

 BB-29 
Stara ribogojnica 

BOH 
OPPN 

BT, ZP, VC Obvezna je izdelava variantnih strokovnih prostorskih preveritev, in sicer kot celovite urbanistične, 
arhitekturne in krajinsko-arhitekturne variantne strokovne rešitve, s katerimi se določi tudi 
prometna zasnova, programske rešitve, višinski gabariti itd. ter podrobneje obravnava vpliv 
predvidenih ureditev na kulturno dediščino. Opredeli se pogoje in ukrepe za ohranitev in 
prezentacijo dediščine. Vsaj ena variantna rešitev naj upošteva zgodovinske značilnosti območja 
fužin in preveri možnost vključitve obstoječih objektov v predstavitev zgodovine območja. 
Najustreznejšo variantno rešitev, potrdita pristojna služba občinske uprave in organ, pristojen za 
varstvo kulturne dediščine. 
Posegi se izvajajo izven območja naravne vrednote. Na delu zemljišč je evidentirano območje, 
ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. 
člena tega odloka. Spreminjanje kote terena (nadvišanje nivoja terena z nasipavanjem) na teh 
zemljiščih in na območju z namensko rabo ZP ni dopustno. Območje, ogroženo zaradi poplav, se 
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ohranja nepozidano. 
Do uveljavitve OPPN so dopustni posegi iz 166. člena, razen gradenj pomožnih objektov, 
sprememb namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov, avtobusnih postajališč in parkirnih 
površin. Gradnja GJI je dopustna samo za priključevanja obstoječih objektov ter priključevanja novih 
objektov, ki se gradijo v sosednjih območjih. 

 BB-30 
Levi breg Bistrice 

BOH 
OPN 

SK, SSe Na območju naravne vrednote Dobrava zahodno od Bohinjske Bistrice – morene gradnje, zemeljska 
dela in drugi posegi, ki spremenijo lastnosti, relief in vizualno podobo naravne vrednote, razen 
posegi z že pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, niso dopustni. Ohranja se 
traviščne habitate. 

 BB-31 
Kamp Danica 

BOH 
OPPN 

ZSc, PC, BT V postopku priprave OPPN je obvezna pridobitev celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-
arhitekturnih ter prometnih strokovnih rešitev, ki jih potrdi pristojna služba občinske uprave. 
Usmeritve za OPPN: 
- v kampu so poleg objektov in ureditev iz 60. člena dopustni tudi drugi spremljajoči objekti in 
ureditve, ki služijo kampu in se določijo v OPPN, 
- med glavno cesto R1-209 in kampom je treba v širini 15,00 m urediti ločevalni zeleni pas (hrupna, 
vizualna ločitev) ter ob cesti kolesarsko pot, pločnik in zelenico, 
- na južnem in jugovzhodnem delu EUP med obstoječim kampom in kolesarsko potjo (Pot v Danico) 
je treba varovati koridor za dolgoročno načrtovanje in izvedbo prometne infrastrukture. Dopustni 
so samo takšni posegi in ureditve, ki ne bi ovirali njenega načrtovanja in izvedbe, ter se jih pred 
izvedbo lahko odstrani na enostaven način. Odgovornost za odstranitev se določi v OPPN 
(upravljavec kampa, Občina ali oba skupaj); 
- prostori za šotore, kamp prikolice in parkiranje avtomobilov morajo biti vsaj 5,00 m (Bistrica) 
oziroma 15,00 m (Sava Bohinjka) odmaknjeni od struge vodotoka (zgornji rob); 
- območij za šport in rekreacijo se ne umešča na območja naravnih vrednot; 
- ohranja se obstoječa obrežna drevesna in grmovna vegetacija, s čimer se preprečuje erozija in s 
tem potreba po utrjevanju brežin; 
- ohranja se obstoječa morfologija rečne terase (izravnavanje terena ni dovoljeno) na območju 
naravne vrednote Bistrica pri Bohinjski Bistrici ter na južnem delu območja; 
- dolgoročno je treba ohraniti čim več površin travišč, predvsem na parc. št. 985 (v celoti), 995/3, 
984/1, 976/1, 975/1, 972/1, 951/3, vse k.o. Bohinjska Bistrica; 
- na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 
Do uveljavitve OPPN je dopustno tudi: 
- ograditi kamp, 
- na parc. 968/6 ter delu parc. 970/1 in 957/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica, je dopustna ureditev 
javnega parkirišča, ki se v OPPN lahko na novo prostorsko umesti, 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 134 

- obstoječih površin kampa ni dopustno širiti, ohranja se kmetijska raba ostalih površin. 

 BB-32 
Betonarna in 
čistilna naprava 

BOH 
OPN 

IG, PC, ZD, 
O 

Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 
Robove območja se v čim večji možni meri ozeleni z visokodebelno vegetacijo in grmovnicami.  
Osvetljevanje se načrtuje z upoštevanjem določil tega odloka in področnih predpisov. Zaradi 
ohranjanja populacije netopirjev je dopustno osvetljevanje območja le do 22.00 ure. 
Ohranja se obstoječa morfologija rečne terase na območju naravne vrednote Sava Bohinjka. 
Dodatne usmeritve za posamezna območja znotraj EUP: 
V primeru novih gradenj ali ureditev na območju betonarne (območje z namensko rabo IG) je treba 
izdelati karto poplavne nevarnosti in karto razredov poplavne nevarnosti ter objekte oziroma 
ureditve v prostor umestiti na osnovi karte in predpisov o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja. Vsi posegi se morajo najmanj 15,00 m odmakniti od vodotoka. Obstoječa 
nasutja materiala in druge posege v tem pasu je treba umakniti in zemljišče renaturirati. Na delih, 
kjer je bila obrežna vegetacija odstranjena, je treba ponovno vzpostaviti naravno brežino in zasaditi 
obrežno vegetacijo značilno za območje. Sanirati je treba mehanske poškodbe tal zaradi nasutij in 
erozije. 
Na območju z namensko rabo ZD spreminjanje kote terena (nadvišanje nivoja terena z 
nasipavanjem) na teh zemljiščih ni dopustno. 
Čistilno napravo (območje z namensko rabo O) je treba ob nadgradnji načrtovati tako, da bo 
omogočeno tudi terciarno čiščenje voda. 

 BB-33 BOH 
OPN 

CU, VC Na zemljišču s parc. št. 479/4, 479/7 in 479/9, vse k.o. Bohinjska Bistrica, je dopustna dozidava 
obstoječih objektov, vendar največ toliko, da FZ ne preseže 70 % zazidanosti zemljišča. Dozidava je 
dopustna za dejavnosti skladno z namensko rabo CU in tudi za obstoječo proizvodno dejavnost. 
Obstoječi objekti in morebitne dozidave morajo biti zasnovani kot arhitekturna celota, z enotno 
fasado, skladnimi nakloni streh in višinskimi gabariti. Dopustna višina slemena objektov je do 12,00 
m. Zadostne manipulativne površine je treba zagotoviti na lastni gradbeni parceli. 
Na zemljišču s parc. št. 479/1, 479/8 in 472/2, vse k.o. Bohinjska Bistrica je FZ največ 70 %. 
Za načrtovane ureditve je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za ohranjanje 
narave. Ohranja se obstoječi kostanjev drevored. 

 BB-34 
vojaško 
pokopališče 

BOH 
OPN 

ZK V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča 
se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa. 

 BB-35 
Ledince 

BOH 
OPN 

E Ni podrobnih PIP. 
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 BB-36 
Kmetija Na 
poljani 

BOH 
OPN 

Ak Dopustni so objekti za potrebe kmetije. Okolica objektov se ureja tako, da se v čim večji meri 
ohranja obstoječi relief. 

 BB-37 
Lip - jug 

BOH 
OPN 

Proizvodne in predelovalne dejavnosti so dopustne, če gre za čisto tehnologijo, ki ne bo moteča za 
sosednja stanovanjska območja (hrup, prah, druge emisije v zrak ipd.). Obvezna je izdelava celovitih 
urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih prostorskih preveritev. 

IG, PC, ZD, 
VC 

 BB-38 
Pod Kozjim 
hrbtom 

BOH 
OPN 

Ni podrobnih PIP. BT 

 BB-39 
vzhodna 
obvoznica 

BOH 
OPN 

Na delu območja velja K1, K2, G, 
IG, ZD, PŽ, 
VC 

Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod

Usmeritve za načrtovanje obvoznice z vidika varstva pred poplavami: 

 110+20 kV RTP Železniki–
RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009). 

- Za obvoznico je izdelana karta razredov poplavne nevarnosti za dejansko stanje. Upoštevajo se 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 
Usmeritve za načrtovanje obvoznice z vidika ohranjanja narave: 
- Premostitev Save Bohinjke je treba izvesti v širokem loku, tako da ne bodo potrebni posegi v 
strugo vodotoka in se bo ohranjala naravna brežina vodotoka v širini vsaj 10,00 m na vsaki strani. 
- Predvideno obvoznico je treba premakniti proti vzhodu ali zahodu, tako da ne bo potekala čez 
sotočje vodotoka Jerka in da ne bodo potrebni posegi v vodotok Jereka (da bodo bistvene lastnosti, 
zaradi katerih je vodotok opredeljen kot naravna vrednota čim manj prizadete in da bo čim manj 
prizadeta vidna podoba naravne vrednote). Mostu ni dopustno osvetljevat. 
- Predvideno obvoznico je treba umestiti čim bližje obstoječi železniški progi. 
Usmeritve za načrtovanje obvoznice z vidika krajine in vidne kakovosti okolja: 
- Predvideno obvoznico se na odseku, kjer prečka Savo Bohinjko umesti čim bolj vzporedno z 
železnico. 
- Ob načrtovanju ceste je treba predvideti najmanjšo možno obremenitev s prometno signalizacijo 
(table, smerokazi, znaki ipd.), pri čemer je vodilo odprt pogled na cerkev. 
Usmeritve za načrtovanje obvoznice z vidika varovanja pred hrupom: 
- Za predvideno obvoznico je treba na izvedbenem nivoju ovrednotiti vpliv hrupa na okolico 
(predvsem del ob naselju) ter skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred hrupom. 

 BB-40 BOH 
OPN 

Ak Novi objekti niso dopustni. 

 BB-41 BOH 
OPN 

SSe, VC Na travišča znotraj območja Natura 2000 se ne sme posegati z gradnjami in posegi, ki bi bili 
uničujoči za tamkajšnji habitatni tip (HT 6510). 
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Bohinjska 
Češnjica 

BČ-1 BOH 
OPN 

SK, PC Ohranja se gručasta zasnova naselja z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in 
posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno 
ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. 

 BČ-2 BOH 
OPN 

IG, PC, ZD Območje se vizualno sanira, tako da se oblikuje rob naselja z drevesno zasaditvijo. Pri tem se 
upošteva značilnosti obstoječega vaškega roba, kakor so opredeljene v EUP BČ-1. Pred širitvijo proti 
naselju je treba med naseljem in gospodarsko cono zagotoviti zeleni pas (drevesno grmovna živica 
avtohtonih rastlin). Ta se vzpostavi tudi na severnem robu gospodarske cone, da se zmanjša 
negativne vpliva hrupa na stanovanjske objekte na severu. 
Višina objektov ne sme presegati višine obstoječih objektov v območju. Dopustni so naslednji 
objekti: 
- 12510 Industrijske stavbe, 
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,  
- 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,  
- 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe. 
Pri umeščanju novih dejavnosti in obratov je treba preučiti možnosti zmanjševanja hrupa pri samem 
viru hrupa. 

 BČ-3 BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 BČ-4 BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

 BČ-5 BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 BČ-6 BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

Bitnje BI-1 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK, K2 Ni podrobnih PIP. 

 BI-2 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK, K2, PO Ni podrobnih PIP. 

 BI-3 
cerkev Marije 
vnebovzete 

BOH 
OPN 

CD, ZK, PO Parkirišče ob južni strani cerkve se uredi v peščeni izvedbi in ga ni dopustno osvetljevati. Drevesna 
zasaditev parkirišča je dopustna samo z nizkim drevjem. 

 BI-4 BOH 
OPN 

ZD Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Spreminjanje kote terena 
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(nadvišanje nivoja terena z nasipavanjem) na teh zemljiščih ni dopustno. Dopustna je tudi 
postavitev ograje (lesen plot). Ohranja se obvodno vegetacijo. 

 BI-5 BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

Brod BR-1 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK, CD Osvetljevanje preletnih odprtin ter zunanjosti cerkve in bližnje okolice ni dopustno. Preletnih 
odprtin ni dopustno zapirati in se jih ohranja (tudi pri prenovah in v času gradenj ob prenovah). 
Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 

 BR-2 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 

 BR-3 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 BR-4 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 BR-5 
kmetija 

BOH 
OPN 

Ak Za potrebe širitve dejavnosti kmetije, ki je v naselju na parc. 441 k.o. Savica, je dopustna postavitev 
kmetijskih objektov. Poseg v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu ustrezne 
umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja: 
na stiku stavbnih in nestavbnih zemljišč se z zasaditvijo nizke in visoke lokalno značilne vegetacije 
ali sadnega drevja oblikuje postopen prehod v odprto krajino. V skladu z določili tega odloka je 
treba zagotoviti odvajanje odpadne vode. Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v 
stanovanjske objekte ni dopustna. 

Jereka JR-1 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK, PC, VC Ni podrobnih PIP. 

 JR-2 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

CD, PC Osvetljevanje preletnih odprtin ter zunanjosti cerkve in bližnje okolice ni dopustno. Preletnih 
odprtin ni dopustno zapirati in se jih ohranja (tudi pri prenovah in v času gradenj ob prenovah). 
Ohranja se obstoječa namembnost stanovanjskega objekta. 

 JR-3 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 JR-4 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 JR-5 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Območje je namenjeno za preselitev kmetije s parc. 702/1 k.o. Bohinjska Češnjica v naselju Jereka. 
Zasnovati je treba celotno kmetijo naenkrat kot poenoten sklop objektov. Umestitev kmetije v 
prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu umestitve objektov v prostor ter 
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njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja. Na stiku stavbnih in nestavbnih 
zemljišč se z zasaditvijo nizke in visoke lokalno značilne vegetacije ali sadnega drevja oblikuje 
postopen prehod v odprto krajino, kakor je značilen za vaški rob naselja. 
Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske objekte ni dopustna. 
Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekte in ureditve je treba izdelati celovite urbanistične, 
arhitekturne in krajinsko-arhitekturne strokovne rešitve, ki jih potrdi pristojna služba občinske 
uprave. 

 JR-6 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 JR-7 
vzhod 

BOH 
OPN 

SK, PC, K2, 
VC 

Postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po posegu 
čim manjša in čim manj vidna. Pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne 
površine je višinske razlike terena dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in 
opornimi zidovi do višine 1,00 m. Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem 
ali obsadi z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami. 

 JR-8 
vzhod 

BOH 
OPN 

SK Postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po posegu 
čim manjša in čim manj vidna. Pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne 
površine je višinske razlike terena dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in 
opornimi zidovi do višine 1,00 m. Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem 
ali obsadi z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami. 

 JR-9 
vzhod 

BOH 
OPN 

SK Postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po posegu 
čim manjša in čim manj vidna. Pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne 
površine je višinske razlike terena dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in 
opornimi zidovi do višine 1,00 m. Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem 
ali obsadi z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami. 

 JR-10 
sever 

BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

 JR-11 
sever 

BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

 JR-12 
sever 

BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

 JR-13 
sever 

BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

 JR-14 BOH Ak Ni podrobnih PIP. 
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sever OPN 

Kamnje KA-1 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK, PC, PO Ohranjata se gručasta zasnova naselja in visokodebelna vegetacija v naselju. Posegi v naravno 
vrednoto Sava Bohinjka niso dopustni. 

 KA-2 
zahod 

BOH 
OPN 

SK, SSe, 
PC, K1 

Ohranja se visokodebelna vegetacija. 

 KA-3 
sever 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 KA-4 
sever 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 KA-5 
jug 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 KA-6 
jug 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 KA-7 
vzhod 

BOH 
OPN 

IK Za potrebe širitve dejavnosti kmetije, ki je v naselju na parc. 220 k.o. Savica, je dopustna postavitev 
kmetijskih objektov. Poseg v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu ustrezne 
umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja: 
na stiku stavbnih in nestavbnih zemljišč se z zasaditvijo nizke in visoke lokalno značilne vegetacije 
ali sadnega drevja oblikuje postopen prehod v odprto krajino. 
V skladu z določili tega odloka je treba zagotoviti odvajanje odpadne vode.  
Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekte in ureditve je treba izdelati celovite urbanistične, 
arhitekturne in krajinsko-arhitekturne strokovne rešitve, ki jih potrdi pristojna služba občinske 
uprave. 
Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske objekte ni dopustna. 

Lepence LE-1 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 LE-2 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 LE-3 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 LE-4 
vas 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

Log v LO-1 BOH SK Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
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Bohinju vas OPN splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 

 LO-2 
zaselek 

BOH 
OPN 

Ak, E, G Ni podrobnih PIP. 

 LO-3 
sortirnica 
odpadkov 

BOH 
OPN 

O Območje je namenjeno ureditvi zbiralnice in sortirnice odpadkov z vsemi potrebnimi objekti ali 
drugim dejavnostim okoljske infrastrukture. Vse objekte in ureditve je treba odmakniti od 
hudournika na vzhodni strani območja in zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe. Hudournik 
mora ostati v naravnem stanju, ni ga dopustno prestavljati, regulirati in prekrivati. V čim večji meri 
se ohrani skalnati rob ob vodotoku. Po posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni 
rob. Na jugu se ohrani zeleni pas visokodebelne vegetacije. Odpadne, izcedne in meteorne vode iz 
parkirnih in manipulativnih površin je treba zbirati in jih odvajati v ustrezno čistilno napravo. 
Na območju je velika verjetnost najdbe fosilov. V primeru njihove najdbe je treba upoštevati 
predpise o ohranjanju narave.  

Laški Rovt LR-1 
vas 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 LR-2 
športno igrišče 

BOH 
OPN 

SSe Ni podrobnih PIP. 

 LR-3 
vas zahod 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

Nomenj NO-1 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK, E, K2 Za posege, ki bi posegali v naravni vrednoti Sava Bohinjka (potok Bezena) in Pokljuka, je treba 
upoštevati naslednje usmeritve: 
- postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po 
posegu čim manjša in čim manj vidna, 
- pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne površine je višinske razlike terena 
dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in opornimi zidovi do višine 1,00 m. 
Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem ali obsadi z lokalno značilnimi 
rastlinskimi vrstami, 
- posegi v potok Bezena niso dopustni, preprečiti je treba onesnaženje potoka Bezena. 

 NO-2 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK, K1 Za posege, ki bi posegali v naravno vrednoto Pokljuka, je treba upoštevati naslednje usmeritve: 
- postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po 
posegu čim manjša in čim manj vidna, 
- pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne površine je višinske razlike terena 
dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in opornimi zidovi do višine 1,00 m. 
Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem ali obsadi z lokalno značilnimi 
rastlinskimi vrstami. 
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 NO-3 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Za posege, ki bi posegali v naravno vrednoto Pokljuka, je treba upoštevati naslednje usmeritve: 
- postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po 
posegu čim manjša in čim manj vidna, 
- pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne površine je višinske razlike terena 
dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in opornimi zidovi do višine 1,00 m. 
Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem ali obsadi z lokalno značilnimi 
rastlinskimi vrstami. 

 NO-4 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 NO-5 
zaselek zahod 

BOH 
OPN 

SK Za posege, ki bi posegali v naravno vrednoto Pokljuka, je treba upoštevati naslednje usmeritve: 
- postavitev, oblika in gradnja objektov se prilagodi terenu tako, da bo sprememba reliefa po 
posegu čim manjša in čim manj vidna, 
- pri ureditvi okolice objektov na prehodu v kmetijske in gozdne površine je višinske razlike terena 
dopustno premagovati s travnatimi brežinami ter suhozidi in opornimi zidovi do višine 1,00 m. 
Betonske oporne zidove se obloži z lokalno značilnim kamenjem ali obsadi z lokalno značilnimi 
rastlinskimi vrstami. 

 NO-6 
ob železniški 
postaji 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 NO-7 
železniška 
postaja 

BOH 
OPN 

CU Gradnja novih objektov ni dopustna. 

 NO-8 
v Soteski 

BOH 
OPN 

E Ni podrobnih PIP. 

 NO-9 
ob Bezeni 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 NO-10 
 

BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

Nemški 
Rovt 

NR-1 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK, CD, K1 Ohranja se gručasta zasnova naselja z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in kozolci. 
Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih 
nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. Ohranja se tudi 
travniški sadovnjak v središču vasi in druga visokodebelna vegetacija v vasi. 
Osvetljevanje preletnih odprtin ter zunanjosti cerkve in bližnje okolice ni dopustno. Preletnih 
odprtin ni dopustno zapirati in se jih ohranja (tudi pri prenovah in v času gradenj ob prenovah). 
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 NR-2 
Lome 

BOH 
OPN 

Ak Ohranja se gručasta zasnova zaselka z značilnim poselitvenim robom, ki ga določajo sadovnjaki. Če 
zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih 
nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba zaselka. 

 NR-3 
čistilna naprava 

BOH 
OPN 

O Ni podrobnih PIP. 

Polje PO-1 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK, BT, PC Ni podrobnih PIP. 

 PO-2 
zaselek 

BOH 
OPN 

SSe Ni podrobnih PIP. 

 PO-3 
vas in počitniško 
naselje 

BOH 
OPN 

SP, SSe, BT, 
PC, K2, G, 
VC 

Ohranja se zeleno podobo počitniškega naselja z ohranjanjem gozda in omejkov med objekti ter na 
robovih naselja na stiku s kulturno krajino. Območje je treba komunalno urediti. Vsi novi objekti v 
počitniškem naselju morajo biti v gabaritih in oblikovanju skladni z obstoječimi objekti. 

 PO-4 BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

Ravne v 
Bohinju 

RA-1 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK Na zemljišču parc. št. 632/2 k.o. Bohinjska Bistrica je dopustno urediti kamp s spremljajočimi 
objekti. Za ureditev kampa se pripravi strokovne prostorske preveritve, s katerimi se določi tudi 
nosilnost prostora in največjo možno kapaciteto kampa glede na prostorske in okoljske vidike 
(razpoložljivost vode). 

 RA-2 
turistični zaselek 
zahod 

BOH 
OPN 

BT Ni podrobnih PIP. 

 RA-3 
turistični zaselek 
vzhod 

BOH 
OPN 

BT Ni podrobnih PIP. 

 RA-4 
turistični zaselek 
zahod 

BOH 
OPN 

BT Ni podrobnih PIP. 

 RA-5 
zaselek jug 

BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

 RA-6 
zaselek jug 

BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

 RA-7 BOH Ak Ni podrobnih PIP. 
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zaselek sever OPN 

 RA-8 
zaselek sever 

BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

 RA-9 
zaselek sever 

BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

 RA-10 
zaselek sever 

BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

 RA-11 
zaselek sever 

BOH 
OPN 

Ak Ni podrobnih PIP. 

 RA-12 
turistični zaselek 
zahod 

BOH 
OPN 

BT, PO Posegi v vegetacijo in strmo brežino ob potoku ter zasipavanje vodotoka niso dopustni. 
Parkirišče je treba fizično omejiti ter ohranjati obstoječo vegetacijo. 

 RA-13 
turistični zaselek 
zahod 

BOH 
OPN 

BT Ni podrobnih PIP. 

 RA-14 
šotorišče Ravne 

/ / Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka. 

Ribčev Laz RL-1 
turistično 
središče Ribčev 
Laz 

TNP 
OPPN 

CU, PC Občinski podrobni prostorski načrt za turistično središče Ribčev Laz – ostane v veljavi do preklica. V 
prostorski enoti P1 je do začetka gradnje stavb A in B dopustna postavitev pritličnih objektov, ki 
bodo v javni rabi. Pripraviti je treba celovito zasnovo, ki vključuje oblikovanje in umestitev objektov 
ter ureditev odprtega prostora. 
V primeru sprememb OPPN oziroma novega OPPN je obvezna izdelava celovitih urbanističnih, 
arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih strokovnih prostorskih preveritev za območja RL-
1, RL-12, RL-6, BJ-4 in BJ-7, s katerimi se primerno obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in 
objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo oblikovanje (gabariti, materiali itd.). 

 RL-2 
Ribčev Laz - 
center 

TNP 
OPPN 

BT, PC Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih 
strokovnih prostorskih preveritev, s katerimi se podrobneje ovrednoti tudi vpliv predlaganih rešitev 
na kulturno dediščino ter predvidi ustrezne omilitvene ukrepe. 
Ohranja se zeleno podobo naselja z zagotavljanjem javnih zelenih površin in zelenih površin na 
gradbeni parceli objekta ter njihovega ustreznega prepleta s pozidanimi površinami. V smeri JV-SZ 
je treba zagotoviti možnost peš povezave med EUP RL-3 in RL-1 ter prečne preš povezave z 
območjem RL-4. Širina javno dostopne površine, ki vključuje peš povezavo, je najmanj 15,00 m. 
Pri načrtovanju poselitve se upošteva obstoječa merilo in razmerja v prostoru ter odprtost prostora v 
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smeri proti jezeru in cerkvi sv. Janeza Krstnika. Višina načrtovanih objektov je P+1+M. 
Do uveljavitve OPPN so dopustni posegi iz 166. člena, razen parkirne površine. 

 RL-3 
Ribčev Laz – jug 

TNP 
OPPN 

SSe, PC Predviden OPPN za stanovanjsko pozidavo. Ohranja se zeleno podobo naselja z zagotavljanjem 
javnih zelenih površin in zelenih površin na gradbeni parceli objekta ter njihovega ustreznega 
prepleta s pozidanimi površinami. Pri načrtovanju poselitve se upošteva odprtost prostora v smeri 
proti jezeru in cerkvi sv. Janeza Krstnika. Podrobneje je treba ovrednotiti vpliv načrtovanih posegov 
na kulturno dediščino ter predvideti ustrezne omilitvene ukrepe. 
Do uveljavitve OPPN so dopustni posegi iz 166. člena, razen gradenj pomožnih objektov, 
sprememb namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov in parkirnih površin. 

 RL-4 TNP 
OPN 

SSe, BT, ZP, 
K2 

Ohranja se zeleno podobo naselja z ohranjanjem javnih zelenih površin in zelenih površin na 
gradbeni parceli objekta ter z zagotavljanjem njihovega ustreznega prepleta s pozidanimi 
površinami. V območju z namensko rabo ZP se ohranja čim več obstoječe visokodebelne vegetacije 
in sadnega drevja ter se jih vključi v zasnovo območja. Prav tako se v zasnovo lahko vključi obstoječ 
kozolec. V preostalem delu EUP se ohranja čim več obstoječe visokodebelne vegetacije. Spremembe 
reliefa na območju naravne vrednote Ribčev Laz – morene niso dopustne. 
Po posegih, ki bi posegali v gozd, je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 
Po obstoječi lokalni cesti na parc. 1112/240, 1112/12 in 1112/218, vse k.o. Savica, se omogoči 
dostop do EUP RL-5. 
Na zemljišču parc. 1112/327 k.o. Savica se glede oblikovanja objektov upošteva naslednje 
usmeritve: dopustna višina objektov je do P+1+M. Pri višini P+1+M je višina pritličja pri vhodu 
največ 30 cm nad terenom in kolenčni zid ni dopusten. Pri višini P+M je višina pritličja pri vhodu 
največ 30 cm nad terenom in višina kolenčnega zidu največ 1,6 m. 

 RL-5 
Ribčev Laz – 
zahod 

TNP 
OPN 

SSe Za zagotovitev dostopov morajo investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja zagotoviti načrt 
odmere zemljiških parcel za dostopno cesto v območje ter dostope v samostojne zemljiške parcele, 
ki jim je določena vrsta rabe pot, ter odmero izvesti. Dopustna višina objektov je do P+1+M. Pri 
višini P+1+M je višina pritličja pri vhodu največ 30 cm nad terenom in kolenčni zid ni dopusten. Pri 
višini P+M je višina pritličja pri vhodu največ 30 cm nad terenom in višina kolenčnega zidu največ 
1,6 m. 
Ohranja se zeleno podobo naselja z ohranjanjem javnih zelenih površin in zelenih površin na 
gradbeni parceli objekta ter z zagotavljanjem njihovega ustreznega prepleta s pozidanimi 
površinami. Ohranja se čim več obstoječe visokodebelne vegetacije. Po posegih je treba ponovno 
vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Podrobneje je treba ovrednotiti vpliv načrtovanih posegov na 
kulturno dediščino ter predvideti ustrezne omilitvene ukrepe. 

 RL-6 TNP 
OPN 

BT, PC Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih 
strokovnih prostorskih preveritev za območja RL-1, RL-12, RL-6, BJ-4 in BJ-7, s katerimi se primerno 
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obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo 
oblikovanje (gabariti, materiali itd.). 
Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. 
Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka. 

 RL-7 TNP 
OPN 

BT Ni podrobnih PIP. 

 RL-8 TNP 
OPN 

SSe, BT, K2 Ohranja se zeleno podobo naselja z zagotavljanjem ustreznega prepleta zelenih površin s 
pozidanimi površinami in ohranjanjem visokodebelne vegetacije. 
Pri širitvi poselitve v gozd, se ohranja čim več visokodebelne vegetacije. Prehod med gozdom in 
poselitvenim prostorom mora biti postopen, novo nastali gozdni rob je treba sanirati in ga 
vzpostaviti v celotni višinski slojevitosti. 

 

Na parc. 1112/374, 1112/375, 1112/251, 1112/30, 1112/372, 1112/373, 1112/348, 1112/346 in 
1112/345 vse k.o. Savica je treba pred gradnjo stavb za celotno zaključeno območje pridobiti 
gradbeno dovoljenje za prometno in komunalno infrastrukturo. Izdelati je treba celovito 
urbanistično, arhitekturno in krajinsko-arhitekturno strokovno rešitev - idejno zasnovo za umestitev 
in oblikovanje načrtovanih objektov, na kateri mora temeljiti projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja k posameznemu objektu. Idejno zasnovo za celotno zaključeno območje potrdi organ 
Občine Bohinj, pristojen za urejanje prostora. Gradnja objektov se sme izvajati vzporedno z ali po 
izgradnji prometne in komunalne infrastrukture. 

RL-9 TNP 
OPN 

SSe Ohranja se zeleno podobo naselja z zagotavljanjem ustreznega prepleta zelenih površin s 
pozidanimi površinami. 
Pri širitvi poselitve v gozd, se ohranja čim več visokodebelne vegetacije. Prehod med gozdom in 
poselitvenim prostorom mora biti postopen, novo nastali gozdni rob je treba sanirati in ga 
vzpostaviti v celotni višinski slojevitosti. 
Ob cesti (JZ rob parcele) je treba ohraniti oziroma vzpostaviti zeleno bariero, sestavljeno iz skupin 
avtohtone drevesne vegetacije. 

 RL-10 TNP 
OPN 

BT Ob cesti se izvede pas visokodebelne vegetacije. 

 RL-11 TNP 
OPN 

BT Ni podrobnih PIP. 

 RL-12 
Ob Jezernici 

TNP 
OPPN 

ZP, BT, PC Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih 
strokovnih prostorskih preveritev za območja RL-1, RL-12, RL-6, BJ-4 in BJ-7, s katerimi se primerno 
obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo 
oblikovanje (gabariti, materiali itd.). 
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Ohranjata se visokodebelna in obrežna vegetacija. Rastlinskih vrst, ki niso lokalno značilne 
(tujerodne), ni dopustno vnašati. 
Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. Spreminjanje kote terena 
(nadvišanje nivoja terena z nasipavanjem) na teh zemljiščih ni dopustno. 
Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. 
Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka. 
Do uveljavitve OPPN so dopustni posegi iz 166. člena, razen gradenj pomožnih objektov, 
sprememb namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov in parkirnih površin. 

 RL-13 
depandansa 
hotela Bohinj 

TNP 
OPN 

BT, ZSs Ohranja se enotno podobo objektov, ki je bila zasnovana po enotni urbanistično arhitekturni rešitvi. 
Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti objektov niso dopustne. Na območju površin za 
šport in rekreacijo (ZSs) se ohranja gozd, dopustna je umestitev igral in mikrourbane opreme v 
leseni izvedbi. Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno 
naravno zgradbo. Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka. 

 RL-14 TNP 
OPN 

ZSs Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. 
Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka. 

 RL-15 TNP 
OPN 

BT, SSe, 
PC, PO 

Ohranja se zeleno podobo naselja z ohranjanjem javnih zelenih površin in zelenih površin na 
gradbeni parceli objekta ter z zagotavljanjem njihovega ustreznega prepleta s pozidanimi 
površinami. Ohranja se gozdni rob. V primeru poškodb, ga je treba sanirati. 
Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. 
Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka. 

 RL-16 
Bellevue 

TNP 
OPN 

BT, K2 Ni podrobnih PIP. 

 RL-17 
adrenalinski 
park 

TNP 
OPN 

BT, G Na gozdnih zemljiščih sta dopustna adrenalinski in pustolovski park, gradnja drugih objektov ni 
dopustna. Vse naprave za šport in rekreacijo morajo biti montažne, brez trajnega vpliva na 
konfiguracijo terena in drevesno vegetacijo. Ohranjati je treba zelene površine ter visokodebelno 
vegetacijo med objekti in cesto. 
Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. 
Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka. 

 RL-18 
cerkev Sv. Duha 

TNP 
OPN 

CD, K2 Ohranja se odprti in nepozidani prostor. Gradnja novih stavb je dopustna le kot gradnja na mestu 
poprej odstranjenega obstoječega objekta skladno s 146. členom tega odloka. 
Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. 
Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka. 

 RL-19 TNP BT, ZP Ohranja se gozd in druga drevesna vegetacija v območju. Tujerodnih rastlinskih vrst ni dopustno 
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taborni prostor 
CŠOD 

OPN vnašati. Obstoječih parkirišč ni dopustno povečati. 
Gradnja začasnih gostinskih in podobnih objektov na površinah ZP ni dopustna. Na parc. 1226/1 in 
1227, obe k.o. Savica, je v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini, dopustno 
taborjenje in ureditev tabornega prostora. Zmogljivost tabornega prostora je največ 60 tabornikov. 
Udeleženci tabora so organizacijsko vezani na prehrano in sanitarije v Domu Bohinj. 
Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. 
Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka. 

Savica SA-1 
vas 

BOH 
OPN 

SK, PC, K1 Ohranja se gručasta zasnova naselja z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in 
posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno 
ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. 
Ohranja se visokodebelna vegetacija. Posegi v naravno vrednoto Sava Bohinjka niso dopustni. 

 SA-2 
kmetija 

BOH 
OPN 

Ak Za potrebe širitve dejavnosti kmetije, ki je v naselju na parc. 354 k.o. Savica, je dopustna postavitev 
kmetijskih objektov. Poseg v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu ustrezne 
umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja: 
na stiku stavbnih in nestavbnih zemljišč se z zasaditvijo nizke in visoke lokalno značilne vegetacije 
ali sadnega drevja oblikuje postopen prehod v odprto krajino.  
V skladu z določili tega odloka je treba zagotoviti odvajanje odpadne vode.  
Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekte in ureditve je treba izdelati celovite urbanistične, 
arhitekturne in krajinsko-arhitekturne strokovne rešitve, ki jih potrdi pristojna služba občinske 
uprave. 
Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske objekte ni dopustna. 
Na območju arheološkega najdišča je treba pred fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja izvesti 
predhodne arheološke raziskave. 

Stara 
Fužina 

SF-1 
vaško jedro 

TNP 
OPN 

SK, PC, E, 
K2, VC 

Pri posegih je treba ohranjati merilo vasi in visokodebelno vegetacijo, na robovih tudi značilne 
poglede v odprti prostor. 

 SF-2 
vaško jedro 

TNP 
OPN 

SK, CD, PC Ohranjanja se odprti prostor okoli cerkve. Na površinah severno od cerkve na parc. 1489/9 k.o. 
Studor je v času posebnih dogodkov, konicah turistične sezone ali prireditev dopustna ureditev 
začasnega parkirišča. 

 SF-3 
novi center 

TNP 
OPN 

CU, PC, VC Ohranja se naravna brežina Mostnice, na degradiranih območjih pa so dopustne sonaravne 
ureditve. 

 SF-4 
naselje zahod 

TNP 
OPN 

SK, PC, VC Ni podrobnih PIP. 

 SF-5 
naselje zahod 

TNP 
OPN 

SK Upoštevati je treba okvirno načrtovane gradbene parcele in okviren potek dostopov do gradbenih 
parcel, ki so prikazani na karti 5 »Prikaz regulacijskih elementov«. Dopustno je odstopanje od 
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okvirno načrtovanih gradbenih parcel, pri čemer je treba upoštevati določila prvega in drugega 
odstavka 77. člena tega odloka ter okviren potek dostopov. 

 SF-6 
naselje jug 

TNP 
OPN 

SK, SSe, BT, 
PC 

Ni podrobnih PIP. 

 SF-7 
pod Pečjo 

TNP 
OPN 

BT, SSe Po obstoječi cesti se zagotovi dostop do EUP SF-8. 

 SF-8 
Stara Fužina – 
Lev 

TNP 
OPPN 

BT Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih 
strokovnih rešitev. Ovrednotiti je treba vplive predvidenih ureditev na kulturno dediščino in 
krajinsko sliko ter na vedute in poglede v smeri in iz smeri cerkve sv. Janeza Krstnika in Bohinjskega 
jezera. Če je potrebno, se predvidi dodatne omilitvene ukrepe. 
Pogoji za izrabo zemljišča: 
- FZ = največ 40 % območja OPPN 
- DZP = najmanj 25 % območja OPPN 
- FI = / 
- višina objektov: največ P+2+M, višina kolenčnega zidu je največ 100 cm. 
Kapaciteta posameznega objekta za kratkotrajno nastanitev je največ 80 ležišč. Sekundarna 
bivališča niso dopustna. 
Dostop do območja se zagotovi preko obstoječega mostu čez Mostnico in po obstoječi cesti. Poleg 
parkirnih mest za osebna vozila je treba glede na kapaciteto in potrebe načrtovanih objektov 
urediti tudi parkirna mesta za avtobuse. 
V območju se zagotovi odprte zelene površine v obliki parkovnih in rekreacijskih površin ter površin 
za igro otrok. Odprte zelene površine obsegajo najmanj 40 % območja OPPN, pri čemer je najmanj 
25 % območja OPPN zelenih površin na raščenem terenu. Ohranja se čim več obstoječih živic na 
južnem delu območja. Gozdni rob je treba v primeru poškodb sanirati. 
Investitor je v fazi izdelave strokovnih podlag za OPPN dolžan izvesti geomehanske raziskave terena 
na območju posega in v njegovem zaledju. 
Do uveljavitve OPPN so dopustni samo naslednji posegi: 
- rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev GJI, 
- gradnja GJI za potrebe priključevanja obstoječih objektov ter priključevanja novih objektov, ki se 
gradijo v sosednjih območjih, 
- odstranitev obstoječih objektov (če so to objekti, ki so varovani s predpisi s področja kulturne 
dediščine, je treba pridobiti soglasje organov pristojnih za varstvo kulturne dediščine), 
- gradnja pločnikov, kolesarskih stez, kolesarskih poti, pešpoti, 
- vodnogospodarske ureditve, 
- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), 
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- mikrourbana oprema. 

 SF-9 
Zoisova graščina 

TNP 
OPN 

BT, CD Zoisova graščina se nameni muzejskim in drugim kulturnim dejavnostim ter upravnim dejavnostim. 
Izvajanje drugih dejavnosti ni dopustno. 

 SF-10 
Vorenčkojca 

TNP 
OPN 

PO Parkirišče mora biti peščeno. Goriva in maziva, ki odtekajo, je treba zadržati in odstraniti na 
neškodljiv način. 

 

Dopustna je gradnja lesenega turistično informacijskega objekta s sanitarijami in postavitev 
mikrourbane opreme (mize, klopi in koši). 

SF-11 
kmetija 

TNP 
OPN 

Ak Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske objekte je dopustna le za potrebe 
turistične kmetije. Gradnja objektov je s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel dopustna na 
parcelno mejo. 

 SF-12 TNP 
OPN 

CU Ni podrobnih PIP. 

 SF-13 TNP 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 SF-14 
kmetija 

TNP 
OPN 

SK Dopustna je postavitev kmetijskih objektov ter ureditev dvorišča in dostopa. Poseg v prostor se 
optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu ustrezne umestitve objektov v prostor, njihovega 
arhitekturno-urbanističnega oblikovanja ter krajinskega oblikovanja (predvsem z oblikovanjem roba 
naselja z zasaditvijo nizke in visoke lokalno značilne vegetacije ali sadnega drevja). 
Sprememba namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske objekte ni dopustna. 

Srednja vas SV-1 
vaško jedro 

BOH 
OPN 

SK, SB, PC, 
VC 

Ohranja se gručasta zasnova naselja z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in 
posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno 
ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. 

 SV-2 
šola in cerkev 

BOH 
OPN 

CD, ZP, ZK Dopustna je dozidava osnovne šole in kleti ter ureditev zunanjih športnih igrišč. Kletne etaže lahko 
presegajo končno zazidano površino objekta. V čim večji meri se ohranja visokodebelna vegetacija. 

 SV-3 
vas zahod 

BOH 
OPN 

SK, SSe Ni podrobnih PIP. 

 SV-4 
vas zahod 

BOH 
OPN 

IG, SSe, PC Pri oblikovanju objektov se upošteva značilnosti lokalne arhitekture v vasi. 
Na območju z namensko rabo IG so dopustne stavbe in dejavnosti: 
- 12510 Industrijske stavbe,  
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,  
- 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,  
- 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe. 

 SV-5 BOH SK Ohranja se značilen vaški rob, ki ga določajo sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi tehničnih 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 150 

vas vzhod OPN ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni 
bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. 

 SV-6 
vas vzhod 

BOH 
OPN 

SK, PC, PO Ohranja se razpotegnjena zasnova naselja ob cesti z značilnim vaškim robom, ki ga določajo 
sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih 
dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba 
vaškega roba. 
Najmanj polovica parkirišča na zemljišču parc. št. 466/1 k.o. Srednja vas mora biti namenjenega 
javni rabi. 

 SV-7 
vas sever 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 SV-8 
ob Ribnici sever 

BOH 
OPN 

E Ni podrobnih PIP. 

 SV-9 
vas zahod 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 SV-10 
javno parkirišče 

BOH 
OPN 

PO Dopustna je ureditev javnega parkirišča. Ohranjati je treba obstoječ sklenjen pas obrežne 
vegetacije. Poseg na območje naravne vrednote, v strugo vodotoka in brežine ni dopusten. 

 SV-11 
vas zahod 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 SV-12 
vas zahod 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

Studor ST-1 
vas 

TNP 
OPN 

SK Ohranja se gručasta zasnova naselja z značilnim vaškim robom, ki ga določajo sadovnjaki in 
posamezno drevje. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno 
ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. 
Ohranja se čim več visokodebelne vegetacije v vasi. 

 ST-2 
parkirišče za 
avtobuse 

TNP 
OPN 

PO Ob ohranjanju obstoječe vegetacije je dopustna ureditev postajališča za avtobuse. Zelene površine 
izven urejenega postajališča je treba ohranjati. 

Žlan ŽL-1 
zaselek 

BOH 
OPN 

SK Ni podrobnih PIP. 

 

160. člen  
(podrobni PIP za EUP na območju tradicionalno razpršene poselitve) 
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(1) Območja tradicionalno razpršene poselitve v EUP z oznako GO, GR, KO, PD in UK (Goreljek, Gorjuše, Koprivnik, Podjelje in Ukanc) se komunalno 
sanira. Objekte je treba v skladu z določili tega odloka priključevati na javno kanalizacijsko omrežje ali individualne sisteme za čiščenje in odvajanje 
odpadne vode. Novih dostopov do obstoječih objektov ali skupin objektov ni dopustno načrtovati, urejajo se obstoječi dostopi. 

(2) Na območju Ukanca v EUP UK-1, UK-2, UK-3, UK-4 in UK-5: 

- tloris kleti ne sme presegati tlorisa objekta nad terenom, 
- zagotoviti je treba, da se goriva in maziva, ki odtekajo z dvorišč in parkirišč, zadrži in odstrani na neškodljiv način. Priporočljivo je, da so 

dvorišča in parkirišča ob objektih peščena. 

Ime naselja 

Identifikacijska 
oznaka, 
ime EUP 

Oznaka FE, 
način urejanja 

Namenska 
raba v 
območju Podrobni PIP 

Goreljek GO-1 
Goreljek 

TNP 
OPN 

K2, G, 
OO, Ak 

Na parceli št. 1956/170 k.o. Bohinjska Češnjica je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri 
načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in 
pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa. 
Na zemljišču parc. št. 1771/1 k.o. Bohinjska Češnjica je dopustna gradnja novega stanu. 
Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 GO-2, GO-3 
 

/ / Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka. 

 GO-4 
Hotel Mara 

TNP 
OPN 

BT, PO Objekte je treba komunalno urediti. 
Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 GO-5 
planina Jelje 

TNP 
OPN 

K2, G Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

Gorjuše GR-1 
Gorjuše 

TNP 
OPN 

Ak, BT, 
CD, K1, 
K2, G, PC, 
VC 

V območju z namensko rabo CD je pri oblikovanju fasad treba upoštevati morfologijo objektov 
naselbinske dediščine. 

 GR-2 
smučišče 
Gorjuše 

/ / Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka. 

 GR-3 
kamnolom 

TNP 
OPN 

LN Na območju nadzemnega pridobivalnega prostora je podeljena rudarska pravica za izkoriščanje 
mineralnih surovin. Izkoriščani material je dopustno uporabljati samo za potrebe vzdrževanja 
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Gorjuše gozdnih cest znotraj območja narodnega parka. Osvetljevanje pridobivalnega območja ni 
dopustno. Do izteka rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma. V primeru podaljšanja 
koncesije je treba ovrednotiti vpliv hrupa na okolico ter skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za 
varstvo pred hrupom. 

Koprivnik KO-1 
Koprivnik 

TNP 
OPN 

Ak, CD, 
ZK, ZSs, 
PC, PO, 
K1, K2, G 

Parkirna mesta za dejavnosti v objektih na zemljišču, ki ga sestavljajo parc. št. 21, 22, 24, 25/1 in 
25/2, vse k.o. Gorjuše, je treba zagotoviti na stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli objekta. 

 KO-2 
planina 
Pokrovec 

TNP 
OPN 

K1, K2, G Ni podrobnih PIP. 

Podjelje PD-1 
vas 

TNP 
OPN 

Ak, K1, 
K2, G, VC 

Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 PD-2 
vas 

BOH 
OPN 

Ak, K1, 
K2, G, VC 

Ni podrobnih PIP. 

 PD-3 
planina Konjska 
dolina 

TNP 
OPN 

K2, G, VC Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

Ukanc UK-1 
Ukanc 

TNP 
OPN 

Ak, BT, E, 
K2, G, 
OO, VC, 
PO, PC 

Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 
Ohranja se gozd in morene zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja značilnih reliefnih 
oblik. Vnašanje rastlinskih vrst, ki niso lokalno značilne, ni dopustno. Na območju naravne vrednote 
Ukanc mokrišče niso dopustni nobeni posegi. 
Parkirišča pri kampu Zlatorog (območje z namensko rabo PO) ni dopustno povečevati. 
Z gradnjami in ureditvami na zemljišču parc. št. 1767/11, 1767/5, 1767/12 in 1767/11, vse k.o. 
Studor, se ne sme posegati v gozdni rob. V primeru poškodb, je treba gozdni rob sanirati. 
Na zemljišču parc. št. 1783/1 k.o. Studor (območje z namensko rabo BT) so dovoljene zgradbe, za 
katere je pridobljeno gradbeno dovoljenje, gradnja novih stavb ni dopustna. 

 UK-2 
Dom Savica 

TNP 
OPN 

BT, PO Na površinah za turizem je dopustna samo obstoječa raba objektov (planinska koča). Parkirišče 
mora biti peščeno in ga ni dopustno širiti. Ohranja se čim več obstoječe visokodebelne vegetacije. 
Posegi v gozd in gozdni rob niso dopustni, razen sanitarne sečnje. Osvetljevanje ni dopustno. 

 UK-3 
Hotel in Vila 
Zlatorog 

TNP 
OPN 

BT, ZP, 
ZSs, PO, 
K2 

Posegi na obstoječih objektih morajo upoštevati oblikovne značilnosti in kvalitete obstoječih 
objektov ter jih dopolnjevati. Oblikovanje novih objektov mora biti skladno z okolico, zgleduje naj 
se po merilu, stavbnih razmerjih, sestavljanju stavbnih volumnov in materialih tradicionalne okoliške 
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arhitekture. Ograje balkonov oz. gankov morajo biti izvedene v lesu. Glede oblikovanja strehe se 
upoštevajo splošna določila tega odloka. 
V primeru povečanja nočitvenih kapacitet, je obstoječa parkirišča na parkovnih površinah (ZP) 
dopustno povečati za toliko, da: 
- pri hotelu Zlatorog skupna površina parkirišč ne bo presegala 25 % celotnega območja ZP, 
- pri vili Zlatorog skupna površina parkirišč ne bo presegala 20 % celotnega območja ZP. 
Parkirišč ni dopustno širiti na območje Natura 2000. 
Parkovne površine se ureja s peščenimi in travnimi površinami. 
Ohranjata se gozd, gozdni rob in drevesa v parku, predvsem drevesa z dupli. Dopustna je sanitarna 
sečnja. Ohranjajo se morene. Vnašanje rastlinskih vrst, ki niso lokalno značilne, ni dopustno. 

 UK-4 
Vojaško 
pokopališče 

TNP 
OPN 

ZK Dopustno je samo vzdrževanje pokopališča. 
V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča 
se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa. 

 UK-5 
taborni prostor 
Gozdna šola pri 
Naklovi glavi 

TNP 
OPN 

BT, K2 Območje parc. 1816/1 k.o. Studor je v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini, 
namenjeno taborjenju in ureditvi tabornega prostora. Objekt na parc. 1816/1 k.o. Studor je 
namenjen dejavnostim Zveze tabornikov. Ohranjata se gozd in gozdni rob. Dopustna je minimalna 
zunanja osvetlitev, pri kateri se uporablja senzor na izklop. 
Širše območje Bohinjskega jezera je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. 
Upoštevajo se tudi skupna določila 161. člena tega odloka. 

 
 

4.2 Podrobni PIP za EUP v odprtem prostoru 

161. člen  
(podrobni PIP za EUP na območju Bohinjskega jezera) 

Širše območje Bohinjskega jezera (EUP z oznako BJ) je opredeljeno kot izjemna krajina z izjemno naravno zgradbo. Za vse posege je treba pridobiti 
soglasja organov, pristojnih za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine. Zaradi upoštevanja varstva narave in varstva kulturne dediščine je 
treba poleg usmeritev strateškega dela tega odloka za krajinsko enoto Bohinj upoštevati tudi naslednje usmeritve: 

- ohranja se vegetacijske strukture (gozd, obvodna vegetacija, posamična drevesa), 
- sajenje drevnine, ki ni lokalno značilna, ni dopustno, 
- večji posegi na obstoječih pešpoteh ob jezeru niso dovoljeni, zlasti dodatno osvetljevanje in asfaltiranje, 
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- ohranja se značilne vedute v območju, 
- infrastrukturni objekti kot so transformatorji oziroma

- infrastrukturne 

 transformatorske postaje in bazne postaje mobilne telefonije, se praviloma ne umeščajo 
v ta prostor, 

objekte, ki se kot posamični objekti pojavljajo v krajini (npr. čistilne naprave, črpališča, vodohrani), se umešča v prostor na 
podlagi strokovnih prostorskih preveritev in utemeljitev, s katerimi se dokaže, da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih 
kakovosti območja. Njihovo oblikovanje mora biti prilagojeno konkretnim prostorskim razmeram (dimenzije, proporci, barve, oblika

- pri rekonstrukcijah in vzdrževanju obstoječih cest in poti ter pri drugih gradbenih posegih se zagotavlja sprotna sanacija poškodovanih 
površin z upoštevanjem krajinskih značilnosti območja. 

 strehe in 
podobno). Za infrastrukturne objekte je treba pridobiti soglasje upravljavca TNP; 

Ime 
območja  

Identifikacijska 
oznaka, 
ime EUP 

Oznaka FE, 
način urejanja 

Namenska 
raba v 
območju Podrobni PIP 

Bohinjsko 
jezero 

BJ-1 
Bohinjsko jezero 
z obalo 

TNP 
OPN 

VC, K1, 
K2, G, 
OO, PC, 
BT 

Kopališče na zahodni strani jezera: Za čas kopalne sezone je na kmetijskih zemljiščih na parc. 
1756/2, 1756/1, 1874, 1754/2 in 1755 vse k.o. Studor dopustno postaviti začasne montažne 
sanitarne enote, ki jih je treba po končani kopalni sezoni odstraniti. Oblikuje se jih v skladu s 
celovito podobo urejanja začasnih objektov ob jezeru (sanitarne enote, začasni objekt za prodajo 
osvežilnih pijač pri Naklovi glavi). 
Južna obala jezera: Za čas kopalne sezone je na območju urejenih parkirišč med EUP BJ-4 in BJ-2 
dopustno postaviti začasne montažne sanitarne enote, ki jih je treba po končani kopalni sezoni 
odstraniti. Za čas kopalne sezone je na obstoječem parkirišču oziroma počivališču pri Naklovi glavi 
na parc. št. 1875/7 k.o. Studor dopustno postaviti začasen montažni objekt za prodajo osvežilnih 
pijač in sladoleda, ki ga je treba po končani kopalni sezoni odstraniti. Vsi začasni objekti se 
oblikujejo v skladu s celovito podobo urejanja začasnih objektov ob jezeru (sanitarne enote, začasni 
objekt za prodajo osvežilnih pijač). Parkirišče se krajinsko uredi. 
Severna obala jezera: Ohranja se naravna obala. Postavljanje novih pomolov in privezov ni 
dopustno. Dopustna je revitalizacija ribogojnice (rekonstrukcija, vzdrževanje) v okviru obstoječih 
gabaritov in namembnosti ter odstranitev ribogojnice. Novih dostopov do ribogojnice ni dopustno 
urejati. 
Vegelj – Labora: Ob obstoječi cesti med Laboro in rtom na Veglju je dopustno urediti pešpot. Gozd 
in gozdni rob se morata pri tem ohranjati. Osvetljevanje poti ni dopustno. 
Občina v sodelovanju z upravljavcem TNP in organom, pristojnim za varstvo kulturne dediščine, 
pripravi celovito podobo urejanja začasnih objektov ob jezeru. Predlog celovite podobe potrdita 
organa, pristojna za varstvo kulturne dediščine in varstvo narave. 
Osvetlitev spodnje strani mostu čez Savo Bohinjko ni dopustna. 
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Na parceli št. 1754/2 k.o. Studor je evidentirana lokacija vojnih grobišč Pri načrtovanju posegov v 
območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in 
soglasje pristojnega organa. 
Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 

 BJ-2 
kamp Zlatorog 

TNP 
OPN 

ZSc, G, 
OO 

Na celotnem območju EUP BJ-2 je dejavnost kampa dopustna na zemljiščih in v obsegu, za 
katerega je izdano gradbeno oziroma uporabno dovoljenje. V kampu je mesta za kampiranje 
dopustno urejati kot prostore za šotorišča, avtodome in počitniške prikolice. Stalnih ali začasnih 
počitniških hišic ni dopustno postavljati. Na območju celotnega kampa ni dopustno kurjenje 
odprtega ognja, razen na za to urejenih mestih v kampu (urejeno skupno kurišče). Gradnja in 
postavitev novih objektov za potrebe kampa, razen dodatnega sanitarnega bloka, ni dopustna. Za 
obstoječe objekte so dopustni samo vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev ter v primeru 
okoljske sanacije objektov ali ogroženosti objektov zaradi naravnih nesreč tudi gradnja novega 
objekta na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta. 
Na celotnem območju kampa se ohranja gozd ter omejuje promet (večino prometa se zaustavi ob 
vhodu v kamp, notranjost pa v čim večji meri namenja pešcem). Na zemljiščih, kjer je strnjen gozd, 
to je na parc. št. 1820/1, 1821/157 in 1821/69, vse k.o. Studor, parkiranje avtomobilov ni 
dopustno. Na teh zemljiščih posegi v tla in drevje niso dopustni in je dopustno samo šotorjenje. 
Obvezna je sanacija degradiranih površin na območju celotnega kampa. V območju 15,00 m od 
obale jezera je treba umakniti vse objekte, sanirati je treba mehanske poškodbe tal in posledice 
ogoljevanja gozdne podrasti. Vsi ostali posegi in postavljanje novih objektov, kakor tudi parkiranje 
avtomobilov v tem območju niso dopustni. V območju 5,00 m od obale jezera niso dopustni tudi 
postavljanje šotorov, kampiranje in postavljanje mikrourbane opreme. Kopalce in sprehajalce se do 
obale jezera (območje kopalnih voda) vodi po peš poteh, tako da se prepreči nadaljnje poškodbe 
gozda in podrasti. Vodnih površin ni dopustno osvetljevati. Za vsak poseg v območje gozda je treba 
pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave. 
Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 
Natančna meja območja kampa bo na podlagi zakona, ki ureja območje Triglavskega narodnega 
parka, določena s sklepom Ministra, pristojnega za ohranjanje narave. 

 BJ-3 TNP 
OPN 

BT, PO Gradnja novih objektov in dozidava obstoječih ni dopustna. 

 BJ-4 
pod Skalco 

TNP 
OPPN 

BT, ZP, 
K2, G, PC, 
PO 

Do uveljavitve OPPN velja Ureditveni načrt Ribčev Laz – Pod Skalco (T9/1). 
Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih 
strokovnih prostorskih preveritev za območja RL-1, RL-12, RL-6, BJ-4 in BJ-7, s katerimi se primerno 
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obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo 
oblikovanje (gabariti, materiali itd.). Na območju površin za turizem (BT) niso dopustni objekti za 
nastanitev in bivanje. 
Gozd je treba ohranjati. Vnos tujerodnih rastlinskih vrst ni dopusten. Vodnih površin ni dopustno 
osvetljevati. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se 
upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 

 BJ-5 
cerkev Sv. 
Janeza 

TNP 
OPN 

CD Gradnja novih objektov v EUP ni dopustna. Obstoječ stanovanjski objekt je dopustno vzdrževati, 
rekonstruirati in odstraniti. Obstoječe parkirišče pred cerkvijo je treba krajinsko urediti in zagotoviti, 
da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način. 

 BJ-6 
Vegelj  

TNP 
OPN 

K1, K2, 
PO, G 

Ohranja se obstoječa drevesna vegetacija. Ob obstoječi cesti med Laboro in rtom na Veglju je 
dopustno urediti pešpot. Gozd in gozdni rob se morata pri tem ohranjati. Osvetljevanje poti ni 
dopustno. 
Podrobni PIP na območju s podrobno namensko rabo PO: 
- parkirišča je treba krajinsko urediti, pri čemer je izhodišče za urejanje peščena izvedba, 
- goriva in maziva, ki odtekajo, je treba zadržati in odstraniti na neškodljiv način, 
- ograje in drugi elementi, ki preprečujejo nekontrolirano širjenje parkirišča na kmetijska in gozdna 
zemljišča so iz lesa ali drugih lokalno značilnih materialov, 
- parkirišča ni dopustno osvetljevati. 
Podrobni PIP na območju s podrobno namensko rabo K2: 
- na parc. št. 945 k.o. Studor je dopustna ureditev začasnega parkirišča, ki ga ni dopustno dodatno 
utrditi in osvetljevati. Ohranjajo se obstoječe travnate površine. 
Podrobni PIP na območju s podrobno namensko rabo K1: 
- na parc. 949 k.o. Studor je dopustno pristajanje jadralnih padalcev, dopusten je obstoječ začasen 
objekt centra padalcev. 

 BJ-7 
čolnarna Pod 
skalco 

TNP 
OPPN 

VC, G, 
K2, BT, 
ZSs 

V zalivu Pod Skalco je dopustno zgraditi novo čolnarno po predpisih, ki urejajo zagotavljanje varne 
plovbe po celinskih vodah in s katerimi je upravljanje s pristanišči določeno kot lokalna gospodarska 
javna služba. Dopustne so tudi pripadajoče ureditve in objekti za potrebe čolnarne (dostopi, pomoli, 
privezi, splavi, objekti za sanitarije ipd.). Na kopnem se vse ureditve in objekti za potrebe čolnarne 
izvedejo v območju z namensko rabo ZSs in BT. Vse ostale površine brežin jezera se ohranjajo v 
naravnem stanju oziroma se jih sonaravno renaturira. 
Obvezna je izdelava celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih variantnih 
strokovnih prostorskih preveritev za območja RL-1, RL-12, RL-6, BJ-4 in BJ-7, s katerimi se primerno 
obdela tudi nabor potrebnih dejavnosti in objektov, preveri različne lokacije ter določi njihovo 
oblikovanje (gabariti, materiali itd.). 
Pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve in objekte na območju s 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 157 

podrobno namensko rabo VC je treba pridobiti soglasje za predhodno arheološko raziskavo, na 
podlagi katere bodo podani pogoji za načrtovanje. 
Vnos tujerodnih rastlinskih vrst ni dopusten. Urediti je treba prostor za razkuževanje vseh vrst plovil 
in druge opreme, ki se uporablja pri izvajanju vodnih aktivnosti. Razkuževanje je treba izvajati 
dosledno, tako da se prepreči prenos tujerodnih invazivnih vrst v Bohinjsko jezero (npr. školjke 
potujoče trikotničarke). Vodnih površin ni dopustno osvetljevati. 
Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 
Do uveljavitve OPPN je dopustna tudi postavitev plavajočih pomolov. 

 BJ-8 TNP 
OPN 

BT Gradnja novih objektov ni dopustna. Dopustno je vzdrževanje in rekonstrukcija zakonito zgrajenih 
objektov. 
Vodnih površin ni dopustno osvetljevati. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi 
poplav, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 

 

162. člen  
(podrobni PIP za EUP na območju Spodnje doline, Zgornje doline, Soteske, Jelovice, Pokljuke, Senožet, Severnih Bohinjskih planin in Spodnjih 

Bohinjskih gora) 

Ime 
območja 

Identifikacijska 
oznaka in ime 
EUP 

Oznaka 
funkcionalne 
enote in način 
urejanja 

Namenska 
raba v 
območju 

Podrobni PIP 

Jelovica JE-1 
Jelovica 

BOH 
OPN 

K1, K2, G, 
OO, VC, 
PC 

Na delu območja velja Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–
RTP Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009). Državne ceste RT-909 ni dopustno širiti. 
Ohranja se gručasta zasnova naselja Nemški Rovt z značilnim vaškim robom, ki ga določajo 
sadovnjaki in kozolci. Če zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno 
ohraniti, se jih nadomesti v neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. 
Ohranjajo se kozolci. 

 JE-2 
Rovt Strme 

BOH 
OPN 

K1, K2, G Ni podrobnih PIP. 

 JE-3 
planina na 
Vresju 

BOH 
OPN 

K2, G, VC Ni podrobnih PIP. 
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 JE-4 
Bitenjska planina 

BOH 
OPN 

K2, LN, 
PC 

Do izteka rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma, s katero se omili tudi vidna 
izpostavljenost kamnoloma iz južne strani proti planini. V primeru podaljšanja koncesije je treba 
ovrednotiti vpliv hrupa na okolico ter skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred 
hrupom. 

 JE-5 
planina Pečana 

BOH 
OPN 

K2 Ni podrobnih PIP. 

 JE-6 
Lipniška planina 

BOH 
OPN 

K2 Ni podrobnih PIP. 

 JE-7 
Mošenjska 
planina 

BOH 
OPN 

K2 Ni podrobnih PIP. 

 JE-8 
planina za 
Šavnikom 

BOH 
OPN 

K2, G Ni podrobnih PIP. 

 JE-9 
 

BOH 
OPN 

K2, G, OO Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 

 JE-10 
 

BOH 
OPN 

K2, G Pri urejanju smučišča Bohinjska Bistrica se upošteva kulturna dediščina (EŠD 17845, Zgornja Sorica 
– Italijanske obmejne utrdbe pod Slatnikom in Lajnarjem; EŠD 15242 Vrh Bače - Arheološko 
najdišče na prelazu) in se preveri možnost vključitve dediščine v zasnovo smučišča in zasnovo 
območja v času brez snega. Pred načrtovanjem je treba izvesti predhodne raziskave na območju 
dediščine (Zgornja Sorica – Italijanske obmejne utrdbe pod Slatnikom in Lajnarjem (EŠD 17845), Vrh 
Bače – Arheološko najdišče na prelazu (EŠD 15242), Nemški Rovt – Italijanske obmejne utrdbe nad 
Soriško planino (EŠD 410083)) zaradi upravičene domneve, da je v nepremičnini, na kateri se 
načrtuje območje smučišča, neodkrita dediščina, ki ji grozi njeno poškodovanje ali uničenje. 
Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 

 JE-11 
kamnolom 
Martinček 

BOH 
OPN 

LN Do izteka rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma. V primeru podaljšanja koncesije je 
treba ovrednotiti vpliv hrupa na okolico ter skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo 
pred hrupom. 

 JE-12 BOH LN Do izteka rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma. V primeru podaljšanja koncesije je 
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kamnolom OPN treba ovrednotiti vpliv hrupa na okolico ter skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo 
pred hrupom. 

 JE-13 
kamnolom 
Rovtarica 

BOH 
OPN 

LN Do izteka rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma. V primeru podaljšanja koncesije je 
treba preveriti možne vplive na kvalifikacijske habitatne tipe Natura 2000 območja Jelovica in 
rezultate raziskave upoštevati pri odločitvi o podaljšanju koncesije ter ovrednotiti vpliv hrupa na 
okolico in skladno s tem zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo pred hrupom. 

Pokljuka PL-1 
Pokljuka 

TNP 
OPN 

G, K1, K2, 
OO, VC, 
PC 

Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 PL-2 
nad Bohinjsko 
Češnjico 

BOH 
OPN 

K1, K2, G Ni podrobnih PIP. 

 PL-3 
planina 
Konjščica 

TNP 
OPN 

K1, K2, G, 
VC 

Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 PL-4 
planina 
Uskovnica 

TNP 
OPN 

K1, K2, G Na zemljišču s parc. št. 1194/2 k.o. Srednja vas je dopustna gradnja novega pomožnega objekta za 
kmetijsko dejavnost (stan s stajo in senikom). 
Na zemljišču s parc. št. 1105 k.o. Srednja vas je dopustna gradnja novega pomožnega objekta za 
kmetijsko dejavnost (stan). 
Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 PL-5 
planina 
Praprotnica 

TNP 
OPN 

K1, K2, G Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 PL-6 
planina Na Šeh 

TNP 
OPN 

K1, K2, G Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 PL-7 
planina 
Zajamniki 

TNP 
OPN 

K1, G Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 PL-8 
planina Četeže 

TNP 
OPN 

K2, G Ni podrobnih PIP. 

 PL-9 
planina Četeže 

TNP 
OPN 

K2, G Ni podrobnih PIP. 
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 PL-10 
planina 
Javornica 

TNP 
OPN 

K2 Ni podrobnih PIP. 

 PL-11 
nad Srednjo 
vasjo 

BOH 
OPN 

K2, G, VC Ni podrobnih PIP. 

 PL-12 
kamnolom 
Krucmanova 
konta, Rudno 
polje 

TNP 
OPN 

LN Na območju nadzemnega pridobivalnega je podeljena rudarska pravica za izkoriščanje mineralnih 
surovin. Izkoriščani material je dopustno uporabljati samo za potrebe vzdrževanja gozdnih cest 
znotraj območja narodnega parka. Osvetljevanje pridobivalnega območja ni dopustno. Do izteka 
rudarske pravice je treba izvesti sanacijo kamnoloma. Širitev kamnoloma ni dopustna. 
Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

Senožeta SE-1 
Šavnica 

BOH 
OPN 

K1, K2, G, 
VC, OO, 
PC 

V primeru poseganja v teren (gozdne vlake, ceste, mulčenje, ipd.) na območju registrirane 
arheološke dediščine je treba obvezno opraviti predhodne arheološke raziskave. 

 SE-2 
Rudnica 

TNP 
OPN 

K2, G, OO Ni podrobnih PIP. 

 SE-3 
smučišče 
Senožeta 

/ / Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka. 

Severne 
Bohinjske 
planine 

BP-1 
Severne 
Bohinjske 
planine 

TNP 
OPN 

G, K1, K2, 
OO, VC 

Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti in 
drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 BP-2 
planina Ovčarija 

TNP 
OPN 

K2, G, VC Ni podrobnih PIP. 

 BP-3 
planina Dedno 
polje 

TNP 
OPN 

K1, K2, G Ni podrobnih PIP. 

 BP-4 
planina V Lazu 

TNP 
OPN 

K1, K2, G Ni podrobnih PIP. 

 BP-5 
planina Jezerce 

TNP 
OPN 

K2, G Ni podrobnih PIP. 
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 BP-6 
Mišeljska 
planina 

TNP 
OPN 

K1, K2, G, 
VC 

Ni podrobnih PIP. 

 BP-7 
Velo polje 

TNP 
OPN 

K2, OO, G Ni podrobnih PIP. 

 BP-8 
planina Viševnik 

TNP 
OPN 

K2, G Ni podrobnih PIP. 

 BP-9 
planina pri 
Jezeru 

TNP 
OPN 

K1, K2, G, 
VC 

Ni podrobnih PIP. 

 BP-10 
planina Blato 

TNP 
OPN 

K1, K2 Ni podrobnih PIP. 

 BP-11 
planina 
Krstenica 

TNP 
OPN 

K1, K2 Ni podrobnih PIP. 

 BP-12 
planina 
Krstenica 

TNP 
OPN 

K2 Ni podrobnih PIP. 

 BP-13 
planina Zgornja 
Grintovica 

TNP 
OPN 

K1, K2, G Ni podrobnih PIP. 

 BP-14 
planina Spodnja 
Grintovica 

TNP 
OPN 

K1, G Ni podrobnih PIP. 

 BP-15 
planina Tošč 

TNP 
OPN 

K2, G, OO Ni podrobnih PIP. 

 BP-16 
planina Vodični 
vrh 

TNP 
OPN 

K1 Ni podrobnih PIP. 

 BP-17 
planina Hebed 

TNP 
OPN 

K2 Ni podrobnih PIP. 

 BP-18 TNP K2, G Na zemljišču parc. št. 1651/1 k.o. Studor je dopustna gradnja novega pomožnega objekta za 
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planina Vogar OPN kmetijsko dejavnost. 

 BP-19 
planina Blatce 

TNP 
OPN 

K2, G Ni podrobnih PIP. 

 BP-20 
planina Voje 

TNP 
OPN 

K1, K2, G, 
VC 

Ni podrobnih PIP. 

 BP-21 
planina Trstje 

TNP 
OPN 

K2, G Ni podrobnih PIP. 

Soteska SO-1 
Soteska 

BOH 
OPN 

K1, K2, G, 
OO, VC, 
PC, PŽ 

Ni podrobnih PIP. 

 SO-2, SO-3, 
SO-4, SO-5 

/ / Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka. 

 SO-6 
Soteska 

BOH 
OPN 

G, OO, PC Na območju naj se pred vsakim posegom ali vzdrževalnimi deli pridobi strokovno mnenje organa, 
pristojnega za ohranjanje narave. 

Spodnja 
Bohinjska 
dolina 

SB-1 
Spodnja 
Bohinjska dolina 

BOH 
OPN 

K1, K2, G, 
VC, PC, 
PŽ 

Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na katerem se upoštevajo 
splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 
Pri posegih na K2 v območju naselbinske dediščine Žlan – Vas se upošteva varstveni režim za 
naselbinsko dediščino. 
Na območju severno od Bohinjske Bistrice se varuje koridor za dolgoročno načrtovanje in izvedbo 
prometne infrastrukture. 

 SB-3 
 

TNP 
OPN 

K2, G, 
VC, PC 

Ni podrobnih PIP. 

 SB-4 
začasno 
parkirišče Ribčev 
Laz 

TNP 
OPN 

K2 Na območju je v času posebnih dogodkov ali prireditev dopustna ureditev začasnega parkirišča. 

 SB-2, SB-5, SB-6 / / Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka. 

 SB-7 BOH 
OPN 

K1, G Od maja do septembra je dopustno zemljišče uporabljati kot vadbišče za golf s 6 luknjami. Objekti 
niso dovoljeni. Za nego površine se ne sme uporabljati pesticidov, območje se lahko kosi in gnoji na 
način kot okoliški travniki, to je košnja 2x na leto in minimalno gnojenje, spreminjanje reliefa ni 
dopustno. 

 SB-8 BOH K2 Zemljišče je treba renaturirati. Na delih, kjer je bila obrežna vegetacija odstranjena, je treba 
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OPN ponovno vzpostaviti naravno brežino in zasaditi obrežno vegetacijo značilno za območje. Sanirati je 
treba mehanske poškodbe tal zaradi nasutij in erozije. 

 SB-9 BOH 
OPN 

K1, G Gradnja novih nadzemnih objektov, ki negativno vplivajo na vidnost cerkve Marije vnebovzete, ni 
dopustna. Za vse posege v območju je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za 
varstvo kulturne dediščine. 

 SB-10 BOH 
OPN 

K1, K2, G, 
PŽ 

Gradnja novih nadzemnih objektov, ki negativno vplivajo na vidnost cerkve Marije vnebovzete, ni 
dopustna. Za vse posege v območju je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za 
varstvo kulturne dediščine. 

 SB-11 BOH 
OPN 

K1, K2, 
VC, PŽ 

Na območju severno od Bohinjske Bistrice se varuje koridor za dolgoročno načrtovanje in izvedbo 
prometne infrastrukture. Na delu zemljišč je evidentirano območje, ogroženo zaradi poplav, na 
katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 150. člena tega odloka. 

Spodnje 
Bohinjske 
gore 

BG-1 
Spodnje 
Bohinjske gore - 
zahod 

TNP 
OPN 

G, K2, 
OO, VC 

Ni podrobnih PIP. 

 BG-2 
Spodnje 
Bohinjske gore - 
vzhod 

BOH 
OPN 

G, K1, K2, 
OO, VC 

Na parcelah št. 1423/309 in 1423/310 k.o. Bohinjska Bistrica je evidentirana lokacija vojnih grobišč. 
Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč 
in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa. 
Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. Krčitev gozda za smučarsko progo v 
EUP KB-1, ob Ravenski planini, se izvede tako, da se okoli planine v čim večji meri ohrani gozdni 
rob, skozi katerega pogled ne seže. Planino in smučišče se lahko poveže le neposredno na stiku. 

 BG-3 
nordijski center 
Polje 

/ / Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka. 

 BG-4, BG-5 / / Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka. 

 BG-6 
planina na Kalu 

TNP 
OPN 

K2, G, OO Ni podrobnih PIP. 

 BG-7 
planina na Kraju 

TNP 
OPN 

K2, G, OO V enoti, 100 m od koče pod Bogatinom, je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju 
posegov v območju vojnega grobišča se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi 
pogoje in soglasje pristojnega organa. 

 BG-8 TNP K2, G, Ni podrobnih PIP. 
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planina Govnjač OPN OO, VC 

 BG-9 
planina Suha 

TNP 
OPN 

K2, G, 
OO, VC 

Ni podrobnih PIP. 

 BG-10 
planina Storeča 
raven 

TNP 
OPN 

K2, G Ni podrobnih PIP. 

 BG-11 
planina Poljana 

TNP 
OPN 

K2, OO Ni podrobnih PIP. 

 BG-12 
planina Osredki 

TNP 
OPN 

K2, G, VC Ni podrobnih PIP. 

 BG-13 
planina Za 
Liscem 

TNP 
OPN 

K2, G Ni podrobnih PIP. 

 BG-14 
planina Za 
Liscem 

BOH 
OPN 

K2, G Ni podrobnih PIP. 

 BG-15 
koča 
planinskega 
odseka Jesenice 

TNP 
OPN 

K2, G Planinska koča odseka Jesenice (parc. 1842/13 k.o. Studor): obstoječih kapacitet ni dopustno 
povečati, dopustno je samo vzdrževanje obstoječega dostopa do objektov brez širitev in dodatnega 
utrjevanja, objekta se komunalno uredi tako, da se prepreči pronicanje odpadnih vod v propustna 
tla, okolice objektov in objektov od zunaj ni dopustno osvetljevati, na prostem ni dopustno 
predvajati glasbe, gradnja novih dostopov ni dopustna. 

 BG-16 
Ravenska 
planina 

BOH 
OPN 

K2, G Krčitev gozda za smučarsko progo v EUP KB-1, ob Ravenski planini, se izvede tako, da se okoli 
planine v čim večji meri ohrani gozdni rob, skozi katerega pogled ne seže. Planino in smučišče se 
lahko poveže le neposredno na stiku. 

 BG-17 
 

BOH 
OPN 

K1, G Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 

 BG-18 
 

BOH 
OPN 

G Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 

 BG-19 
 

BOH 
OPN 

G Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 
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 BG-20 
 

BOH 
OPN 

G Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 

 BG-21 
 

BOH 
OPN 

G Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 

 BG-22 
Ravne 

BOH 
OPN 

K1, K2, G Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 

 BG-23 
 

BOH 
OPN 

K1, K2, G, 
VC 

Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 
Na območju naselbinske dediščine Ravne v Bohinju – vas se ohranja organske linije gozdnega roba. 

 BG-24 BOH 
OPN 

G Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 

 BG-25 BOH 
OPN 

K2, G Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 

 BG-26 BOH 
OPN 

G Na stiku z EUP KB-1 se ohranjata gozd in gozdni rob. Posegi v gozd (krčitve) za namene rekreacije v 
EUP KB-1 so dopustni samo s soglasjem organov, pristojnih za gozdove in ohranjanje narave. Po 
posegih je treba ponovno vzpostaviti strukturiran gozdni rob. 

 BG-27 
vojno grobišče 

TNP 
OPN 

G V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča 
se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa. 

 BG-28 
vojno grobišče 

TNP 
OPN 

G V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Pri načrtovanju posegov v območju vojnega grobišča 
se upošteva predpise s področja vojnih grobišč in pridobi pogoje in soglasje pristojnega organa. 

Zgornja 
Bohinjska 
dolina 

ZB-1 
Fužinarski zaliv 
in Zgornja 
Bohinjska dolina 
– zahod 

TNP 
OPN 

K1, K2, G, 
VC, PC 

Območje smučarske skakalnice na Tratah, severno od cerkve sv. Pavla v Stari Fužini, je treba sanirati 
(del parcel 1489/1, k.o. Studor in vzpostaviti prvotno stanje. 

 ZB-2 
Zgornja 

BOH 
OPN 

K1, K2, G, 
VC, PC 

Pred fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja za širitev državne ceste je treba na območju 
arheološkega najdišča Dunaj in Trebež izvesti predhodne arheološke raziskave. 
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Bohinjska dolina 
– vzhod 

 ZB-3 
Lobora 

TNP 
OPN 

K2 Na območju je v času posebnih dogodkov, konicah turistične sezone ali prireditev dopustna 
ureditev začasnega parkirišča. Parkiranje ni dopustno na območju naravne vrednote Mostnica. 
Začasnega parkirišča ni dopustno osvetljevati. Ohranjati je treba obstoječo drevesno in grmovno 
vegetacijo. 

 ZB-4 
kozolci pod 
Studorjem 

TNP 
OPN 

K1, PC Območje je opredeljeno kot izjemna poseljena krajina z izstopajočimi arhitekturnimi členi, za katero 
veljajo naslednji PIP: 
- ohranja se rob naselja, njegova morfološka zgradba, travniški sadovnjaki in navezava na 
obdelovalne površine, 
- posegi v travniške sadovnjake niso dopustni, če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, 
se jih nadomesti oziroma sanira, 
- ohranjata se struktura obdelovalnih površin in merilo parcel, 
- uvajanje kultur, ki niso lokalno značilne in bi zahtevale specifične ureditve ter s tem spremembo 
krajinskih vzorcev, ni dopustno, 
- ohranja se vedute na skupino kozolcev, 
- umeščanje zračnih vodov in nadzemnih infrastrukturnih objektov praviloma ni dopustno, 
prednostno se vode izvaja v podzemni izvedbi, 
- infrastrukturni objekti, kot so čistilne naprave, črpališča, vodohrani, transformatorji oziroma 
trafopostaje in bazne postaje mobilne telefonije, se praviloma ne umeščajo v ta prostor, 
- postavitev objektov razen kozolcev, čebelnjakov in ograj za pašo ni dopustna, 
- pri oblikovanju in umeščanju objektov iz prejšnje alineje se upoštevajo značilnosti lokalne 
arhitekture (dimenzije, proporci in materiali) in zagotavlja raba teh objektov v skladu z njihovo 
namembnostjo, 
- pri rekonstrukcijah in vzdrževanju obstoječih cest in poti ter pri drugih gradbenih posegih se 
zagotavlja sprotna sanacija poškodovanih površin z upoštevanjem krajinskih značilnosti območja. 
Za umestitev objektov iz šeste, sedme in osme alineje je obvezna predhodna strokovna prostorska 
preveritev in utemeljitev, v kateri se dokaže, da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih 
kakovosti območja. 

 ZB-5 
nad Srednjo 
vasjo 

BOH 
OPN 

K2, VC, G Ni podrobnih PIP. 

 ZB-6 
vaški rob 
Bohinjske 

BOH 
OPN 

K2 
 

Okoli vasi se ohranja značilen vaški rob, ki ga določajo sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi 
tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v 
neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. 
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Češnjice 

 ZB-7 
vaški rob 
Bohinjske 
Češnjice 

BOH 
OPN 

K1 Okoli vasi se ohranja značilen vaški rob, ki ga določajo sadovnjaki in posamezno drevje. Če zaradi 
tehničnih ali varnostnih zahtev posameznih sadnih dreves ni možno ohraniti, se jih nadomesti v 
neposredni bližini, tako da se ohranja značilna podoba vaškega roba. 

 ZB-8 
vaški rob Jereke 

BOH 
OPN 

K1, PC Ohranjajo se značilen rob naselja, njegova morfološka zgradba, in navezava na obdelovalne 
površine. 
Ohranjajo se struktura obdelovalnih površin, parcelacija vzporedno s plastnicami in merilo parcel. 
Na kmetijskih zemljiščih se ohranja živice, posamezno drevje in travniške sadovnjake. 
Uvajanje kultur, ki niso lokalno značilne in bi zahtevale specifične ureditve ter s tem spremembo 
krajinskih vzorcev, ni dopustno. 
Umeščanje zračnih vodov in nadzemnih infrastrukturnih objektov praviloma ni dopustno. Kadar 
niso možne drugačne rešitve, je za umestitev zračnih vodov in nadzemnih infrastrukturnih objektov 
obvezna predhodna strokovna prostorska preveritev in utemeljitev, v kateri se dokaže, da tak objekt 
ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja. Infrastrukturni objekti, kot so čistilne 
naprave, črpališča, vodohrani, transformatorji oziroma trafopostaje in bazne postaje mobilne 
telefonije, se ne umeščajo v ta prostor. 
Gradnja rastlinjakov ni dopustna. Pri oblikovanju in umeščanju pomožnih kmetijsko gozdarskih 
objektov se upoštevajo značilnosti lokalne arhitekture (oblikovanje, dimenzije, proporci in materiali) 
in zagotavlja raba teh objektov v skladu z njihovo namembnostjo. 
Pred gradnjo vseh objektov je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo 
kulturne dediščine. 
Pred fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja za širitev državne ceste je treba na območju 
arheološkega najdišča Dunaj in Trebež izvesti predhodne arheološke raziskave. Pri rekonstrukcijah 
in vzdrževanju obstoječih cest in poti ter pri drugih gradbenih posegih se zagotavlja sprotna 
sanacija poškodovanih površin z upoštevanjem krajinskih značilnosti območja. 

 ZB-9 
vzhodni rob 
doline 

BOH 
OPN 

K1, K2, G, 
VC 

Ni podrobnih PIP. 

 ZB-10 
vzhodni rob 
doline 

BOH 
OPN 

K2 Ni podrobnih PIP. 

 ZB-11 
Vorenčkojca 

/ / Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka. 
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 ZB-12 / / Veljajo podrobni PIP za območja rekreacije v naravnem okolju iz 163. člena tega odloka. 

 

163. člen  
(podrobni PIP za EUP na območjih rekreacije v naravnem okolju) 

(1) Odprti prostor v območjih za rekreacijo v naravnem okolju se ureja ob upoštevanju krajinskih značilnosti posameznih predelov in se skladno s 
podrobnimi PIP za posamezne EUP namenja različnim oblikam rekreacije. EUP na območju rekreacije v naravnem okolju so podlaga za upravljanje 
rekreacijskih ali varovanih območij. 

(2) V območjih rekreacije v naravnem okolju se ob izvajanju dejavnosti in posegov za namen rekreacije zagotavlja tudi ohranjanje naravne zgradbe 
in naravnih procesov v kulturni krajini in na naravnih območjih, krajinskih značilnosti, pomembnih za prepoznavnost in funkcionalnost prostora ter 
ohranjanje ekoloških vrednosti posameznih območij, kot so: 

- gozdne površine in gozdne zaplate,  
- sklenjena območja kmetijskih površin z značilno strukturo ter prepletom z gozdnimi otoki in mejicami,  
- naravne reliefne oblike, 
- vodotoki in obrežna vegetacija. 

(3) Športna in rekreacijska raba ne sme trajno spreminjati primarne rabe površin. Ureditve rekreacijskih površin morajo biti izvedene brez ograj, 
dopustne so le lesene ograje okrog manež in varovalne ograje na smučiščih. 

Ime 
območja 

Identifikacijska 
oznaka, 
ime EUP 

Oznaka FE, 
način urejanja 

Namenska 
raba v 
območju Podrobni PIP 

Goreljek GO-2 
smučišče ob 
Šport hotelu 

TNP 
OPN 

BT, ZSs, 
PO, K2 

Ohranjata se gozd in gozdni rob. V primeru poškodb je treba gozdni rob sanirati. 
Dopustno je vzdrževanje smučišč, brez širitev. Obstoječo žičniško napravo je dopustno vzdrževati 
in rekonstruirati ali jo odstraniti in postaviti novo. Za zasneževanje ni dopustno uporabljati 
dodatnih kemikalij in mikroorganizmov. 
Načrtovane objekte na območju BT na delu parc. št. 1802 in 1803/1, obe k.o. Bohinjska Češnjica 
je treba v skladu z določili tega odloka priključiti na javno kanalizacijsko omrežje ali individualne 
sisteme za odvajanje odpadne vode. 
Za obstoječ hotel so dopustni vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev objekta. Urediti je treba 
okolico objekta in parkirišče. Parkirišča ob obstoječih in načrtovanih objektih morajo biti peščena, 
uredi pa se jih tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način. 
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Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti 
in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 GO-3 
smučišče ob 
Hotelu Jelka 

TNP 
OPN 

BT, ZSs, 
PO, K2, G 

Ohranjata se gozd in gozdni rob. V primeru poškodb je treba gozdni rob sanirati. 
Smučišči se lahko vzdržuje, ni pa ju dopustno širiti. Obstoječo žičniško napravo je dopustno 
vzdrževati in rekonstruirati ali jo odstraniti in postaviti novo. Za zasneževanje ni dopustno 
uporabljati dodatnih kemikalij in mikroorganizmov. 
Dopustno je vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječega hotela. V sklopu hotela Jelka je 
severno od košarkaškega dvorišča na parc. št. 1799/12 k.o. Bohinjska Češnjica dopustno zgraditi 
skladiščne prostore za potrebe hotela. Skladiščni prostori morajo biti s treh strani vkopani v teren. 
Na vrhu morajo biti zatravljeni, dopustno je urediti tudi zatravljena parkirna mesta. Skladiščne 
prostore je na severni strani dopustno graditi do parcelne meje. Na severni strani objekta je 
dopustna ureditev pokrite skladovnice drv, ekološkega otoka in parkirnih mest za zaposlene. Na 
južni strani objekta je dopustna ureditev lesene terase in odprtega gostinskega vrta za potrebe 
hotela in športnega igrišča. Na vzhodnem delu parc. št. 1799/12 k.o. Bohinjska Češnjica je 
dopustna ureditev asfaltiranega parkirišča tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in 
odstrani na neškodljiv način. 
Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti 
in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

Gorjuše GR-2 
smučišče 
Gorjuše 

TNP 
OPN 

K1, K2 Ohranjata se gozd in gozdni rob. V primeru poškodb je treba gozdni rob sanirati. Smučišče se 
lahko vzdržuje, ni pa ga dopustno širiti. Za zasneževanje ni dopustno uporabljati dodatnih 
kemikalij in mikroorganizmov. 
Dopustna je gradnja žičnice. Na južnem delu parcele št. 822/1 k.o. Gorjuše (namenska raba PO) je 
dopustna gradnja parkirišča in dveh pomožnih objektov za potrebe delovanja smučišča. Objekta se 
komunalno uredi. Parkirišče mora biti urejeno ob dostopni poti, peščeno in urejeno tako, da se 
goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način. 

Kobla 
 

KB-1 
smučišče 
Bohinjska 
Bistrica 

BOH 
OPN 

K1, K2, G, 
BC, BT, 
PO, VI 

Na celotnem območju EUP: 
- so na stavbnih zemljiščih dopustni objekti, dejavnosti in posegi, ki so za posamezno vrsto 
podrobnejše namenske rabe prostora določeni v 60. členu in drugih splošnih določilih tega odloka; 
- so na območjih z namensko rabo PO dopustni tudi infrastrukturne naprave in objekti za potrebe 
žičnic ter na kmetijskih zemljiščih dopustne naprave za potrebe žičnic (infrastrukturni vodi); 
- sta na površinah primarne rabe prostora dopustni športna in rekreacijska raba, ki trajno ne 
spreminjata osnovne namembnosti površin in ne onemogočata izvajanja primarnih dejavnosti; 
- so na površinah primarne rabe prostora dopustni pomožni objekti v skladu s Prilogo 1 tega 
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odloka ter posegi v skladu s splošnimi določili tega odloka; 
- je dopustna krčitev gozda za potrebe rekreacije. Po krčitvi je treba vzpostaviti nov sonaravni 
gozdni rob z uporabo avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst; 
- za zakonito zgrajene objekte na nestavbnih zemljiščih veljajo določila od 146. do 148. člena tega 
odloka, pri čemer so spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov ali delov objektov na 
nestavbnih zemljiščih dopustne samo za potrebe smučišča (šport in rekreacija, storitvene dejavnosti 
za šport in rekreacijo ter gostinska dejavnost brez nastanitve), kmetijstva in gozdarstva; 
- spremembe namembnosti objektov za kmetijstvo, ter spremembe namembnosti in povečave 
obstoječih pomožnih objektov niso dopustne. 
Dodatni pogoji za površine podrobne namenske rabe BC - površina spodnje postaje žičnice: 
- dopustni so objekti žičnice, parkirne hiše in drugi spremljajoči objekti za dejavnost smučišča; 
- oblikovanje objektov je lahko svojstveno (posebno), vendar naj bo pri tem skladno z okolico; 
- dopustna sta nižji naklon strešin in ravna streha; 
- lega parkirne hiše mora zagotavljati varen peš promet ob Rožni ulici do smučišča in spodnje 
postaje žičnice. Odmik parkirne hiše od novo urejene ceste je lahko manjši od predpisanih, če se 
na tem odseku uredi peš površina, ločena od motornega prometa; 
- za priključevanje prometa iz parkirne hiše na državno cesto je treba zagotoviti izvedbo križišča, ki 
bo zagotavljalo varno odvijanje prometa; 
- za povezavo železniškega postajališča s spodnjo postajo žičnice je treba zagotoviti varno 
prečkanje pešcev preko državne ceste; 
- nad območjem železniškega predora so možne gradnje, za katere odgovorni izvedenec gradbene 
stroke ugotovi, da ne bo imela negativnih vplivov na enoto kulturne dediščine 33 Bohinj - 
Bohinjska Bistrica - Bohinjski predor in 8117 Bohinj - Bohinjska železnica in da ni nevarnosti za 
nastanek poškodb med pripravami na gradnjo ter med in po gradnji; 
- gradnja objektov nad železniškim predorom se mora izvajati tako, da se obremenitve prenašajo 
na temeljna tla mimo predora ter statično in geomehansko ne vplivajo na obstoječi predor. Vplivi 
na predor morajo biti preprečeni tudi v fazi gradnje objektov nad predorom; 
- ob posegih na območje železniškega predora je treba rekonstruirati podobo vhoda v tunel. 
Upoštevati je treba prvotno zasnovo, obliko in materiale.; 
- prometne ureditve in dovozne poti do objektov za mirujoči promet morajo biti dimenzionirane 
tako, da je zagotovljen tekoči promet; 
- vse prometne površine morajo biti asfaltirane in redno vzdrževane, da na njih ni ostankov zemlje 
in prahu, da se prepreči emisije prahu v zrak; 
- pri odvajanju padavinskih odpadnih vod iz utrjenih površin v površinske vode je potrebno 
načrtovati tudi peskolove z namenom preprečevanja zapolnjevanja struge s peskom iz utrjenih 
prometnih površin; 
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- parkirne površine naj se omejijo z betonskimi robniki, stiki robnikov s parkirno površino pa naj 
bodo izvedeni tesno; 
- po končanju gradbenih del je treba vse nepozidane površine hortikulturno urediti ter zasejati in 
zasaditi z avtohtonimi travnimi mešanicami ter grmovjem. Priporoča se uporabo takih rastlin, ki s 
svojim koreninskim sistemom stabilizirajo zgornji sloj tal; 
- za preprečitev širjenja onesnaževal iz prometa v tla je potrebno robove prometnih površin 
obsaditi z avtohtonimi grmovnimi vrstami, ki so odporne na povišane koncentracije soli in 
onesnaževal v tleh; 
- predvideti je treba ločeno zbiranje odpadkov; 
- dodatna javna razsvetljava se lahko namesti le v primeru, da iz načrta javne razsvetljave občine 
Bohinj v skladu s predpisi o svetlobnem onesnaževanju sledi, da ciljna vrednost porabe električne 
energije za javno razsvetljavo na prebivalca še ni presežena in da ne bo presežena niti z izgradnjo 
nove razsvetljave; v nasprotnem primeru je treba izdelati ali dopolniti načrt javne razsvetljave 
Občine Bohinj, tako da bo vseboval ustrezne ukrepe za zmanjšanje porabe električne energije za 
javno razsvetljavo na območju celotne občine; 
- svetilke javne razsvetljave morajo biti nameščene tako, da na oknih objektov z varovanimi 
prostori ne bodo presegale mejnih vrednosti po predpisih o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, kar je potrebno preveriti z meritvami; 
- za ogrevanje v stavbah in pripravo sanitarne vode naj se uporabijo zlasti obnovljivi viri energije oz. 
oskrba iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi 
energije v stavbah; 
- za ogrevanje v stavbah in pripravo sanitarne vode naj se uporabijo zlasti obnovljivi viri energije oz. 
oskrba iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi 
energije v stavbah; 
- vodovodno omrežje naj bo zgrajeno vsaj 0,5 m nad kanalizacijskim omrežjem. Kjer to ni 
izvedljivo, je treba križanja vodovoda s kanalizacijskim omrežjem izvesti v zaščitnih ceveh, da se 
prepreči možno onesnaženje pitne vode; 
- vodovodno omrežje je potrebno graditi tako, da nima slepih rokavov, kjer bi zastajala voda; 
- za preprečitev širjenja negativnih vplivov na urbano okolje (prekomerne emisije hrupa, težkih 
kovin ter svetlobe) se zasadi drevesne vrste, odporne na sol, kot so: Carpinus betulus (navadni 
gaber), Taxus baccata (tisa) ali Ligustrum vulgare »Atrovirens« (kalina) ali pa se negativne vplive 
prepreči z drugimi tehničnimi sredstvi (kot npr. protihrupno ograjo); 
- odstopanje od višin objektov, določenih v 68. členu tega odloka je dopustno, pri čemer pa 
morajo biti objekti zasnovani tako, da bodo oblikovno in dimenzijsko skladni z naselbinskim 
videzom Bohinjske Bistrice. 
Dodatni pogoji za površine podrobne namenske rabe BC - površina srednje postaje žičnice: 
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Poleg skupnih določb so dodatno dopustni še: 
- dopustni so objekti žičnice in drugi spremljajoči objekti za dejavnost smučišča; 
- oblikovanje objektov je svojstveno (posebno), vendar naj bo pri tem skladno z okolico; 
- dopustna sta nižji naklon strešin in ravna streha. 
Dodatni pogoji za površine podrobne namenske rabe VI - površina akumulacije: 
Poleg skupnih določb so dodatno dopustni še: 
- naprave za zasneževanje, strojnice za črpanje in druge naprave v zvezi z zasneževanjem smučišča, 
- oblikovanje objektov je svojstveno (posebno), 
- dopustna sta nižji naklon strešin in ravna streha. 
Dodatni pogoji za površine podrobne namenske rabe VI – vodni zbiralnik: 
- dopusten je tudi vodni zbiralnik, 
- vodni zbiralnik mora biti primerno zaščiten, da se prepreči vstop vsem vrstam dvoživk. Ograja 
primernega naklona in materiala mora biti vkopana v tla najmanj 10 cm in visoka najmanj 50 cm, 
od tega je zgornjih 10 cm previsnih vstran od vodnega zadrževalnika. Ograja mora biti iz polnega 
materiala in neprozorna, brez odprtin in gladka (kovinska). 
Dodatni pogoji za omilitvene ukrepe: 
- vrste dejavnosti na smučišču in čas njihovega izvajanja naj se prilagodijo biologiji zavarovanih vrst, 
še posebej divjemu petelinu, tako da bodo vplivi nanje čim manjši. V primeru poškodb je treba 
gozdni rob in novo nastali gozdni rob po krčitvah gozda za rekreacijske poti, sanirati in ponovno 
vzpostaviti v celotni višinski slojevitosti; 
- krčitev gozda za smučarsko progo ob Ravenski planini se izvede tako, da se okoli Ravenske 
planine v čim večji meri ohrani gozdni rob skozi katerega pogled ne seže. Planino in smučišče se 
lahko poveže le na manjšem delu; 
- jama v Plajžanu, brezno na Koru: vhode v jame in jamski potek mora preveriti strokovnjak za 
jame (ZRC-SAZU). Posegom v jame in brezna se je treba izogniti s primernim potekom smučišča. 
Okrog jame se ohrani naravno vegetacijo. Pri zemeljskih delih se ne sme poškodovati jamskega 
sistema; 
- pri urejanju smučišča se upošteva kulturna dediščina v območju (EŠD 17845, Zgornja Sorica – 
Italijanske obmejne utrdbe pod Slatnikom in Lajnarjem; EŠD 15242 Vrh Bače - Arheološko najdišče 
na prelazu), pri čemer se preveri možnost vključitve dediščine v zasnovo smučišča; 
- upoštevati je treba pogoje iz okoljevarstvenega soglasja (št. 35402-27/2013-24 z dne 
13.12.2013). 

Ravne v 
Bohinju 

RA-14 
šotorišče 
Ravne 

BOH 
OPN 

K1, K2 Območje je namenjeno šotorišču. Zmogljivost šotorišča je največ 100 obiskovalcev. Sanitarni vozel, 
recepcijo in parkirišče se zagotovi na stavbnih zemljiščih v EUP RA-1. Na območju se ohranja 
visokodebelno vegetacijo, živice in gozdni rob na jugu, ki bo ločeval vas od smučišča. Zaradi 
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delovanja šotorišča v EUP RA-14 ne sme biti presežena III. stopnja varstva pred hrupom. Za 
ureditev šotorišča se pripravi strokovne prostorske preveritve, s katerimi se natančneje določi tudi 
zmogljivost šotorišča glede na razpoložljive vodne vire in potencialen negativen vpliv na vodne vire. 

Rudno 
polje 
 

RP-1 
Rudno polje – 
vadbeni in 
biatlonski 
center ter 
tekaške proge 
 

TNP 
OPN 

BC, f, PC, 
K2, G 

Na celotnem območju EUP so dopustni dozidava, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitve 
obstoječih objektov in naprav. V območju vadbenega centra Pokljuka (območje s podrobno 
namensko rabo f) je dopustna tudi gradnja novih stavb na mestu poprej odstranjenih, pri čemer so 
nove stavbe praviloma usklajene z gabariti odstranjenih. Kapacitet oziroma zmogljivosti stavb se ne 
sme povečevati. V območju biatlonskega centra so dopustne rekonstrukcije športnih in drugih 
ureditev potrebnih zaradi uskladitev z zahtevami organizacije biatlonskih prireditev najvišjega 
ranga, če so le-te usklajene z varstvenimi zahtevami območja. 
Za vsak poseg v območju je treba pridobiti soglasje organov, pristojnih za ohranjanje narave in 
gozdarstvo. Ministrstvo, pristojno za obrambo, na obravnavanem območju ureja lastno 
telekomunikacijsko infrastrukturo, zato je treba za vsak poseg pridobiti tudi soglasje službe 
ministrstva, pristojne za telekomunikacije. 
Vsa obstoječa drevesna in grmovna vegetacija se ohranja, dopustna je le sanitarna sečnja. Krčenje 
drevesne in grmovne vegetacije za namene parkirišč in druge infrastrukture ni dopustno. 
Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti 
in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 
 
01 BIATLONSKI CENTER IN TEKAŠKE PROGE – DEJAVNOSTI IN UREDITVE 
Zaradi ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, mirnih območij in značilne 
krajine narodnega parka se na območju biatlonskega centra omejuje dejavnosti in opredeljuje 
potrebne ukrepe za ustrezno sanacijo območja. 
 
VIZUALNE KOMUNIKACIJE 
Območje se opremi z učinkovitimi vizualnimi komunikacijami, namenjenimi ozaveščanju 
obiskovalcev o pomenu narodnega parka in mirnih območij ter o zmanjšanju hrupa, ki je moteč za 
divje živali (s tablami, LCD prikazovalnik pred in po prireditvi). Z ustreznimi vizualnimi 
komunikacijami se preprečuje fizični prehod na mirna območja. Vizualne komunikacije morajo biti 
usklajene s celostno grafično podobo TNP. 
 
OGLAŠEVANJE V OBMOČJU BIATLONSKEGA CENTRA 
Prepovedano je postavljati objekte ali naprave za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje v 
naravnem okolju. Oglaševanje je dovoljeno samo na stadionu na dan tekem. Po tekmi je treba 
reklame in logotipe sponzorjev odstraniti. Oglaševanje in obveščanje o dogodkih na velikem LCD 
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zaslonu je dovoljeno samo v času prireditev ter dve uri pred in dve uri po prireditvi. Sicer mora biti 
veliki LCD zaslon ugasnjen. 
 
PRIREDITVE 
V času prireditev je na območju biatlonskega centra (BC) dopustna postavitev naslednjih začasnih 
objektov: pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokriti 
prireditveni prostor, začasna tribuna in drugi montažni objekti za potrebe organizatorja (npr. 
bivalni kontejnerji, kemična stranišča itd.). Vse pomožne objekte je treba po koncu prireditve 
odstraniti v treh delovnih dneh. Izjema je svetovni pokal, kjer velja daljši rok in sicer šest delovnih 
dni. 
 
Omejitve pri uporabi zvočnih naprav: 
- Ozvočenje je dovoljeno le na ožjem območju biatlonskega centra (prireditveni prostor), ne pa tudi 
vzdolž tekaških prog. 
- Dovoljena je maksimalna raven hrupa zvočnih naprav na viru, ki ne sme presegati 90 dB(A) 
merjeno en meter od zvočne naprave v smeri usmerjenosti zvočnika. V času pred uradnim delom 
prireditve naj se glasba iz zvočnikov zmanjša tako, da ne presega 85 dB(A) ,merjeno 1 m pred 
zvočnikom z nastavitvijo merilnika A (frekvenčno uteženje) in F (dinamično uteženje). 
- Za namene zmanjšanja hrupa na minimum se uporabi več zvočnikov nižjih jakosti, ki so ustrezno 
nameščeni (na višini pod 4 m od tal) in usmerjeni k poslušalcem. 
- Glasba naj se pol ure po zaključku prireditve (podelitvi priznanj) ne predvaja več na zvočnikih na 
prireditvenem prostoru in naj se dogajanja premesti v šotore in notranje prostore. 
 
Monitoring hrupa: 
- Organizator javne prireditve mora zagotoviti imisijski monitoring hrupa v skladu z Uredbo o 
načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS št. 
118/2005). Stalno merilno mesto in mejne vrednosti hrupa izhajajo iz Študije modela hrupa za 
biatlonski center Pokljuka (ZVD Ljubljana, 2015), ki je: 
 

Merilno 
mesto 

Koordinata X Koordinata Y Leq L (povprečna raven hrupa 
v času merjenja - trajanja 
prireditve za dnevni čas) 

dan

1 

 (povprečna raven 
hrupa v prireditvenem 
dnevu) 

46°20'35,81" 13°55'48,81" 50 bB(A) 48 dB(A) 
 
- Organizator javne prireditve mora rezultate monitoringa ali modelnega izračuna posredovati tudi 
lastniku oziroma upravljavcu prostora in športne infrastrukture. 
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OSVETLJEVANJE 
Za osvetljevanje območja veljajo sledeče omejitve: 
- Osvetlitev stadiona, štartnega prostora za štafete in prog za tek na smučeh/rolkanje na območju 
biatlonskega centra (BC) je razen v času priprave in izvedbe tekem svetovnega pokala v biatlonu 
dovoljena do 19. ure. 
- Proge se osvetljujejo le, kadar je to potrebno zaradi tekaških in biatlonskih aktivnosti. 
- Parkirnih površin se ne osvetljuje. Dovoljena je le osvetlitev z nevpadljivimi nizkimi svetili in 
označitev vhodov in prehodov, ki mora biti opremljena s senzorji za vklop in izklop. 
- Uporabljajo se izključno sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu 
spektra (primerne so visokotlačne natrijeve sijalke; dopustne so tudi LED svetilke z maksimalno 
vrednostjo barvne temperature do 3000K; živosrebrove sijalke niso dopustne). 
- Vse svetilke morajo biti takšnih oblik, da ne sevajo nad vodoravnico, prav tako morajo biti 
pravilno nameščene (da ni sevanja nad vodoravnico). Za osvetljevanje se uporabijo popolnoma 
zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom. 
 
HELIKOPTERSKI PROMET 
Glede letalskega prometa veljajo določila 133. člena za omejitev dejavnosti in drugih ureditev na 
gornjem platoju Pokljuke. 
 
Koridorje priletov in zletov z vzletišča za helikopterje na Rudnem polju se skupaj s pristojno 
Kontrolo zračnega prometa Slovenije določi oziroma prilagodi tako, da ti potekajo v zadostni 
oddaljenosti od mirnih območij in potekajo nad območji, kjer je prostor zaradi hrupa že tako 
degradiran (ceste). 
Uporabniki storitev in Ministrstvo za okolje in prostor uskladijo obveznosti in zagotovijo monitoring 
hrupa, ki ga povzročajo vzleti in pristanki helikopterjev z vzletišča na Rudnem polju skladno z 
zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/2005, 
34/2008,109/2009, 62/2010). 
 
UREJANJE TEKAŠKIH PROG 
Urejanje tekaških prog na območju biatlonskega centra naj upošteva sledeče usmeritve: 
- Snežni topovi se lahko uporabljajo v okviru obstoječega hidrantnega omrežja in se jih ne 
osvetljuje, razen z namenom in v obsegu določil varstva pri delu. 
- Strojno urejanje tekaških prog se izvaja v nujnem obsegu z napravami in delovnimi stroji, ki glede 
na stanje tehnike povzročajo najmanjše hrupne obremenitve. Strojno urejanje prog je dovoljeno le 
od 7:00 do 22:00 ure (z izjemo urejanja prog za tekme svetovnega pokala). 
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- V celotnem območju biatlonskega centra, vključno z območjem urejenih tekaških prog, je treba 
vzdrževati ustrezno strukturiran gozdni rob (v skladu s sanacijskim načrtom oziroma s 
podrobnejšimi usmeritvami pristojnega organa za gozdove). 
- Med progo, ki poteka vzporedno z mirnim območjem Mesnovec in gozdnim robom, je treba v 
zimskem času namestiti t.i. snežne ovire oziroma na drug ustrezen način preprečiti dostop 
obiskovalcev na mirna območja (npr. z namenoma puščenimi podrtimi drevesi). V primeru 
postavitve ograje mora biti le-ta lesena, tip ograje pa značilen za ograjevanje planin in pašnikov na 
Pokljuki (primerne so tudi prekrižane lesene palice z opozorili, ipd.). Ograja lahko tudi izven 
smučarske sezone služi kot opozorilo za planince in druge obiskovalce. 
- Nove smučarske tekaške proge je dopustno urediti oziroma obstoječe nadgraditi po predhodni 
preveritvi območja in stanja kvalifikacijskih vrst. Za poseg je treba pridobiti soglasje pristojnega 
organa za ohranjanje narave in mnenje Zavoda TNP. 
 
USMERITVE ZA OBLIKOVANJE KRAJINE 
Oblikovanje in vzdrževanje značilne krajine naj sledi sledečim usmeritvam: 
- Vidne dele grajenih prvin v odprtem prostoru (npr. zidce, koritnice itd.) je treba obložiti ali izvesti 
z lokalnim kamnom (lomljencem), lesom ali drugim naravnim materialom. 
- Travnate površine se kosi le enkrat letno (pozno v poletju), saj se na tak način bogati semensko 
banko v tleh, ohranja travniške vrste, ki so značilne za to območje in zagotavlja ustrezen habitat za 
žuželke. 
- Pri urejanju zelenih površin je prepovedana raba kakršnih koli gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.  
- Za urejanje makadamskih površin naj se uporablja avtohtoni pesek. 
- Za krajinsko oziroma parkovno ureditev območja naj se uporablja zgolj avtohtono rastlinje in 
drevnino. 
- Za vzdrževanje in ozelenjevanje zelenih površin je prepovedano dovažati zemljo od drugod 
oziroma iz nepreverjenih virov, da se na območje ne prenaša tujerodnih rastlin. 
- Na območju se dosledno in redno evidentira prisotnost in odstranjuje tujerodne invazivne 
rastlinske vrste. 
- Prepovedano je izvajati posege in dejavnosti, ki bi lahko spremenili za narodni park značilne 
krajinske gradnike ter značilne krajinske vzorce. 
- Prepovedano je ograjevati zemljišča v naravnem okolju, razen kadar je ograditev namenjena 
preprečitvi škode ali zadrževanju pašne živine na kmetijskih zemljiščih, če to bistveno ne otežuje 
migracije živali prostoživečih vrst.  
- Kjer so zaradi varnosti potrebne fiksne ograje, jih je potrebno oblikovati enotno v tipologiji 
pašniških les in v leseni izvedbi. 
- Gradnja napajalnih korit in ograj za pašo živine je dovoljena. 
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MONITORING HRUPA IN MONITORING POPULACIJE KVALIFIKACIJSKIH VRST: 
Lastnik oziroma upravljavec biatlonskega centra zagotovi monitoring hrupa obratovanja centra v 
skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/2005, 
34/2008,109/2009, 62/2010), vsake tretje koledarsko leto skladno z zahtevami Uredbe in 
Pravilnika o prvem ocenjevanju hrupa v okolju ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.list RS št. 
105/2009) ter posebnimi zahtevami tega odloka. Monitoring se izvaja v času priprave in izvajanja 
največje prireditve (svetovni pokal v biatlonu ali druge ekvivalentne prireditve). Merilno mesto in 
mejna vrednost hrupa izhajata iz Študije modela hrupa za biatlonski center Pokljuka (ZVD 
Ljubljana, 2015) in sta navedeni v predhodnem poglavju »Prireditve«. 
 
Lastnik oziroma upravljavec biatlonskega centra (Smučarska zveza Slovenije) mora zagotoviti 
sintezna letna poročila monitoringa hrupa prireditev in monitoringa populacije kvalifikacijskih vrst 
(divji petelin Tetrao urogallus in gozdni jereb Bonasa bonasia) in zagotoviti njuno interpretacijo po 
Pravilniku o presoji sprejemljivosti na varovana območja. Ta ukrep je potreben, ker ti dve vrsti 
izkazujeta dolgoročni negativni trend stanja populacije. V kolikor rezultati monitoringa izkazujejo 
za potrebo, se opravi analiza stresnih hormonov v iztrebkih. Letna poročila se posredujejo 
ministrstvu, pristojnemu za okolje, organu, pristojnemu za ohranjanje narave ter upravljavcu 
narodnega parka. 
 
02 SANACIJA BIATLONSKAGA CENTRA 
Zaradi zmanjševanja ekološke obremenitve na varovane kvalifikacijske vrste v Natura 2000 in 
ohranjanja mirnih območij ter zmanjševanja vizualnih in drugih krajinskih obremenitev na 
zavarovano območje Triglavskega narodnega parka, se kot del sanacije biatlonskega centra 
pripravi izvedbeni načrt krajinske arhitekture z zasaditvijo in preoblikovanjem (projektna 
dokumentacija), ki jo pripravi Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2016. Realizacijo izvede 
Smučarska zveza Slovenije v letih 2017/2018. 
 
Z vidika kulturne krajine veljajo sledeče usmeritve:  
- Na lokaciji obstoječe vodne akumulacije na območju Rudnega polja se, ne glede na splošne 
omejitve v OPN, dovoli sanacija obstoječega vodnega zbiralnika največ do obsega dovoljenega na 
podlagi veljavnih predpisov. Sanacija vodne akumulacije vključuje preoblikovanje in sonaravno 
ureditev strme brežine (ekološka past), zasaditev zgornjega roba z avtohtonimi grmovnicami in 
rastlinjem. 
- Vidno moteče infrastrukturne objekte se sanira s tipološko značilnimi elementi lokalnega 
stavbarstva in kulturne krajine (npr. leseni paravani) in zasaditvijo. 



Občinski prostorski načrt za Občino Bohinj / usklajeni predlog 
ODLOK O OPN 

 

 178 

 
Z vidika osvetlitve veljajo sledeče usmeritve: 
- Moč sijalk na rolkarsko-tekaški progi je omejena na minimalno potrebno osvetlitev proge in 
stadiona, ki jih dovoljujejo standardi pri organizaciji tekem svetovnega pokala. Največja barvna 
temperatura je 3000 K. 
- Obstoječa osvetlitev parkirišč se odstrani. Dovoljena je le nevpadljiva, nizka osvetlitev in označitev 
vhodov in prehodov maksimalne moči 20 W, ki se prižge na IR senzor ob prisotnosti človeka. 
Dopustna je barvna temperatura manj kot 3000K. 
- Zunanja osvetlitev objektov naj se odstrani, razen osvetlitve, ki zagotavlja varnost. 
 
Z vidika hrupa se upošteva sledeče usmeritve: 
- V kolikor se bo pri monitoringu hrupa ali stanja populacije divjega petelina izkazalo, da bodo 
potrebni dodatni omilitveni ukrepi, bo te potrebno v prihodnosti zagotoviti. 
 
Kot del sanacije biatlonskega centra se izvede dodatno zasaditev: 
- Sanira se odprt gozdni rob na celotnem območju biatlonskega centra, vključno z območjem 
urejenih tekaških prog. Vzpostaviti in vzdrževati je treba ustrezno strukturiran gozdni rob, ki bo 
dovolj gost, da bo manj prehoden, hkrati pa bo pozimi predstavljal tudi vizualno bariero (ovejanost 
do tal). Na tem območju je prisoten habitatni tip HT 9410 - Kisloljubni smrekovi gozdovi od 
montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea). Za sanacijo poškodovanega gozdnega roba 
je zato od drevesnih vrst najprimernejša smreka (Picea abies), za popestritev pa druge ustrezne 
vrste iz tega habitatnega tipa. 
- Parkirišča in zelenice med posameznimi deli biatlonskega centra in ob objektu se zasadi z 
avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo v obliki drevesnih in grmovnih otokov. 
- Z grmovno avtohtono vegetacijo se obsadi nekatere tehnično izvedene brežine med 
posameznimi deli biatlonskega centra, kjer zaradi vzletišča za helikopterje za potrebe obrambe in 
varstvo pred naravnimi nesrečami na Rudnem polju ni možno zasaditi višje drevnine (npr. dlakavi 
sleč - Rhododendron hirsutum in vrbe – Salix sp.). 
- Pri zasaditvah okrog akumulacije se uporabijo šaši, vrbe in visoko steblikovje iz vrst HT 6520 
Srednjeevropski gorski gojeni travniki (38.31). Pred zasaditvami ne-lesnih vrst je treba preveriti, če 
so rastišča primerna (pripravi se načrt zasaditev in zatravitev). 
- Zemeljski material (rodovitno prst in drugo zemljino) za preoblikovanje reliefa je dovoljeno 
dovažati iz širšega lokalnega območja, a le iz preverjenih virov, da se na območje ne prenaša 
tujerodnih rastlin. Pri zemeljskih delih se dodatno izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih 
tujerodnih vrst. Redno se spremlja morebiten pojav teh vrst in se jih v primeru pojava nemudoma 
odstrani, ostanke pa 
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sežge. 
- Za zatravitev je treba uporabiti semensko mešanico trav in zeli iz okoliških pašnih površin (HT 
6230 Vrstno bogata travišča in HT 6520 Gorski ekstenzivno gojeni travniki). Travno mešanico 
(seneni drobir) se pridobi tako, da se pokosi okoliška travišča in prenese seno s teh površin na nove 
travnate površine oziroma s transplantacijo manjših zaplat. Uporaba komercialnih travnih mešanic 
ni dopustna. Ozeleniti je treba vse površine z odstranjeno oziroma poškodovano travno rušo. 
- Da bi se preprečilo neuspešnost saditve, je treba ustrezno zavarovati sadike ali nov gozdni rob. 
Preprečiti je treba, da bi se na ta mesta odlagal sneg, da se prepreči mehanske poškodbe sadik, 
krajšanje rastne sezone zaradi dolgega ležanja snega in akumulacijo soli s cest na rastišču. Sneg, 
posebno še sneg s parkirišč in cest, je treba odpeljati drugam.  
- Pripraviti je treba celovit načrt zasaditve z izborom drevesnih in grmovnih vrst za zasaditev brežin, 
obnovo gozdnega roba ter semenske mešanice trav in zeli za zatravljanje na območju ureditvenih 
posegov, vključno s preventivnim ravnanjem glede vnosa in razvoja tujerodnih invazivnih rastlinskih 
vrst. 
 
Večnamenski centralni objekt biatlonskega centra se ob prenovi sanira v skladu z varstvenimi 
zahtevami: 
- Ob rednem vzdrževanju fasade se zamenja obstoječi barvni kolorit fasade (svetlo rumene stene in 
modrikasto siv opaž in ograje), ki v prostoru deluje tuje. Zidani del fasade se prebarva v toplo, 
ubito belo barvo, lesene dele in ograjo balkonov pa v temno rjavo-sivo barvo (barva naravnega 
macesnovega lesa), da se izgubi modrikast nadih in barvo približa tradicionalnemu koloritu. 
- Ob večji prenovi fasade se fasado preoblikuje na način, da se približa tipološko značilnemu 
stavbarstvu tega območja. Ustreznost načina prenove fasade potrdi organ, pristojen za varstvo 
kulturne dediščine. 
Vsi sanacijski ukrepi, ki ne potrebujejo posebnih prilagoditev ali ne zahtevajo investicij (kot npr. 
neuporaba svetilk), stopijo v veljavo takoj ob uveljavitvi tega prostorskega akta. Časovni okvir 
izvedbe drugih sanacijskih ukrepov je natančno določen po posameznih ukrepih v elaboratu 
»Rudno polje: ukrepi (MOP 2016)«. 
 
03 VADBENI CENTER POKLJUKA 
Na območju ni dopustno načrtovati novih vojaških dejavnosti: 
- ki bi kakorkoli povzročale hrup, vibracije ali emisije škodljivih snovi, 
- s katerimi se preoblikuje zemljišča (npr. poseganje v mikroreliefne kraške oblike) in sečnja drevja 
za potrebe urjenja Slovenske vojske, 
- za katere je potrebna gradnja zaklonišč ali objektov za uničevanje neeksplodiranih sredstev in 
- uporaba bojnega ali manevrskega streliva za orožje velikega kalibra. 
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Pri prenovi vojaškega kompleksa se praviloma pri novogradnjah zagotovi ločitev sivih odpadnih 
voda (tuš, umivalniki, pralni stroji, pomivalni stroji) in črnih odpadnih voda (WC in kuhinje), pri 
čemer se sive vode lahko ponovno uporabi za splakovanje stranišč. Čiste meteorne vode s streh se 
vodi v akumulacijo za povečanje pretoka vode v akumulaciji. 
 
Na območju stavbnih zemljišč Slovenske vojske na vzhodni strani državne ceste Mrzli Studenec-
Rudno polje pozidava ni dopustna zaradi varovanja Brezna na Mesnovcu. 

 RP-2 
Rudno polje – 
smučišče 
Viševnik 

TNP 
OPN 

K2, G, f Na celotnem območju EUP so dopustni dozidava, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitve 
obstoječih objektov in naprav. Obstoječe objekte je treba komunalno urediti (odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod). 
Na smučišču pod Viševnikom je obstoječo žičniško napravo dopustno vzdrževati in rekonstruirati 
ali jo odstraniti in postaviti novo. Umestitev nove žičniške povezave v gozd na območju smučišča ni 
dopustna zaradi varstva ogroženih vrst ptic. Krčenje gozdnih površin ni dopustno. Osvetlitev 
smučišča ni dovoljena. 
 
Zaradi varovanja narave in ohranjanja mirnih območij mora lastnik gozda: 
- vzpostaviti ustrezno strukturiran gozdni rob ob smučišču Viševnik, zlasti v smeri mirnega območja 
Krašca, v smislu vizualne in fizične prepreke; 
- morebitne poti, ki vodijo v mirna območja, narediti manj prehodne za ljudi, npr. z nameščanjem 
podrtih dreves oziroma njihovih delov čez poti. 
 
Ker lega smučišča Viševnik ne izključuje pogostih trkov divjega petelina z žicami vlečnic, se zaradi 
preprečitve trkov označijo žice na najbolj relevantnih odsekih. Glede na podatke o pojavljanju 
petelinov na rastišču Krašca, je smiselno označiti predvsem zgornjih 300 metrov žičnice. Pri 
nameščanju in podrobnejšem načrtovanju je treba sodelovati in upoštevati navodila organa, 
pristojnega za ohranjanje narave. 
Strojno urejanje smučišča je dovoljeno od 7:00 do 22:00 ure z izjemo dela smučišča, ki je bližje 
mirni coni Krašca (zgornji del smučišča), kjer se morajo dela zaključiti do sončnega zahoda. 
 
Za vsak poseg v območju je treba pridobiti soglasje organov, pristojnih za ohranjanje narave in 
gozdove. Ministrstvo, pristojno za obrambo, na obravnavanem območju ureja lastno 
telekomunikacijsko infrastrukturo, zato je treba za vsak poseg pridobiti tudi soglasje službe 
Ministrstva, pristojne za telekomunikacije. 
Vsa obstoječa drevesna in grmovna vegetacija se ohranja, dopustna je le sanitarna sečnja. Krčenje 
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drevesne in grmovne vegetacije za namene parkirišč in druge infrastrukture ni dopustno. 
V območju zahodno od smučišča je načrtovana širitev območja možne izključne rabe za potrebe 
obrambe. 
Zaradi zaščite narave in ohranitve mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev 
dejavnosti in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

 RP-3 
taborni prostor 

TNP 
OPN 

K2 Območje je v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini, namenjeno taborjenju in 
ureditvi tabornega prostora. Taborjenje znotraj določenega območja za taborjenje je prepovedano 
med 1. januarjem in 1. julijem. Vse odpadke, tudi organske, se redno odstranjuje v za to 
namenjene zabojnike in se jih ne odlaga v naravo (preprečevanje privabljanja živali). 
Tabori se lahko izključno na prostoru, namenjenem organiziranemu taborjenju. Taborjenje je 
dovoljeno le za vzgojno-izobraževalne namene (za tabornike, planince, raziskovalce) in 
organiziranemu taborjenju Slovenske vojske, ne pa tudi drugim turistom oziroma obiskovalcem. 
Zaradi ohranjanja narave in mirnih območij veljajo tudi določila 133. člena za omejitev dejavnosti 
in drugih ureditev na gornjem platoju Pokljuke. 

Senožeta SE-3 
smučišče 
Senožeta 

BOH 
OPPN 

K1, K2, G, 
BC 

Usmeritve za območje športnega centra (BC): 
Objekti na območju športnega centra naj bodo medsebojno oblikovno usklajeni. Dopustno je 
svojstveno (posebno) oblikovanje, ki pa naj se zgleduje po lokalni arhitekturi v Zgornji dolini in bo z 
njo čim bolj skladno v elementih kot so npr. gabariti, materiali, nakloni streh ipd. FZ je največ 15 
%. Na območju je dopustna tudi ureditev šotorišča. 
Vse objekte je treba komunalno urediti in zagotoviti ustrezno odvajanje odpadnih vod. 
Parkirišče mora biti peščeno in urejeno tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani 
na neškodljiv način. 
Usmeritve za območje smučišča in žičniških naprav: 
Dopustni so vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih žičniških objektov in naprav ter gradnja nove 
žičniške naprave. Širitev smučišča ni dopustna. 

Soteska 
 

SO-2 
športno igrišče 
Nomenj 

BOH 
OPN 

K1 Dopustna so travnata športna igrišča in začasne tribune. Na zahodni strani EUP je dopustno 
začasno parkiranje v času rabe igrišča. Dopusten je samo obstoječ objekt za potrebe športnih 
igrišč. Na območju se ohranja visokodebelno vegetacijo in živice. 

 SO-3 
taborni prostor 
Mošenac 

BOH 
OPN 

K2 Območje je v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini, namenjeno taborjenju in 
ureditvi tabornega prostora. Posegi v gozd in gozdni rob ter postavitev ograj niso dopustni. 
Osvetljevanje tabornega prostora ni dopustno. Urediti je treba ustrezno zbiranje in odvajanje 
odpadnih voda. Parkirišče je dopustno v obstoječem obsegu, peščeni izvedbi in urejeno ob lokalni 
poti ter tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv način. Na 
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območju se ohranja visokodebelno vegetacijo in živice. 

 SO-4 
rekreacijsko 
območje 
Nomenj 1 

BOH 
OPN 

K2, G Na območju je dopustna športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja osnovne 
namembnosti površin. Športne aktivnosti se izvajajo čim dlje od vodotoka in izven priobalnega 
pasu. Morebitne dostope do vode je dopustno urejati le točkovno. Dopustne so ureditve 
rekreacijskih površin in postavitev pomožnih objektov za potrebe rekreacije, razen urejanja 
poligonov (paintball, BMX, motokros, adrenalinski parki) in igrišč za skupinske športe, ki ni 
dopustno. Na območju se ohranja visokodebelno vegetacijo in živice. 

 SO-5 
rekreacijsko 
območje 
Nomenj 2 

BOH 
OPN 

K2, G, PŽ Na območju je dopustna športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja osnovne 
namembnosti površin. Športne aktivnosti se izvajajo čim dlje od vodotoka in izven priobalnega 
pasu. Morebitne dostope do vode je dopustno urejati le točkovno. Dopustne so ureditve 
rekreacijskih površin in postavitev pomožnih objektov za potrebe rekreacije, razen urejanja 
poligonov (paintball, BMX, motokros, adrenalinski parki) in igrišč za skupinske športe, ki ni 
dopustno. Na območju se ohranja visokodebelno vegetacijo in živice. 

Spodnja 
Bohinjska 
dolina 
 

SB-2 
Dobrave 

BOH 
OPN 

K1, K2, G, 
PC 

Na območju je v zimskem času dopustna tudi ureditev tekaških smučarskih prog, ki naj v čim večji 
meri potekajo po oziroma neposredno ob obstoječih cestah in poljskih poteh. Tekaške smučarske 
proge, ki ne bi potekale po obstoječih cestah in poljskih poteh, je treba urejati izven rastišč 
Loeslejeve grezovke in v radiu 100,00 m od rastišč. 

 SB-5 
območje za 
trim 

BOH 
OPN 

K1, G Na območju je dopustna ureditev trim steze s pripadajočimi športnimi napravami. 

 SB-6 
šotorišče Laški 
Rovt 

BOH 
OPN 

K1, ZSc Na kmetijskih zemljiščih je dopustno urediti šotorišče. Parkiranje vozil v območju ni dopustno. Vse 
ureditve morajo biti take, da trajno ne spreminjajo osnovne namembnosti in rabe površin 
(kmetijska raba območja in traviščni habitatni tip). 
Na površinah podrobne namenske rabe ZSc so dopustni objekti samo sanitarni vozel, recepcija in 
parkirišče. Umestitev navedenih objektov je treba načrtovati tako, da se v čim večji meri ohranijo 
travišča. Parkirišče mora biti peščeno in urejeno tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in 
odstrani na neškodljiv način. Urediti je treba ustrezno odvajanje odpadnih voda. 
Na celotnem območju ni dopustna postavitev zunanje razsvetljave. Posegi v obrežno vegetacijo 
niso dopustni. Ob robovih območja se zgosti obstoječa vegetacija. 

Spodnje 
Bohinjske 

BG-3 
nordijski 

BOH 
OPN 

BC, G, K2 Dopustni so objekti in ureditve za potrebe nordijskega centra (skakalnice, žičnica, sodniški stolp, 
večnamenski objekt, manjši objekti za ekipe športnikov, športna igrišča, stalne in začasne tribune, 
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gore 
 

center Polje vodni zadrževalnik za zasneževanje, ureditev dostopa do območja, ureditev stalnih in začasnih 
parkirišč ter pešpoti idr.). Gradnja športnih dvoran ni dopustna. 
Z ustreznim načrtovanjem je treba zmanjšati vidno izpostavljenost novih ureditev ter preprečiti 
negativne vplive na vedute proti naselju Žlan. Urediti je treba odprte površine. Za zasaditve se 
uporabi avtohtone vrste grmovnic in drevnine. 
Posegi v hudournik na vzhodni strani ter na travnik, v potok in v pas drevesne in grmovne 
vegetacije severno od ceste niso dopustni. 
Zagotoviti je treba ustrezen odmik vseh objektov in ureditev od hudournika na vzhodni strani, ki 
povzroča zasipavanje na vršaju, ter ohranjati obrežno vegetacijo ob hudourniku. 
Zagotoviti je treba ustrezno odvodnjavanje padavinskih voda. 
Za zasneževanje ni dopustno uporabljati dodatnih kemikalij in mikroorganizmov ter odvzemati 
vode iz hudournika oziroma potoka. Skakalnice je dopustno osvetljevati samo v zimskem času od 
1. novembra do 28. februarja, do 21.00 ure. 
Pogoji za gradnjo vodnega zadrževalnika: 
- brežine so položne (največ 15° vsaj na tretjini oboda) in ne smejo biti gladke. Na dnu mora v 
poletnem času ostati najmanj pol metra vode. Praviloma se okolica bazena zasadi z lokalno 
značilno vegetacijo,  
- izvede se kot tehnični objekt, zaščiten z ograjo. Spodnji del ograje mora biti v višini 0,00 – min. 
40,00 cm poln in gladek, da se prepreči padce živali v zadrževalnik. 
Gozdni rob je treba v primeru poškodb zaradi gradnje skakalnic in drugih ureditev sanirati.  
Za vse posege je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za ohranjanje narave. V 
primeru posegov v območje Natura 2000 je treba predhodno pridobiti naravovarstvene pogoje in 
soglasje oziroma dovoljenje za poseg v naravo. 

 BG-4 
taborni prostor 
nad Kredo 

TNP 
OPN 

K2 Območje je v skladu z občinskim predpisom, ki ureja taborjenje v občini, namenjeno taborjenju in 
ureditvi tabornega prostora. Na območju ni dopustno posegati v gozd in gozdni rob ter vnašati 
tujerodnih rastlinskih vrst. Postavitev trajnih objektov ni dovoljena. Območja ni dopustno 
osvetljevati. 

 BG-5 
kamp in 
plezališče pod 
hotelom 
Bellevue 

TNP 
OPN 

ZSc Pri postavitvi in urejanju kampa (prostor za šotore, začasne sanitarije, ognjišče) se upošteva 
naravne značilnosti območja (npr. površine kamnoloma, balvani, strma brežina proti cesti ipd.), 
tako da se jih ne poškoduje. Potrebne površine za parkiranje se zagotovijo v Ribčevem Lazu 
(strnjeni del naselja). Lokacija prostora za šotore se jasno označi na informacijski tabli. Tujerodnih 
rastlinskih vrst ni dopustno vnašati. Kakršnikoli posegi v zemljino so dovoljeni le ob prisotnosti 
arheološkega nadzora. 
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Vogel VO-1 
Vogel 

TNP 
OPN 

K2, G, 
OO, BT, 
PH 

Dopustni so naslednji posegi, objekti in ureditve:  
1. za športnorekreacijske naprave in ureditve (žičniške naprave in stavbe žičniških naprav, 
smučarske proge ter druge športno rekreacijske naprave, objekti in ureditve) so dopustna 
vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve naprav in objektov ter gradnje novih naprav, 
objektov in ureditev na obstoječem smučišču;  
2. za gostinske in nastanitvene objekte na stavbnih zemljiščih so dopustna vzdrževalna dela, 
rekonstrukcije objektov tako, da se ne povečujejo nočitvene zmogljivosti, ter odstranitve objektov. 
Spremembe namembnosti objektov niso dopustne, razen za opravljanje dejavnosti: trgovine, 
storitve, rekreacije, kulturne in zdravstvene dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti osnovni gostinski 
namembnosti objekta. Površine za opravljanje dopolnilnih dejavnosti v gostinskih nastanitvenih 
objektih ne smejo preseči 50 % BTP kleti in pritličja. Posegi na objektih so dopustni po predhodni 
sanaciji odvajanja in čiščenja odpadnih voda;  
3. za ostale obstoječe zakonito zgrajene objekte so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije 
objektov in odstranitve objektov. Povečevanje turističnih nastanitvenih kapacitet ni dopustno. Prav 
tako ni dopustna sprememba namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov, razen v 
objekte za kmetijsko in gozdarsko dejavnost. Posegi na objektih so dopustni po predhodni sanaciji 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda; 
4. na območju zgornje postaje nihalke (Ski hotel, restavracija Viharnik) je dopustna tudi ureditev 
razgledne ploščadi; 
5. dopustna je rekonstrukcija spodnje postaje sedežnice Šija, v okviru katere je urejen tudi 
gostinski lokal Orlove glave, na način, da se ne povečujejo nočitvene zmogljivosti; 
6. za objekte doma Avtomontaže (parc. 1842/39 k.o. Studor) poleg določil tretje točke velja tudi:  
− dopustno je samo vzdrževanje obstoječega dostopa do objektov brez širitev in dodatnega 
utrjevanja, gradnja novih dostopov ni dopustna, 
− okolice objektov in objektov od zunaj ni dopustno osvetljevati, 
− na prostem ni dopustno predvajati glasbe. 
7. dopustni so vzdrževanje, rekonstrukcija in gradnja gospodarske javne infrastrukture za 
zagotovitev pitne vode ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, dopustna je tudi gradnja 
vodovodnega sistema za oskrbo z vodo za zasneževanje; 
8. dopustna je ureditev kolesarskega parka (Orlove glave) in kolesarskega spusta (po Žagarjevem 
grabnu, po poti od Storeča do Ribčevega Laza); 
Za vse zgornje posege je treba pridobiti pravnomočno naravovarstveno soglasje ter 
kulturnovarstveno soglasje. Na območju arheološkega najdišča Dolga Planja je treba ob vseh 
posegih v tla zagotoviti arheološki nadzor nad zemeljskimi deli. 
Gozdne in grmovne površine južno in vzhodno od naravne vrednote Lopata ter južno in okoli 
Storeč vrha je treba ohranjati zaradi ohranitve mirnih območij ter drugih naravovarstveno 
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pomembnih habitatnih tipov. V času od januarja do junija je treba omejiti dostop na območja 
mirnih območij (npr. rekreativnim športnikom, nabiralcem, pohodnikom, turistom ipd.). Pri 
umeščanju dejavnosti in izvajanju aktivnosti na območjih mirnih območij je treba upoštevati tudi 
naslednje omilitvene ukrepe (navedeno je ime mirnega območja): 
− Lopata: hoja je dopustna samo po označenih planinskih poteh; 
− Vogel: jadralno padalstvo je dopustno na območju, ki je določeno v načrtu upravljanja TNP. Hoja 
je dopustna samo po označenih planinskih poteh; 
− Storeč: hoja je dopustna samo po označenih planinskih poteh; 
− Orlove glave: jadralno padalstvo se usmerja izven mirnega območja. 
Osvetljevanje smučišč ni dopustno. 

 VO-2 
smučišče 
Vogel – 
spodnja 
postaja 

TNP 
OPN 

BT, PO, G, 
OO 

Dopustna je tudi ureditev makadamskega parkirišča ob spodnji postaji nihalke na »otoku«, okoli 
katerega poteka enosmerni promet. Ohranja se čim več obstoječe drevesne vegetacije. 

 VO-3 
planina Zadnji 
Vogel 

TNP 
OPN 

K2, OO Veljajo določila tretje točke PPIP v EUP VO-1, poleg tega pa velja tudi: 
− dopustna je gradnja novega objekta sirarne z bivalnim delom ter gradnja novega objekta hleva 
na mestu ruševin nekdanjega hleva, 
− na območju EUP sta dopustna največ ena sirarna z bivalnim delom in en hlev, 
− okolice objektov in objektov od zunaj ni dopustno osvetljevati, 
− na prostem ni dopustno predvajati glasbe, 
− gradnja novih dostopov ni dopustna. 

Zgornja 
Bohinjska 
dolina 

ZB-11 
Vorenčkojca 

TNP 
OPN 

K1 Dopustno je travnato športno igrišče ter postavitev mikrourbane opreme (klopi, koši). Postavitev 
drugih objektov ni dopustna. 

 ZB-12 
športno igrišče 
Bohinjska 
Češnjica 

BOH 
OPN 

ZSs Dopustno je asfaltirano športno igrišče, ki ga je dopustno ograditi. Za potrebe igrišča je dopustna 
postavitev začasnih tribun in mikrourbane opreme ter ureditev peščenega parkirišča ob lokalni 
cesti, ki mora biti urejeno tako, da se goriva in maziva, ki odtekajo, zadrži in odstrani na neškodljiv 
način. Druge ureditve in objekti niso dopustni. 
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5. Občinski podrobni prostorski načrti 

164. člen  
(območja, za katera je predviden OPPN) 

(3) S tem odlokom so določena območja, ki se urejajo z OPPN. 

naselje 

Preglednica 10: Enote urejanja prostora, na katerih je predvidena izdelava OPPN. 

ime OPPN EUP 
Bohinjska Bistrica Kamp Danica BB-31 
 Prometni terminal BB-16 
 GP Bohinj BB-8 
 Stara ribogojnica BB-29 
 Zbirni center pod Kozjim hrbtom BB-23 
 Na Polani BB-9 
 Dobrava BB-43 
Ribčev Laz Ribčev Laz – center RL-2 
 Ribčev Laz – jug RL-3 
 Ob Jezernici RL-12 
 Pod Skalco BJ-4 
 Čolnarna Pod skalco BJ-7 
Srednja vas Smučišče Senožeta SE-3 
Stara Fužina Stara Fužina – Lev SF-8 

 
(4) Enote urejanja prostora, za katere se v skladu z določbami tega odloka izdela OPPN, 
so prikazane na karti 3 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma 
podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«. 

(5) Meja OPPN, ki je določena s tem odlokom, se v fazi njegove priprave lahko spremeni 
in prilagodi podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu, optimizaciji rešitev 
ter ureditvam dostopov in infrastrukture. Meja OPPN se lahko spremeni pod pogojem, da s 
spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih ali izključenih parcel ali da občinski 
svet občine Bohinj sprejme akt, s katerim ugotavlja splošni interes v zvezi s spremembo 
območja OPPN. 

165. člen  
(usmeritve za območja predvidenih OPPN) 

(1) Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati: 

- namensko rabo zemljišč, ki je določena v karti 3 »Prikaz območij enot urejanja 
prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih 
pogojev«, 

- usmeritve za izdelavo OPPN, ki so določene v 159. do 163. členu tega odloka, 
- splošne PIP iz 3. poglavja izvedbenega dela tega odloka, če jih usmeritve za 

izdelavo OPPN ne spreminjajo, 
- usmeritve iz 5. poglavja izvedbenega dela tega odloka. 

(2) Če OPPN vključuje več EUP, je treba izdelati strokovne podlage s strokovnimi rešitvami 
prostorskih ureditev za celotno območje in določiti etapnost izvajanja OPPN v celotnem 
območju urejanja z OPPN. 

(3) Za območje, ki se ureja z OPPN, se izdela en ali več OPPN, pri čemer je treba 
zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno 
enoto in da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost 
prostorskih ureditev. 
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(4) Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je predvidena izdelava OPPN, je 
treba izdelati strokovne podlage in strokovne rešitve prostorskih ureditev za celotno 
območje OPPN, določiti in rezervirati morebitne površine za programe družbene 
infrastrukture, omrežja dostopnih cest in osnovne gospodarske javne infrastrukture ter 
določiti etapnost izvajanja OPPN v celotnem območju urejanja z OPPN. Izdelati je treba 
program opremljanja zemljišča, ki bo v primeru etapnega izvajanja OPPN podlaga za 
izračun stroškov komunalnega opremljanja v posameznem območju etape. 

(5) FI, FZ, DOBP in DZP se v OPPN računajo na območja posameznih EUP glede na 
namenske rabe, v izračunu se ne upoštevajo obodne ceste, ki mejijo na EUP, in ceste, ki so 
določene z regulacijskimi linijami. 

166. člen  
(PIP do sprejema OPPN) 

Če ni z usmeritvami za OPPN določeno drugače, so na območjih, kjer je s tem odlokom 
predvidena izdelava OPPN, do njegove uveljavitve dopustni samo naslednji posegi: 

- vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov, 
- gradnja pomožnih objektov na gradbenih parcelah obstoječih objektov, ki jih 

morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če so v 
nasprotju z načrtovanimi posegi v OPPN: samo pomožni objekti iz točk 1, 2, 4, 6, 
7, 8, 9 (samo vodnjak), 15 (samo zbiralnik za kapnico) in 24 Priloge 1 tega odloka, 

- sprememba namembnosti obstoječih objektov ali delov objektov v okviru 
obstoječih in dopustnih dejavnosti namenske rabe EUP, 

- odstranitev obstoječih objektov (če so to objekti, ki so varovani s predpisi s 
področja kulturne dediščine, je treba pridobiti soglasje organov pristojnih za 
varstvo kulturne dediščine), 

- rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev GJI, 
- gradnja GJI v trasah, ki jih s soglasjem potrdi organ Občine Bohinj, pristojen za 

gospodarske javne službe, za potrebe povezovanja infrastrukturnih omrežij, 
priključevanja obstoječih objektov ter priključevanja novih objektov, ki se gradijo v 
sosednjih območjih, 

- izmere, obodne parcelacije in geodetski postopki za urejanje obstoječih in 
načrtovanih objektov

- gradnja objektov za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, zaščitnih ukrepov 
ter za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev, 

 in naprav GJI, 

- avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami, 
- parkirne površine (začasna ureditev do sprejetja OPPN), 
- gradnja pločnikov, kolesarskih stez, kolesarskih poti, pešpoti, dostopnih cest 

oziroma poti do objektov, 
- dostopi za funkcionalno ovirane osebe, 
- urejanje parkovnih odprtih bivalnih površin, drevoredi, otroška igrišča ipd., 
- vodnogospodarske ureditve, 
- naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje 

podatkov), 
- mikrourbana oprema. 

167. člen  
(strokovne rešitve prostorskih ureditev in urbanistični, arhitekturni ali krajinsko-arhitekturni 

natečaj) 

(1) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z izdelavo variantnih 
strokovnih prostorskih preveritev ali z javnim natečajem. Variantne strokovne prostorske 
preveritve lahko izdela en ali več različnih prostorskih načrtovalcev. Izdelane morajo biti 
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tako, da jih je mogoče med seboj primerjati. Primerjajo se z urbanističnega, okoljskega in 
ekonomskega vidika. Najustreznejšo strokovno prostorsko preveritev, ki jo predlaga študija 
variant, potrdi pristojna služba občinske uprave. 

(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se pridobijo z javnim natečajem, kadar 
gre za načrtovanje prostorske ureditve ob javnih površinah, prostorske ureditve z javnim 
programom, za kompleksne prostorske ureditve, za prostorske ureditve v vplivnem 
območju prostorskih dominant ali za prostorske ureditve, ki so same prostorske 
dominante. Javni natečaj se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih natečajev. 

(3) Zahteva za izvedbo variantnih rešitev ali javnega natečaja je določena v podrobnih PIP 
v 159. do 163. členu tega odloka, kadar gre za nov OPPN, pa s sklepom o začetku 
priprave OPPN. 

168. člen  
(odstopanja od splošnih določb odloka) 

(1) Odstopanje od faktorjev FI in FZ, določenih s tem odlokom, je dopustno, če gre za 
rekonstrukcijo obstoječih stavb. 

(2) V OPPN se vrednosti FZ in FI, ki so določene s tem odlokom, lahko prekoračijo, če 
prekoračitev pomeni izboljšanje kakovosti prostora. Prekoračitev je treba v OPPN utemeljiti 
in dokazati, da so za načrtovane objekte zagotovljene predpisane odprte bivalne površine 
(DOBP), zelene površine (DZP) in parkirne površine v skladu z določbami tega odloka. 

(3) Odstopanja od PIP, določenih s tem odlokom, so dopustna pri obstoječih zakonito 
zgrajenih objektih, ki se rekonstruirajo, dograjujejo ali se jim spreminja namembnost, če so 
pogoji za gradnjo v izdanem gradbenem ali uporabnem dovoljenju za obstoječi objekt v 
neskladju s PIP tega odloka. 

(4) Odstopanja od določil za barve fasad so možna v območjih, ki se urejajo z OPPN, če 
za to obstajajo strokovne podlage z utemeljitvijo oziroma se za objekte ali območje OPPN 
izvede javni natečaj. 

169. člen  
(PIP za pripravo OPPN in državnih prostorskih aktov, ki niso določeni s tem odlokom) 

(1) OPPN se lahko izdela v skladu s predpisi s področja urejanja prostora za posamezni 
EUP ali manjše območje znotraj posameznega EUP tudi takrat, kadar njegova izdelava ni 
predvidena s tem odlokom, če: 

- se za območje ali manjše območje znotraj posameznega EUP izkaže investicijski 
interes in ta ni v nasprotju z usmeritvami strateškega dela OPN Bohinj za 
predlagano območje, 

- gre za ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesreč, 
- je na obstoječih parcelah, namenjenih gradnji, treba izvesti predhodno komasacijo, 
- ni mogoče zagotoviti dostopov do parcel, namenjenih gradnji,  
- obstoječe lastništvo parcel, namenjenih gradnji, onemogoča racionalno gradnjo 

gospodarske javne infrastrukture, 
- gre za gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture. 

(2) Za OPPN in DPN, ki posegajo v območja izjemnih krajin in druga območja 
prepoznavnosti prostora, se v okviru strokovnih podlag obvezno izdelajo tudi krajinske 
preveritve in utemeljitve. 

170. člen  
(območja prostorskih izvedbenih aktov, ki ostajajo v veljavi) 
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(1) V EUP, za katere ta odlok podaljšuje veljavnost sprejetih prostorskih izvedbenih aktov, 
veljajo vsi pogoji, ki jih ti akti določajo. Če ni v veljavnem prostorskem aktu posebej 
prepovedano, so dopustni tudi: vzdrževanje objektov, gradnja pomožnih objektov v skladu 
z namensko rabo EUP, odstranitev objektov ter gradnje in ureditve, določene v 61. členu 
tega odloka, razen podzemnih etaž. Upoštevati je treba tudi omejitve za razvoj v prostoru, 
ki so prikazane v Prikazu stanja prostora. 

(2) Pri spremembi prostorskih izvedbenih aktov, za katere ta odlok podaljšuje veljavnost, 
je treba upoštevati določbe tega odloka, razen pri faktorjih (FZ, FI, DOBP, DZP in višina) in 
dopustnih dejavnostih, kjer se lahko upoštevajo določbe podrobnega prostorskega 
izvedbenega akta, ki je predmet spremembe. 

(3) V primeru neskladja, ko meja veljavnega prostorskega izvedbenega akta v celoti ne 
zajema EUP oziroma je manjša ali večja od EUP, se območje EUP, ki se nahaja izven 
območja veljavnega prostorskega izvedbenega akta, ureja s smiselnim upoštevanjem 
določil veljavnega prostorskega izvedbenega akta. 

(4) V primerih, ko so območja ali deli območij veljavnih prostorskih izvedbenih aktov s 
tem odlokom opredeljeni za pripravo OPPN, se do njihovega sprejetja upoštevajo določila 
veljavnih prostorskih izvedbenih aktov. 

171. člen  
(financiranje OPN in OPPN) 

(1) Izredne spremembe in dopolnitve OPN, ki jih zahteva posamezni pobudnik ali več 
pobudnikov in ki niso v javnem interesu, vodi Občina, vse stroške izdelave strokovnih 
podlag, osnutka, predloga in postopka pa nosi pobudnik. Pobuda s strani pobudnika za 
spremembe in dopolnitve OPN mora vsebovati obrazložitev in utemeljitev, na območju 
varstvenih režimov po zakonu o varstvu narave, varstvu voda, varstvu kulture dediščine in 
varstvu kmetijskih zemljišč pa morajo vsebovati poleg strokovnih podlag tudi mnenje 
pristojnih organov (v primeru posegov na območja varovanja narave tudi PVO in okoljsko 
poročilo, če je to zaradi obsega del potrebno). 

(2) Izdelavo OPPN, ki ga zahteva posamezni pobudnik ali več pobudnikov in ki ni v 
javnem interesu, vodi Občina, vse stroške izdelave strokovnih podlag, osnutka, predloga in 
postopka pa nosi pobudnik. Pobuda s strani pobudnika za izdelavo OPPN mora vsebovati 
obrazložitev in utemeljitev, na območju varstvenih režimov po zakonu o varstvu narave, 
varstvu voda, varstvu kulture dediščine in varstvu kmetijskih zemljišč pa morajo vsebovati 
poleg strokovnih podlag tudi mnenje pristojnih organov (v primeru posegov na območja 
varovanja narave tudi PVO in okoljsko poročilo, če je to zaradi obsega del potrebno). 

 
IV PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

172. člen  
(dokončanje začetih postopkov) 

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se 
končajo po določbah prostorskih izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve 
popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. 

173. člen  
(veljavnost in prenehanje veljavnosti planskih in izvedbenih aktov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji izvedbeni akti: 
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- Odlok o ureditvenem načrtu Ribčev Laz – Pod Skalco (T9/1) (UVOB, št. 3/03), 
- Občinski podrobni prostorski načrt za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–RTP 

Bohinj (Ur.l. RS, št. 58/2009), 
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Ribčev 

Laz (UVOB, št.9/12), 
- Odlok o zazidalnem načrtu Športno rekreacijski center »Danica« v Bohinjski Bistrici 

(UVOB št. 8/99, 8/06). 

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti za 
območja in za dele območij, ki so določeni na karti 3 »Prikaz območij enot urejanja 
prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih 
pogojev«, za ostale dele območij pa se razveljavijo: 

- Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje Sz-1 »Strženica« (UVOB, št. 
4/98, 3/99, 7/99, 6/04) – območje razveljavitve obsega dele parc. 566/9, 566/11, 
566/8, 566/13, 566/7, 566/12 in 566/1, vse k.o. Bohinjska Bistrica. 

(3) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji planski in prostorski 
izvedbeni akti: 

- Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega (UVG Gorenjske 2/86, 
23/88, 9/89 in 4/90), in srednjeročnega plana občine Radovljica (UVG 8/86, 15/87, 
15/88, 9/89, 2/90 (razv. del 8/86) ter Uradni list RS 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 
48/94, 79/94 in 5/95, 19/97, 22/97, 68/98, (razv. del 19/97) ter UVOB 4/01, 5/04, 
1/05, 6/05, 3/10) za območje nove občine Bohinj - preimenovane v sestavine 
prostorskega plana občine Bohinj, 

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (UVOB št. 6/89, 
Uradni list RS, št. 45/98, UVOB št. 3/99, 7/99, 8/99, 2/00, 6/00, 17/00, 7/01, 2/05, 
3/05, 5/05, 3/06, 8/06, 7/07, 9/07, 2/08, 7/09, 1/10 - UPB1, 6/11, 3/13, 5/13), 

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico (UVOB št. 7/01, 8/04, 
35/04, 6/05, 03/06, 03/08, 7/09, 1/11, 3/13, 5/13), 

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (Uradni list RS, 
št. 16/91, 72/98, UVOB št. 3/99, 2/00, 6/00, 2/01, 3/03, UVG št. 27/03, UVOB št. 
4/03, 5/05, 1/06, 3/06, 5/06, 2/07, 8/07, 9/07, 3/08, 5/08, 8/08, 1/09, 2/09 - 
UPB2). 

174. člen  
(dostopnost občinskega prostorskega akta in nadzor) 

(1) Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu Občine Bohinj in na 
spletnih straneh Občine. 

(2) Nadzor nad izvajanjem OPN občine Bohinj opravlja pristojno Ministrstvo in pristojne 
inšpekcijske službe. 

175. člen  
(veljavnost občinskega prostorskega načrta) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. 
 
 
Številka: ________ 
Bohinjska Bistrica, dne ________ 
               Župan Občine Bohinj 
                Franc Kramar   
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Priloga 1: Dopustne gradnje pomožnih objektov na površinah podrobnejše namenske 
rabe. 



Odlok OPN BOHINJ, Priloga 1 
 

1 
 

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 zbiralnik 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 
 6 – le v primeru zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema 
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 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 m

2
 

 
 

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 / / / ● / / / / / ● / / / / / / / / / / / / / / ● / / / / / / / 
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 / / / / 
ograja ter opora za / / / 6 / / / / / 6 / / / / / / / / / / / / / / 6 6 6 / / / / / 
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trajne nasade 

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 
 

 

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 
 2 – ni dopustno v območju TNP 
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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 

 
 



 
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: 007-1/2016 
Datum: 08.03.2016 
 
 
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 AKTA O 
USTANOVITVI ZAVODA, skrajšani postopek 
 
 
Predlog sprememb odloka je manj zahteven, zato župan predlaga, da pred 
obravnavo Občinski svet, v skladu s 86. členom Poslovnika Občinskega sveta 
(Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07, 2/09) sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda sprejme po 
skrajšanem postopku. 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda. 
 
 
Kot poročevalec na seji Občinskega sveta ter na sejah komisij bo sodeloval Nace 
Arh. 
 
 
 
Pripravil: 
Nace Arh mag. prav. 
 

PREDLAGATELJ:                                                                             
Župan                                                             

Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 
                                                                       



 
 

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

 
I. UVOD 

 
Razlogi za sprejem odloka, ocena stanja, cilji in načela ter ocena 
finančnih posledic 
 
Potrebna je dopolnitev seznama registriranih dejavnosti, ki jih izvaja Javni zavod 
Turizem Bohinj (zavod). V luči sprejemanja Odloka o plovbnem režimu na 
območju Občine Bohinj je bilo potrebno preveriti, ali ima zavod prava pooblastila 
za izvajanje dejavnosti oziroma ali ima registrirane dejavnosti, kot so mu 
naložene s predpisi. S spremembo se dopolnjuje in posodablja seznam dejavnosti 
po standardni klasifikaciji dejavnosti. S spremembo odloka vzpostavljamo 
primerno pravno podlago za nemoteno in tekoče delovanje zavoda. Finančnih 
posledic s sprejetjem sprememb ni. 
 
 

II. BESEDILO ČLENOV 
 

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11) in 31. člena Statuta Občine Bohinj 
(Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07), je Občinski svet Občine Bohinj, na 12. 
redni seji, dne 17. 3. 2016  sprejel  

 
O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi zavoda 
 

1. člen 
 

Besedilo 3. člena se nadomesti z: 
 
»(1) Dejavnosti in storitve, katerih izvajanje na ravni turističnega območja je v 
javnem interesu, so: 
1.    Informacijsko turistična dejavnost, ki vključuje: 

- informiranje turistov, 
- zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev oziroma obiskovalk 

(v nadaljnjem besedilu: obiskovalcev), 
- ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, 
- sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s 

turistično ponudbo pristojnim organom, 
- urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, 

2.    spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, 
3.    trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja, 
4.    razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture, 
5.    razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, 
6.    organizacija in izvajanje prireditev, 
7.    ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do 

turistov in turizma, 
8.    druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom. 
 
(2) Te naloge zavod izpolnjuje v okviru naslednjih registriranih dejavnosti: 

- 18.120 Drugo tiskanje 
- 18.130 Priprava na tisk in objavo 
- 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 
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- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo 
- 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in 

rekviziti za igre in zabavo 
- 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi 

izdelki 
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in 

tobačnimi izdelki 
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in 

obutvijo 
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
- 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
- 49.392 Obratovanje žičnic 
- 50.300 Potniški promet po celinskih vodah 
- 50.400 Tovorni promet po celinskih vodah 
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 
- 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu 
- 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
- 56.103 Slaščičarne in kavarne 
- 56.104 Začasni gostinski obrati 
- 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
- 56.290 Druga oskrba z jedmi 
- 56.300 Strežba pijač 
- 58.110 Izdajanje knjig 
- 58.130 Izdajanje časopisov 
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
- 58.190 Drugo založništvo 
- 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
- 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, 

televizijskih oddaj 
- 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
- 60.100 Radijska dejavnost 
- 60.200 Televizijska dejavnost 
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov 
- 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij 
- 63.990 Drugo informiranje 
- 64.190 Drugo denarno posredništvo 
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in 

humanistike 
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
- 74.200 Fotografska dejavnost 
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
- 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
- 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 
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- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in 
zakup 

- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem 
in zakup 

- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen 
avtorsko zaščitenih del 

- 79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
- 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje 
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
- 90.010 Umetniško uprizarjanje 
- 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
- 90.030 Umetniško ustvarjanje 
- 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
- 91.011 Dejavnost knjižnic 
- 91.012 Dejavnost arhivov 
- 91.020 Dejavnost muzejev 
- 91.030 Varstvo kulturne dediščine 
- 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot 
- 93.110 Obratovanje športnih objektov 
- 93.291 Dejavnost marin 
- 93.292 Dejavnost smučarskih centrov 
- 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
- 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 
- 94.120 Dejavnost strokovnih združenj« 

 
2. člen 

 
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. 
 
 
 Župan Občine Bohinj 

Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 

II. OBRAZLOŽITEV 
 
3. člen se dopolnjuje oziroma posodablja seznam registriranih dejavnosti, ki jih 
izvaja zavod s čimer se zagotavlja pravna podlaga za nemoteno izvajanje nalog, 
ki so mu poverjene. V letu 2014 je tržna inšpekcija preverila delovanje oz. 
dejavnost parkirišč, pri čemer je preverila pravno podlago, v skladu s katero 
Občina Bohinj izvaja to dejavnost. Možnosti sta dve, ali z odlokom ali v registru 
dejavnosti.  



 
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: 4103-0002/2016 
Datum: 29.03.2016 
 
 
ZADEVA: 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOHINJ ZA LETO 2015 
 
 
Na podlagi 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 
14/2013-popr., 101/2013, 55-15- ZFisP, 96/15- ZIPRS1617) in na podlagi 
tretjega odstavka 119. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, 
št. 8/07) vam v prilogi pošiljam: 
 
- Zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 2015 
 
Na seji Občinskega sveta bodo Zaključni račun proračuna Občine Bohinj poleg 
predlagatelja pojasnjevali tudi delavci občinske uprave. 
 
Predlagam, da Občinski svet po končani obravnavi sprejme naslednja sklepa: 
 
 
SKLEPI:  
 
1. Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 
2015 s prilogami. 
 
2. Občinski svet sprejme sklep o prenosu namenskih sredstev v leto 
2016:  
- sredstva rezervnega stanovanjskega sklada v višini 22.486 EUR in 
- sredstva rezervnega sklada obvezne rezerve v višini 45.865 EUR. 
 
 
 
 
 
Pripravila: Monika Remškar dipl.ekon. 
 
 
         ŽUPAN 
       Franc KRAMAR, univ.dipl.inž.les. 
 
 
PRILOGA: 
 
Besedilo Zaključnega računa proračuna občine Bohinj za leto 2015 
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1  Z A K L J U Č N I  R A Č U N  P R O R A Č U N A  

Na podlagi Zakona o javnih financah tretjega odstavka 98. člena (Uradni list RS, št. 
11/2011-UPB4, 14/2013- popr., 101/2013, 55/15- ZFisP, 96/15-ZIPRS1617) in na 
podlagi 119. člena Statuta Občine Bohinj je občinski svet na 5. redni seji, dne 
26.3.2015 sprejel 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 

PRORAČUNA OBČINE BOHINJ ZA LETO 2015 

1. člen  
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015, poročilo o porabi 
rezervnega sklada obvezne proračunske rezerve in poročilo o porabi stanovanjskega 
rezervnega sklada ter zaključni račun EZR. 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Bohinj so bili 
v letu 2015 realizirani v naslednjih zneskih:  

KONTO OPIS Realizacija 
2015 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J  P R I H O D K I 
(70+71+72+73+74) 10.769.486 

     TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.047.465 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    4.383.073 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.150.760 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 656.320 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 575.865 

706 
 

DRUGI DAVKI 128 

71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 1.664.392 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA  372.211 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 6.019 

712   DENARNE KAZNI  68.413 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 1.106.384 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 111.365 

72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 919 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 32 

Zaključni račun 2015 Stran 3 od 515

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201111&stevilka=449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3675


722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 887 

73    PREJETE DONACIJE   940 

730 
 

  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 940 

74    TRANSFERNI PRIHODKI   4.720.162 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.509.341 

741 
 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTVE PRORAČUNA EU 3.210.821 

  II. S K U P A J  O D H O D K I (40+41+42+43) 10.417.686 

40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 3.138.331 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM       815.672 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 119.665 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  2.143.980 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 15.231 

409   SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE 43.783 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 2.133.062 

410   SUBVENCIJE 55.662 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 886.224 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN 
USTANOVAM 203.788 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  987.388 

42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.002.334 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 5.002.334 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 143.959 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN 
FIZ.OSEBAM 84.200 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 59.759 

  III. PRISEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 351.800 

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 485 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  485 
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751 
 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 

0 

 

442 
 

PORABA SREDSTEV KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIUJE 0 

  VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA  IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV         (IV. - 
V.) 

485 

  VII. 

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)       
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER                  
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL              
(I. + IV.) - (II. + V.) 

352.285 

C.  R A Č U N  F I N A N C I R A N J A 

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 

55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 235.129 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  235.129 

  X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-IX.) 235.129 

  XI. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 
RAČUNIH                                 (III.+VI.+X) = 
(I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.) 

117.156 

 

  

2. člen  

Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni 
del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa 
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bohinj za 
leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov. 

3. člen  

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2015 v višini 45.865 € se prenese 
med sredstva proračunske rezerve za leto 2016. 

4. člen 

Saldo sredstev stanovanjskega rezervnega sklada na dan 31.12.2015 v višini 22.486 
€ se prenese med sredstva proračunske rezerve za leto 2015. 

Zaključni račun 2015 Stran 5 od 515



 
5. člen 

 
Zaključni račun EZR Občine Bohinj za leto 2015 izkazuje:  
I.  Skupaj prihodki s prenosom sredstev preteklega leta  618 EUR 
II. Skupaj odhodki          274 EUR 
III. Sredstva za prenos     344 EUR 

 

 

6.člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Bohinj. 

 

Številka: 410-0007/2015 
Bohinjska Bistrica, 09.03.2015 
 

Župan 
Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
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I .  SPLOŠNI DEL 
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ZAKLJUČNI RAČUN 2015

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REALIZACIJA
2015

VELJAVNI
PRORAČUN

SPREJETI
PRORAČUN

2015
(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

REALIZACIJA
2014

(4) (1)/(2)

Indeks
2015

(2)-(1)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 11.826.299,9511.869.134,9110.769.486,45 91,18.718.117,24 90,71.099.648,46

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.800.097,076.822.986,156.047.465,67 88,96.396.911,76 88,6775.520,48

70 DAVČNI PRIHODKI 4.965.423,584.965.423,584.383.072,71 88,34.894.874,37 88,3582.350,87

700 Davki na dohodek in dobiček 3.633.418,003.633.418,003.150.760,00 86,73.718.842,00 86,7482.658,00

7000 Dohodnina 3.633.418,003.633.418,003.150.760,00 86,73.718.842,00 86,7482.658,00

700020 Dohodnina - občinski vir 3.633.418,003.633.418,003.150.760,00 86,73.718.842,00 86,7482.658,00

703 Davki na premoženje 686.255,58686.255,58656.319,92 95,6647.350,15 95,629.935,66

7030 Davki na nepremičnine 513.104,58513.104,58471.401,56 91,9474.364,14 91,941.703,02

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 6.500,006.500,005.562,60 85,66.580,69 85,6937,40

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 15.000,0015.000,0020.476,90 136,518.570,31 136,5-5.476,90

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 273.777,99273.777,99249.481,05 91,1240.293,30 91,124.296,94

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 214.826,59214.826,59190.828,24 88,8205.699,24 88,823.998,35

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 3.000,003.000,005.052,77 168,43.220,60 168,4-2.052,77

7031 Davki na premičnine 501,00501,00235,74 47,1275,04 47,1265,26

703100 Davek na vodna plovila 500,00500,00233,99 46,8257,52 46,8266,01

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 1,001,001,75 175,017,52 175,0-0,75

7032 Davki na dediščine in darila 72.500,0072.500,0081.138,54 111,969.646,36 111,9-8.638,54

703200 Davek na dediščine in darila 70.000,0070.000,0080.391,59 114,967.984,53 114,9-10.391,59

703201 Zamudne obresti davkov občanov 2.500,002.500,00746,95 29,91.661,83 29,91.753,05

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 100.150,00100.150,00103.544,08 103,4103.064,61 103,4-3.394,08

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 35.000,0035.000,0021.152,08 60,438.582,45 60,413.847,92

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 65.000,0065.000,0082.301,75 126,664.237,23 126,6-17.301,75

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 150,00150,0090,25 60,2244,93 60,259,75
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REALIZACIJA
2015

VELJAVNI
PRORAČUN

SPREJETI
PRORAČUN

2015
(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

REALIZACIJA
2014

(4) (1)/(2)

Indeks
2015

(2)-(1)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 645.750,00645.750,00575.864,86 89,2528.592,92 89,269.885,14

7044 Davki na posebne storitve 3.500,003.500,001.774,77 50,71.710,39 50,71.725,23

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 3.500,003.500,001.774,77 50,71.710,39 50,71.725,23

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 642.250,00642.250,00574.090,09 89,4526.882,53 89,468.159,91

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 130.000,00130.000,00110.744,32 85,2130.866,57 85,219.255,68

704704 Turistična taksa 468.000,00468.000,00439.675,16 94,0350.268,65 94,028.324,84

704706 Občinske takse od pravnih oseb 4.500,004.500,004.036,73 89,74.533,32 89,7463,27

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 750,00750,00548,97 73,2834,66 73,2201,03

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 30.000,0030.000,0019.084,91 63,640.379,33 63,610.915,09

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 9.000,009.000,000,00 0,00,00 0,09.000,00

706 Drugi davki 0,000,00127,93 ---89,30 ----127,93

7060 Drugi davki 0,000,00127,93 ---89,30 ----127,93

706099 Drugi davki 0,000,00127,93 ---89,30 ----127,93

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.834.673,491.857.562,571.664.392,96 90,71.502.037,39 89,6193.169,61

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 371.134,72371.134,72372.211,54 100,3374.957,59 100,3-1.076,82

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,000,002.500,00 ---0,00 ----2.500,00

710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 0,000,002.500,00 ---0,00 ----2.500,00

7102 Prihodki od obresti 1.460,001.460,00836,18 57,33.869,83 57,3623,82

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 660,00660,00169,07 25,6414,99 25,6490,93

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 200,00200,001,31 0,72.197,36 0,7198,69

710215 Drugi prihodki od obresti 600,00600,00665,80 111,01.257,48 111,0-65,80

7103 Prihodki od premoženja 369.674,72369.674,72368.875,36 99,8371.087,76 99,8799,36

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 53.201,7253.201,7256.176,97 105,656.995,98 105,6-2.975,25

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 48.000,0048.000,0045.125,01 94,039.360,98 94,02.874,99

710304 Prihodki od drugih najemnin 37.252,0037.252,0034.229,00 91,930.916,12 91,93.023,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 54.970,0054.970,0036.898,27 67,154.969,06 67,118.071,73

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 155.000,00155.000,00162.017,77 104,5159.551,13 104,5-7.017,77

710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 51,0051,000,00 0,00,00 0,051,00

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 1.200,001.200,0079,29 6,6977,08 6,61.120,71

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 20.000,0020.000,0034.349,05 171,828.317,41 171,8-14.349,05

711 Takse in pristojbine 4.060,004.060,006.019,44 148,33.517,57 148,3-1.959,44

7111 Upravne takse in pristojbine 4.060,004.060,006.019,44 148,33.517,57 148,3-1.959,44

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 4.000,004.000,006.019,44 150,53.517,57 150,5-2.019,44

711120 Upravne takse s področja prometa in zvez 60,0060,000,00 0,00,00 0,060,00
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712 Globe in druge denarne kazni 73.000,0073.000,0068.413,24 93,772.882,51 93,74.586,76

7120 Globe in druge denarne kazni 73.000,0073.000,0068.413,24 93,772.882,51 93,74.586,76

712001 Globe za prekrške 70.000,0070.000,0066.290,76 94,770.510,54 94,73.709,24

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 0,000,001.902,48 ---1.941,97 ----1.902,48

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 1.000,001.000,00220,00 22,0430,00 22,0780,00

712010 ***Povprečnine postopka o prekrških 2.000,002.000,000,00 0,00,00 0,02.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.062.946,771.085.835,851.106.383,69 104,1954.929,41 101,9-20.547,84

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.062.946,771.085.835,851.106.383,69 104,1954.929,41 101,9-20.547,84

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.047.946,771.070.835,851.093.975,32 104,4941.476,27 102,2-23.139,47

713005 Prihodki od vstopnin 15.000,0015.000,0012.408,37 82,713.453,14 82,72.591,63

714 Drugi nedavčni prihodki 323.532,00323.532,00111.365,05 34,495.750,31 34,4212.166,95

7141 Drugi nedavčni prihodki 323.532,00323.532,00111.365,05 34,495.750,31 34,4212.166,95

714100 Drugi nedavčni prihodki 20.500,0020.500,0038.805,58 189,333.112,27 189,3-18.305,58

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 301.324,00301.324,0072.080,76 23,960.674,66 23,9229.243,24

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 800,00800,00325,05 40,61.306,07 40,6474,95

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 300,00300,00153,66 51,2657,31 51,2146,34

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 608,00608,000,00 0,00,00 0,0608,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 80.247,0080.247,00919,12 1,217.802,92 1,279.327,88

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.000,001.000,0032,12 3,212.882,92 3,2967,88

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 1.000,001.000,0032,12 3,2882,92 3,2967,88

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 1.000,001.000,0032,12 3,2882,92 3,2967,88

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0,000,000,00 ---11.800,00 ---0,00

720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil 0,000,000,00 ---11.800,00 ---0,00

7202 Prihodki od prodaje opreme 0,000,000,00 ---200,00 ---0,00

720201 Prihodki od prodaje računalniške opreme 0,000,000,00 ---200,00 ---0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 79.247,0079.247,00887,00 1,14.920,00 1,178.360,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 79.247,0079.247,00887,00 1,14.920,00 1,178.360,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 79.247,0079.247,00887,00 1,14.920,00 1,178.360,00
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73 PREJETE DONACIJE 500,00500,00940,00 188,0170,42 188,0-440,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 500,00500,00940,00 188,0170,42 188,0-440,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 500,00500,00740,00 148,00,00 148,0-240,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 500,00500,00740,00 148,00,00 148,0-240,00

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0,000,00200,00 ---170,42 ----200,00

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0,000,00200,00 ---170,42 ----200,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.945.455,884.965.401,764.720.161,66 95,42.303.232,14 95,1245.240,10

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.464.107,451.464.107,451.509.340,92 103,1410.093,60 103,1-45.233,47

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.444.107,451.444.107,451.505.415,11 104,3377.797,46 104,3-61.307,66

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 253.062,21253.062,21482.652,00 190,70,00 190,7-229.589,79

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 1.038.989,341.038.989,34881.681,35 84,9250.307,83 84,9157.307,99

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 152.055,90152.055,90141.081,76 92,8127.489,63 92,810.974,14

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0,000,000,00 ---199,31 ---0,00

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0,000,000,00 ---199,31 ---0,00

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 17.000,0017.000,003.733,56 22,031.474,73 22,013.266,44

740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 17.000,0017.000,003.733,56 22,031.474,73 22,013.266,44

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 3.000,003.000,00192,25 6,4622,10 6,42.807,75

740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 3.000,003.000,00192,25 6,4622,10 6,42.807,75

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 3.481.348,433.501.294,313.210.820,74 92,21.893.138,54 91,7290.473,57

7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči 
Evropske unije

0,000,000,00 ---567.033,68 ---0,00

741000 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije 0,000,000,00 ---567.033,68 ---0,00

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
strukturnih skladov

0,000,001.122.283,67 ---0,00 ----1.122.283,67

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skla 0,000,001.122.283,67 ---0,00 ----1.122.283,67

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz 
kohezijskega sklada

0,000,002.088.537,07 ---0,00 ----2.088.537,07

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega skl 0,000,002.088.537,07 ---0,00 ----2.088.537,07

7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 3.481.348,433.501.294,310,00 0,01.326.104,86 0,03.501.294,31

741700 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 3.481.348,433.501.294,310,00 0,01.326.104,86 0,03.501.294,31
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 11.601.466,9511.644.301,9110.417.686,40 89,89.382.906,76 89,51.226.615,51

40 TEKOČI ODHODKI 3.544.815,623.572.373,153.138.331,21 88,52.764.182,34 87,9434.041,94

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 868.507,49869.836,85815.672,43 93,9869.724,76 93,854.164,42

4000 Plače in dodatki 738.778,79741.465,99700.464,80 94,8759.747,51 94,541.001,19

400000 Osnovne plače 676.208,79680.461,63639.786,86 94,6699.600,41 94,040.674,77

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 28.970,0030.210,2930.064,05 103,832.792,27 99,5146,24

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 33.600,0030.794,0730.613,89 91,127.354,83 99,4180,18

4001 Regres za letni dopust 28.130,0528.539,4826.161,67 93,026.034,83 91,72.377,81

400100 Regres za letni dopust 28.130,0528.539,4826.161,67 93,026.034,83 91,72.377,81

4002 Povračila in nadomestila 74.546,0076.401,2667.072,91 90,071.324,78 87,89.328,35

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 40.350,0042.021,8237.183,03 92,238.718,07 88,54.838,79

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 34.196,0034.379,4429.889,88 87,432.606,71 86,94.489,56

4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.210,122.210,121.242,88 56,21.869,00 56,2967,24

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni 2.210,122.210,121.242,88 56,21.869,00 56,2967,24

4004 Sredstva za nadurno delo 12.433,3611.017,9010.817,90 87,09.304,86 98,2200,00

400400 Sredstva za nadurno delo 12.433,3611.017,9010.817,90 87,09.304,86 98,2200,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 12.409,1710.202,109.912,27 79,91.443,78 97,2289,83

400900 Jubilejne nagrade 1.299,41884,75721,89 55,6288,76 81,6162,86

400901 Odpravnine 11.109,769.317,359.190,38 82,70,00 98,6126,97

400902 Solidarnostne pomoči 0,000,000,00 ---1.155,02 ---0,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 125.801,00127.559,96119.665,00 95,1129.839,14 93,87.894,96

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 65.900,0067.961,1664.326,32 97,668.863,98 94,73.634,84

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 65.900,0067.961,1664.326,32 97,668.863,98 94,73.634,84

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 53.680,0054.491,3051.462,34 95,955.098,80 94,43.028,96

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 49.504,0050.315,3047.671,22 96,351.037,73 94,72.644,08

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 4.176,004.176,003.791,12 90,84.061,07 90,8384,88

4012 Prispevek za zaposlovanje 647,00661,93644,02 99,5590,26 97,317,91

401200 Prispevek za zaposlovanje 647,00661,93644,02 99,5590,26 97,317,91

4013 Prispevek za starševsko varstvo 805,00805,00726,13 90,2774,72 90,278,87

401300 Prispevek za starševsko varstvo 805,00805,00726,13 90,2774,72 90,278,87

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.769,003.640,572.506,19 52,64.511,38 68,81.134,38

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4.769,003.640,572.506,19 52,64.511,38 68,81.134,38
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402 Izdatki za blago in storitve 2.480.007,232.510.096,082.143.979,99 86,51.718.251,52 85,4366.116,09

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 263.628,67262.124,36215.388,61 81,7169.392,56 82,246.735,75

402000 Pisarniški material in storitve 9.985,009.969,047.783,45 78,08.036,26 78,12.185,59

402001 Čistilni material in storitve 5.600,005.600,004.015,60 71,73.591,71 71,71.584,40

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.000,001.000,000,00 0,00,00 0,01.000,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 34.507,0034.507,0032.292,53 93,634.484,49 93,62.214,47

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.380,011.216,81931,03 67,5587,38 76,5285,78

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 32.744,8332.744,8316.575,97 50,617.619,93 50,616.168,86

402007 Računalniške storitve 32.720,0032.720,0028.836,13 88,122.264,22 88,13.883,87

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 33.655,6031.763,7726.667,28 79,227.240,72 84,05.096,49

402009 Izdatki za reprezentanco 7.781,407.700,186.030,78 77,57.884,35 78,31.669,40

402099 Drugi splošni material in storitve 104.254,83104.902,7392.255,84 88,547.683,50 87,912.646,89

4021 Posebni material in storitve 468.699,86502.273,69434.445,69 92,7375.839,46 86,567.828,00

402100 Uniforme in službena obleka 11.403,1511.403,1510.746,36 94,28.375,07 94,2656,79

402199 Drugi posebni materiali in storitve 457.296,71490.870,54423.699,33 92,7367.464,39 86,367.171,21

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 513.430,93510.145,70440.156,09 85,7408.352,30 86,369.989,61

402200 Električna energija 138.622,73127.558,6594.634,66 68,392.671,64 74,232.923,99

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 102.607,20102.258,7874.831,26 72,968.407,67 73,227.427,52

402203 Voda in komunalne storitve 8.505,008.505,006.453,84 75,92.784,38 75,92.051,16

402204 Odvoz smeti 89.000,0089.036,5487.894,65 98,882.838,93 98,71.141,89

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 24.980,0025.074,3819.786,68 79,218.539,27 78,95.287,70

402206 Poštnina in kurirske storitve 25.716,0026.735,9626.560,81 103,325.412,01 99,3175,15

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 124.000,00130.976,39129.994,19 104,8117.698,40 99,3982,20

4023 Prevozni stroški in storitve 255.349,14251.465,91229.030,09 89,7204.820,57 91,122.435,82

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 42.050,0039.186,0025.420,40 60,531.705,35 64,913.765,60

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 47.400,0039.343,6133.311,30 70,328.982,70 84,76.032,31

402302 Nadomestni deli za vozila 0,000,000,00 ---5.781,59 ---0,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 3.150,003.150,001.848,45 58,71.837,29 58,71.301,55

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 9.869,159.071,157.837,79 79,48.434,66 86,41.233,36

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 152.879,99160.715,15160.612,15 105,1128.078,98 99,9103,00

4024 Izdatki za službena potovanja 9.440,009.825,408.922,58 94,57.709,79 90,8902,82

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 650,00650,000,00 0,00,00 0,0650,00

402402 Stroški prevoza v državi 8.790,009.175,408.922,58 101,57.709,79 97,2252,82

4025 Tekoče vzdrževanje 604.593,81604.048,83521.346,26 86,2291.424,72 86,382.702,57

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 34.102,4034.383,3021.831,20 64,018.223,63 63,512.552,10

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 10.500,0010.500,006.950,15 66,24.499,17 66,23.549,85

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 484.437,00483.819,01442.295,48 91,3245.422,79 91,441.523,53

Stran 6 od 14

Zaključni račun 2015 Stran 13 od 515



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REALIZACIJA
2015

VELJAVNI
PRORAČUN

SPREJETI
PRORAČUN

2015
(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

REALIZACIJA
2014

(4) (1)/(2)

Indeks
2015

(2)-(1)

Razlika

402504 Zavarovalne premije za objekte 16.156,0716.304,4610.379,67 64,39.826,12 63,75.924,79

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 28.755,4428.399,1623.356,00 81,23.285,99 82,25.043,16

402512 Zavarovalne premije za opremo 2.314,002.314,001.036,44 44,8845,63 44,81.277,56

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 28.328,9028.328,9015.497,32 54,79.321,39 54,712.831,58

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 58.662,0061.953,4355.661,42 94,947.886,54 89,86.292,01

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 26.400,0026.281,4325.804,00 97,723.770,98 98,2477,43

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 0,000,000,00 ---3.821,89 ---0,00

402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 800,00800,000,00 0,01.600,00 0,0800,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 12.191,0012.601,0011.916,84 97,87.079,82 94,6684,16

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.050,003.050,0050,00 1,6359,05 1,63.000,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 16.221,0019.221,0017.890,58 110,311.254,80 93,11.330,42

4027 Kazni in odškodnine 72.076,0072.076,0040.550,23 56,376.179,57 56,331.525,77

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 2.280,002.280,002.278,08 99,92.278,08 99,91,92

402799 Druge odškodnine in kazni 69.796,0069.796,0038.272,15 54,873.901,49 54,831.523,85

4029 Drugi operativni odhodki 234.126,82236.182,76198.479,02 84,8136.646,01 84,037.703,74

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 6.992,895.992,895.339,71 76,43.449,80 89,1653,18

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 37.970,0036.896,8331.870,91 83,920.960,85 86,45.025,92

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 54.067,9854.366,2253.875,83 99,630.698,10 99,1490,39

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 86.400,0086.464,0772.147,56 83,554.095,00 83,414.316,51

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.434,531.066,131.066,13 43,81.387,14 100,00,00

402912 Posebni davek na določene prejemke 7.038,008.078,007.796,60 110,84.801,70 96,5281,40

402999 Drugi operativni odhodki 455,006.165,206.165,20 ---461,33 100,00,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 24.300,0022.890,0015.789,61 65,013.094,31 69,07.100,39

402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 625,00625,00625,00 100,0625,00 100,00,00

402923 Druge članarine 1.065,471.065,471.065,47 100,0989,79 100,00,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 3.865,003.865,002.382,67 61,72.245,20 61,71.482,33

402931 Plačila bančnih storitev 3.936,293.936,29354,33 9,01.079,59 9,03.581,96

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 4.976,664.771,660,00 0,02.758,20 0,04.771,66

403 Plačila domačih obresti 23.000,0017.380,3615.231,02 66,214.232,95 87,62.149,34

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 23.000,0017.380,3615.231,02 66,214.232,95 87,62.149,34

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 4.000,001.407,421.407,42 35,24.124,24 100,00,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 19.000,0015.972,9413.823,60 72,810.108,71 86,52.149,34
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409 Rezerve 47.499,9047.499,9043.782,77 92,232.133,97 92,23.717,13

4090 Splošna proračunska rezervacija 499,90499,900,00 0,00,00 0,0499,90

409000 Splošna proračunska rezervacija 499,90499,900,00 0,00,00 0,0499,90

4091 Proračunska rezerva 35.000,0035.000,0031.879,11 91,121.006,74 91,13.120,89

409100 Proračunska rezerva 35.000,0035.000,0031.879,11 91,121.006,74 91,13.120,89

4093 Sredstva za posebne namene 12.000,0012.000,0011.903,66 99,211.127,23 99,296,34

409300 Sredstva proračunskih skladov 12.000,0012.000,0011.903,66 99,211.127,23 99,296,34

41 TEKOČI TRANSFERI 2.266.885,702.259.724,042.133.061,97 94,12.077.126,13 94,4126.662,07

410 Subvencije 58.942,6058.642,6055.662,40 94,497.056,20 94,92.980,20

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 58.942,6058.642,6055.662,40 94,497.056,20 94,92.980,20

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 25.942,6025.942,6025.934,81 100,078.629,01 100,07,79

410219 Subvencioniranje standardov kakovosti 3.000,002.700,002.541,61 84,72.621,01 94,1158,39

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 30.000,0030.000,0027.185,98 90,615.806,18 90,62.814,02

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 928.124,00922.429,65886.223,66 95,5871.945,64 96,136.205,99

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 23.890,0026.390,0025.260,76 105,720.380,62 95,71.129,24

411103 Darilo ob rojstvu otroka 23.890,0025.260,7625.260,76 105,720.380,62 100,00,00

411104 Starševsko nadomestilo 0,001.129,240,00 ---0,00 0,01.129,24

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.500,006.500,006.234,62 59,48.804,87 95,9265,38

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.500,006.500,006.234,62 59,48.804,87 95,9265,38

4117 Štipendije 20.000,0012.164,846.601,96 33,017.354,53 54,35.562,88

411799 Druge štipendije 20.000,0012.164,846.601,96 33,017.354,53 54,35.562,88

4119 Drugi transferi posameznikom 873.734,00877.374,81848.126,32 97,1825.405,62 96,729.248,49

411900 Regresiranje prevozov v šolo 5.670,005.310,814.599,31 81,13.453,67 86,6711,50

411908 Denarne nagrade in priznanja 1.064,001.064,001.064,00 100,00,00 100,00,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 241.500,00245.500,00230.889,92 95,6217.037,32 94,114.610,08

411920 Subvencioniranje stanarin 16.600,0016.600,0014.901,13 89,810.742,77 89,81.698,87

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 590.000,00590.000,00579.052,36 98,1575.052,26 98,110.947,64

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 18.900,0018.900,0017.619,60 93,217.619,60 93,21.280,40

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,000,000,00 ---1.500,00 ---0,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 216.660,47215.910,47203.788,25 94,1184.864,65 94,412.122,22

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 216.660,47215.910,47203.788,25 94,1184.864,65 94,412.122,22

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 216.660,47215.910,47203.788,25 94,1184.864,65 94,412.122,22
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413 Drugi tekoči domači transferi 1.063.158,631.062.741,32987.387,66 92,9923.259,64 92,975.353,66

4130 Tekoči transferi občinam 138.734,14138.734,14118.027,42 85,1127.828,75 85,120.706,72

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 138.734,14138.734,14118.027,42 85,1127.828,75 85,120.706,72

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 24.200,0024.200,0022.513,40 93,024.220,28 93,01.686,60

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 24.200,0024.200,0022.513,40 93,024.220,28 93,01.686,60

4133 Tekoči transferi v javne zavode 900.224,49899.807,18846.846,84 94,1771.210,61 94,152.960,34

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 209.599,00216.328,53197.176,81 94,1200.964,39 91,219.151,72

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 25.203,0025.026,8024.058,86 95,522.640,42 96,1967,94

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 662.104,49656.630,59624.507,37 94,3546.667,22 95,132.123,22

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.318,001.821,261.103,80 33,3938,58 60,6717,46
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.627.165,285.652.127,875.002.334,48 88,94.443.430,32 88,5649.793,39

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.627.165,285.652.127,875.002.334,48 88,94.443.430,32 88,5649.793,39

4201 Nakup prevoznih sredstev 48.300,0048.300,0034.937,61 72,332.000,00 72,313.362,39

420101 Nakup avtomobilov 10.000,0010.000,000,00 0,00,00 0,010.000,00

420106 Nakup ladij in čolnov 18.300,0018.300,0015.000,00 82,00,00 82,03.300,00

420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 20.000,0020.000,0019.937,61 99,732.000,00 99,762,39

4202 Nakup opreme 91.267,4190.346,4167.007,33 73,431.460,03 74,223.339,08

420200 Nakup pisarniškega pohištva 5.221,355.221,355.178,69 99,2858,88 99,242,66

420201 Nakup pisarniške opreme 0,000,000,00 ---419,04 ---0,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 23.300,0023.579,0018.813,92 80,88.685,79 79,84.765,08

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 15.187,4614.187,463.187,86 21,01.972,95 22,510.999,60

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,000,000,00 ---7.700,00 ---0,00

420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 11.288,6711.288,6711.275,24 99,90,00 99,913,43

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 700,00500,00147,00 21,0147,00 29,4353,00

420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.569,933.569,932.998,97 84,0730,95 84,0570,96

420299 Nakup druge opreme in napeljav 32.000,0032.000,0025.405,65 79,410.945,42 79,46.594,35

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 18.965,5320.508,5220.058,19 105,842.771,98 97,8450,33

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 18.965,5320.508,5220.058,19 105,842.771,98 97,8450,33

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.372.523,713.374.694,043.034.626,02 90,02.567.476,23 89,9340.068,02

420401 Novogradnje 3.320.523,713.322.694,042.982.665,01 89,82.558.296,79 89,8340.029,03

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 52.000,0052.000,0051.961,01 99,99.179,44 99,938,99

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.459.267,661.518.250,281.409.138,90 96,61.601.855,22 92,8109.111,38

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.459.267,661.518.250,281.409.138,90 96,61.601.855,22 92,8109.111,38

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 273.050,60273.050,60262.408,59 96,16.720,00 96,110.642,01

420600 Nakup zemljišč 273.050,60273.050,60262.408,59 96,16.720,00 96,110.642,01

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring

363.790,37326.978,02174.157,84 47,9161.146,86 53,3152.820,18

420801 Investicijski nadzor 129.991,99127.411,1650.055,83 38,595.586,85 39,377.355,33

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 213.268,78179.029,28111.716,09 52,452.412,81 62,467.313,19

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 20.529,6020.537,5812.385,92 60,313.147,20 60,38.151,66
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 162.600,35160.076,85143.958,74 88,598.167,97 89,916.118,11

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki

95.273,3595.273,3584.199,65 88,470.959,52 88,411.073,70

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 86.273,3586.273,3584.199,65 97,670.959,52 97,62.073,70

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 86.273,3586.273,3584.199,65 97,670.959,52 97,62.073,70

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 9.000,009.000,000,00 0,00,00 0,09.000,00

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 9.000,009.000,000,00 0,00,00 0,09.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 67.327,0064.803,5059.759,09 88,827.208,45 92,25.044,41

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 67.327,0064.803,5059.759,09 88,827.208,45 92,25.044,41

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 67.327,0064.803,5059.759,09 88,827.208,45 92,25.044,41
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJK
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

224.833,00 224.833,00351.800,05 156,5-664.789,52 156,5-126.967,05

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

240.753,36 246.373,00366.194,89 148,6-654.426,40 152,1-125.441,53

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

990.888,96 988.395,75776.072,49 78,51.555.603,29 78,3214.816,47
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

89.957,0089.957,00484,76 0,51.990,45 0,589.472,24

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV

89.957,0089.957,00484,76 0,51.990,45 0,589.472,24

750 Prejeta vračila danih posojil 500,00500,00484,76 97,01.591,83 97,015,24

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 500,00500,00484,76 97,01.591,83 97,015,24

750001 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - dolgoročna posojila 500,00500,00484,76 97,01.591,83 97,015,24

751 Prodaja kapitalskih deležev 89.457,0089.457,000,00 0,0398,62 0,089.457,00

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 89.457,0089.457,000,00 0,00,00 0,089.457,00

751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 89.457,0089.457,000,00 0,00,00 0,089.457,00

7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 0,000,000,00 ---398,62 ---0,00

751300 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini 0,000,000,00 ---398,62 ---0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

200,00200,000,00 0,0120,24 0,0200,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 200,00200,000,00 0,0120,24 0,0200,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 200,00200,000,00 0,0120,24 0,0200,00

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 200,00200,000,00 0,0120,24 0,0200,00

442100 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 200,00200,000,00 0,0120,24 0,0200,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

89.757,00 89.757,00484,76 0,51.870,21 0,589.272,24
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 110.140,00110.140,000,00 0,0422.000,00 0,0110.140,00

50 ZADOLŽEVANJE 110.140,00110.140,000,00 0,0422.000,00 0,0110.140,00

500 Domače zadolževanje 110.140,00110.140,000,00 0,0422.000,00 0,0110.140,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 110.140,00110.140,000,00 0,0422.000,00 0,0110.140,00

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 110.140,00110.140,000,00 0,0422.000,00 0,0110.140,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 384.730,00384.730,00235.128,60 61,1150.728,52 61,1149.601,40

55 ODPLAČILA DOLGA 384.730,00384.730,00235.128,60 61,1150.728,52 61,1149.601,40

550 Odplačila domačega dolga 384.730,00384.730,00235.128,60 61,1150.728,52 61,1149.601,40

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 384.730,00384.730,00235.128,60 61,1150.728,52 61,1149.601,40

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 384.730,00384.730,00235.128,60 61,1150.728,52 61,1149.601,40

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

40.000,00 40.000,00117.156,21 292,9-391.647,83 292,9-77.156,21

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -274.590,00 -274.590,00-235.128,60 85,6271.271,48 85,6-39.461,40

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -224.833,00 -224.833,00-351.800,05 156,5664.789,52 156,5126.967,05

-40.000,00XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 466.161,0074.513,17 466.161,00
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2  O B R A Z L O Ž I T E V  S P L O Š N E G A  D E L A  
Z A K L J U Č N E G A  R A Č U N A  P R O R A Č U N A  

 

2.1  Proračun Občine Bohinj za leto 2015 in njegove 
spremembe v letu 2015 

Občinski svet Občine Bohinj je dne 18.12.2014 sprejel Proračun občine Bohinj za 
leto 2015 (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 09/14).  

Rebalans I je bil sprejet na 7. redni seji Občinskega sveta – 18.06.2015. Prvi razlog 
da smo pristopili k pripravi rebalansa je uskladitev občinskega proračuna, vsebinsko 
in vrednostno, s prihodki, ki pripadajo Občini Bohinj, na podlagi dogovora o višini 
povprečnine za leto 2015. Na podlagi 11. člena zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS 123/06, 57/08, 36/11 in 40/12-ZUJF) je Vlada republike Slovenije z 
reprezentativnima združenjema občin dne 29.01.2015 sklenila dogovor, da se 
povprečnina za leto 2015 določi na naslednji način: za obdobje od 01.01.2015 do 
30.06.2015 v višini 525 € in za obdobje od 01.07.2015 do 31.12.2015 v višini 
500,83 €. Drugi večji razlog je uskladitev občinskega proračuna z Načrtom porabe 
za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili 
21. člena Zakona o financiranju občin ( ZFO-1). Sredstva bomo črpali pri investiciji 
Sekundarna kanalizacija Kamnje-Polje, obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina 
ter pri investiciji projekta Parkiraj & doživi naravo (FM EGP 2009-2014), projekte pa 
smo uvrstili v načrt razvojnih programov. Tretji razlog pa je ta, da je rebalans, 
katerega spremembe besedila členov predlagamo v nadaljevanju, predlagan tudi na 
podlagi nepredvidenih dogodkov in realizacije v prvih štirih mesecih, ki na nekaterih 
postavkah izkazuje, da planirana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti 
do konca proračunskega leta 2015. Prav tako so vključene nekatere nove 
obveznosti, ki prvotno niso bile planirane. Na nekaterih postavkah sredstva z 
rebalansom znižujemo, ker ocenjujemo, da so bila planirana previsoko oziroma ne 
bodo porabljena v celoti. Rebalans je pripravljen na podlagi realizacije na dan 
30.04.2015. 

 

Rebalans II je bil sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta – 26.11.2015. Prvi 
razlog da smo pristopili k pripravi rebalansa je uskladitev občinskega proračuna, 
vsebinsko in vrednostno, s prihodki, ki pripadajo Občini Bohinj, na podlagi dogovora 
o višini povprečnine za leto 2015. Na podlagi 11. člena zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS 123/06, 57/08, 36/11 in 40/12-ZUJF) je Vlada republike Slovenije z 
reprezentativnima združenjema občin dne 29.01.2015 sklenila dogovor, da se 
povprečnina za leto 2015 določi na naslednji način: za obdobje od 01.01.2015 do 
30.06.2015 v višini 525 € in za obdobje od 01.07.2015 do 31.12.2015 v višini 
500,83 €. Dne 01.08. 2015 pa je začela veljati novela Zakona o izvrševanju 
proračunov za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 
25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15)-ZIPRS 1415. 
Objavljena je v Uradnem listu št. 55 z dne 24.7.2015. Z novelo ZIPRS1415-F je 
povprečnina za obdobje od 1. julija do 31.decembra 2015 določena v višini 519 €. 
Drugi razlog za rebalans je nakup nepremičnin od Gradbenega podjetja Bohinj d.d.- 
v likvidaciji na podlagi sodelovanja Občine Bohinj na javni dražbi Okrajnega sodišča 
v Radovljici. Tretji razlog pa je ta, da je rebalans, predlagan tudi na podlagi 
nepredvidenih dogodkov in realizacije v prvih desetih mesecih, ki na nekaterih 
postavkah izkazuje, da planirana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti 
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do konca   proračunskega leta 2015. Prav tako so vključene nekatere nove 
obveznosti, ki prvotno niso bile planirane (nakup nepremičnin od Gradbenega 
podjetja Bohinj d.d.-v likvidaciji). Na nekaterih postavkah sredstva z rebalansom 
znižujemo, ker ocenjujemo, da so bila planirana previsoko oziroma ne bodo 
porabljena v celoti. Rebalans je pripravljen na podlagi realizacije na dan 
31.10.2015. 
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2.2  Poročilo o realizaciji  prejemkov in izdatkov 
občinskega proračuna, proračunskem presežku 
ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna 

 

2.2.1 BILANCA STANJA 

v EUR (brez centov) 

  ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV  

 NAZIV SKUPINE KONTOV   Oznaka 
za AOP  

 ZNESEK - 
Tekoče leto  

 ZNESEK - 
Predhodno 

leto  

  1   2   3   4   5  

    

 A) DOLGOROČNA SREDSTVA 
IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 
(001 = 002 - 003 + 004 - 005 
+ 006 - 007 + 008 + 009 + 
010 + 011)  

 001    29.310.180       30.633.570     

  00  
 NEOPREDMETENA SREDSTVA 
IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE  

 002    119.903       117.592     

  01   POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV   003    76.455       69.504     

  02   NEPREMIČNINE   004    37.092.493       38.739.944     

  03   POPRAVEK VREDNOSTI 
NEPREMIČNIN   005    12.107.489       13.232.836     

  04  
 OPREMA IN DRUGA 
OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA  

 006    3.980.693       7.451.446     

  05  
 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME 
IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV  

 007    2.919.173       4.622.561     

  06   DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE   008    339.911       396.699     

  07   DOLGOROČNO DANA POSOJILA 
IN DEPOZITI   009    2.430       2.430     

  08   DOLGOROČNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA   010    87.955       87.955     

  09   TERJATVE ZA SREDSTVA DANA 
V UPRAVLJANJE   011    2.789.912       1.762.405     

    

 B) KRATKOROČNA 
SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(012 = 013 + 014 + 015 + 
016 + 017 + 018 + 019 + 
020 + 021 + 022)  

 012       2.083.648         3.463.967     
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  10  
 DENARNA SREDSTVA V 
BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE  

 013    0       0     

  11  
 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 
DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH  

 014    98.412       4.794     

  12   KRATKOROČNE TERJATVE DO 
KUPCEV   015    512.530       498.718     

  13   DANI PREDUJMI IN VARŠČINE   016    32       32     

  14  
 KRATKOROČNE TERJATVE DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA  

 017    486.817       298.442     

  15   KRATKOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE   018    30       30     

  16   KRATKOROČNE TERJATVE IZ 
FINANCIRANJA   019    0       0     

  17   DRUGE KRATKOROČNE 
TERJATVE   020    424.752       280.294     

  18   NEPLAČANI ODHODKI   021  555.283       2.374.378     

  19   AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE   022    5.792       7.279     

    

 C) ZALOGE 
(023 = 024 + 025 + 026 + 
027 + 028 + 029 + 030 + 
031)  

 023    31.488       20.989     

  30   OBRAČUN NABAVE MATERIALA   024    0       0     

  31   ZALOGE MATERIALA   025    31.488       20.989     

  32   ZALOGE DROBNEGA 
INVENTARJA IN EMBALAŽE   026    0       0     

  33   NEDOKONČANA PROIZVODNJA 
IN STORITVE   027    0       0     

  34   PROIZVODI   028    0       0     

  35   OBRAČUN NABAVE BLAGA   029    0       0     

  36   ZALOGE BLAGA   030    0       0     

  37   DRUGE ZALOGE   031    0       0     

     I. AKTIVA SKUPAJ 
(032 = 001 + 012 + 023)   032    31.425.316       34.118.526     

  99   AKTIVNI KONTI 
IZVENBILANČNE EVIDENCE   033    1.953.465       1.750.490     

    

 D) KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(034 = 035 + 036 + 037 + 
038 + 039 + 040 + 041 + 

 034    1.531.984       3.048.061     
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042 + 043)  

  20  
 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE  

 035    1.781       1.115     

  21   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
DO ZAPOSLENIH   036    72.145       66.397     

  22   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
DO DOBAVITELJEV   037    212.653       2.021.840     

  23   DRUGE KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA   038    0       0     

  24  
 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA  

 039    154.164       183.584     

  25   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
DO FINANCERJEV   040    0       0     

  26   KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA   041    805       1.490     

  28   NEPLAČANI PRIHODKI   042    933.314       613.693     

  29   PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE   043    157.122       159.942     

    

 E) LASTNI VIRI IN 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(044 = 045 + 046 + 047 + 
048 + 049 + 050 + 051 + 
052 - 053 + 054 + 055 + 056 
+ 057 + 058 - 059)  

 044    29.893.332       31.070.465     

  90   SPLOŠNI SKLAD   045    29.032.667       30.004.226     

  91   REZERVNI SKLAD   046    68.359       38.804     

  92   DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE   047    28       29     

  93   DOLGOROČNE REZERVACIJE   048    0       0     

  940  
 SKLAD NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH  

 049    0       0     

  9410  

 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, 
ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 
IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA  

 050    0       0     

  9411  

 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, 
ZA FINANČNE NALOŽBE   

 051    0       0     

  9412   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI    052    0       0     
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  9413   PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI    053    0       0     

  96   DOLGOROČNE FINANČNE 
OBVEZNOSTI   054    789.786       1.024.914     

  97   DRUGE DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI   055    2.492       2.492     

  980  

 OBVEZNOSTI ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA  

 056    0       0     

  981   OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE 
FINANČNE NALOŽBE   057    0       0     

  985   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI   058    0       0     

  986   PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI   059    0       0     

     I. PASIVA SKUPAJ 
(060 = 034 + 044)   060    31.425.316       34.118.526     

  99   PASIVNI KONTI 
IZVENBILANČNE EVIDENCE   061    1.953.465       1.750.490     

 

 
AKTIVA 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Neopredmetena dolgoročna sredstva se v celoti nanašajo na dolgoročne premoženjske 
pravice iz naslova vlaganj v nakup in uporabo računalniških programov. 

 
Nepremičnine 
Nepremičnine predstavljajo zemljišča in zgradbe. 

 
Dolgoročne finančne naložbe 
Dolgoročne kapitalske naložbe se nanašajo na naložbe v delnice Gorenjske banke, 
d.d., Kranj, Gorenjska gradbena družba Kranj, Žičnice Vogel,… 

 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja se nanašajo na terjatve za kupnine od prodanih 
stanovanj, ki jih vodi za Občino Bohinj Alpdom Radovljica, d.d. in terjatve za kupnine 
od prodanega deleža za Vodni park. 

 
Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo na dan bilance stanja 512.530 €.  

 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 
bilance stanja 486.817  €.  
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Druge kratkoročne terjatve 
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan bilance stanja 424.752  €. 

 
Neplačani odhodki 
Neplačani odhodki na dan bilance stanja znašajo 555.283  in predstavljajo neplačane 
odhodke na dan 31.12.2015. 

 
Aktivne časovne razmejitve 
Aktivne časovne razmejitve so na dan bilance stanja 5.792    €. 

 
Zaloge materiala 
Zaloge materiala znašajo na dan bilance stanja 31.488 €, nanašajo pa se na material, 
ki je v skladišču režijskega obrata. 

 
PASIVA 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan bilance stanja 72.145 €, znesek 
predstavlja plače za zaposlene za mesec december 2015. 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan bilance stanja 212.653 €. 
Nanašajo se na obveznosti do domačih dobaviteljev za osnovna in obratna sredstva, 
tekoče in investicijske transfere. 

 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta  

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 
bilance stanja 154.164    €. 

 

Neplačani prihodki 

Neplačani prihodki so na dan 31.12.2015 znašali 933.314 €. 

 

Pasivne časovne razmejitve 

Stanje na dan bilance je 157.122 €. 

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Stanje splošnega sklada na dan 31.12.2015 je 29.032.667  €. Med lastne vire sodijo 
tudi rezervni sklad, dolgoročne finančne obveznosti   in presežek prihodkov nad 
odhodki. 
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2.2.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH 
UPORABNIKOV 

ČLENITEV 
KONTOV   NAZIV KONTA  Oznaka 

za AOP  
 ZNESEK - 

Tekoče leto 

ZNESEK - 
Predhodno 

leto 

  1   2   3   4   5  

    
 I. SKUPAJ PRIHODKI 
(101 = 102 + 153 + 166 + 
176 + 192)  

 101    10.769.486       8.718.117     

     TEKOČI PRIHODKI 
(102 = 103 + 140)   102    6.047.465       6.396.912     

  70  
 DAVČNI PRIHODKI 
(103 = 104 + 108 + 113 + 
116 + 121 + 131 + 139)  

 103    4.383.073       4.894.874     

  700  
 DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK 
(104 = 105 + 106 + 107)  

 104    3.150.760       3.718.842     

  7000   Dohodnina   105    3.150.760       3.718.842     

  701  
 PRISPEVKI ZA SOCIALNO 
VARNOST 
(108 = 109 + 110 + 111 + 112)  

 108    0       0     

  702  
 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN 
DELOVNO SILO 
(113 = 114 + 115)  

 113    0       0     

  703   DAVKI NA PREMOŽENJE 
(116 = 117 + 118 + 119 + 120)   116    656.320       647.350     

  7030   Davki na nepremičnine   117    471.401       474.364     

  7031   Davki na premičnine   118    236       275     

  7032   Davki na dediščine in darila   119    81.139       69.646     

  7033   Davki na promet nepremičnin in 
na finančno premoženje   120    103.544       103.065     

  704  

 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE 
(121 = 122 + 123 + 124 + 125 
+ 126 + 127 + 128 + 129 + 
130)  

 121    575.865       528.593     

  7044   Davki na posebne storitve   126    1.775       1.710     

  7047   Drugi davki na uporabo blaga in 
storitev   129    574.090       526.883     

  705  

 DAVKI NA MEDNARODNO 
TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 
(131 = 132 + 133 + 134 + 135 
+ 136 + 137 + 138)  

 131    0       0     

  706   DRUGI DAVKI   139    128       89     

Zaključni račun 2015 Stran 29 od 515



  71  
 NEDAVČNI PRIHODKI 
(140 = 141 + 145 + 148 + 
149 + 150)  

 140    1.664.392       1.502.038     

  710  
 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 
(141 = 142 + 143 + 144)  

 141    372.211       374.958     

  7100  
 Prihodki od udeležbe na dobičku 
in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki  

 142    2.500       0     

  7102   Prihodki od obresti   143    836       3.870     

  7103   Prihodki od premoženja   144    368.875      371.088     

  711  
 UPRAVNE TAKSE IN 
PRISTOJBINE 
(145 = 146 + 147)  

 145    6.019       3.518     

  7111   Upravne takse in pristojbine   147    6.019       3.518     

  712   GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI   148    68.413       72.883     

  713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV   149    1.106.384       954.929     

  714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 
(150 = 151 + 152)   150    111.365       95.750     

  7141   Drugi nedavčni prihodki   152    111.365       95.750     

  72   KAPITALSKI PRIHODKI 
(153 = 154 + 159 + 162)   153    919       17.803     

  720  
 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 
(154 = 155 + 156 + 157 + 158)  

 154    32       12.883     

  7200   Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov   155    32       883     

  7201   Prihodki od prodaje prevoznih 
sredstev   156    0       11.800     

  7202   Prihodki od prodaje opreme   157    0       200     

  721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 
(159 = 160 + 161)   159    0       0     

  722  

 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 
(162 = 163 + 164 + 165)  

 162    887       4.920     

  7220   Prihodki od prodaje kmetijskih 
zemljišč in gozdov   163    0       0     

  7221   Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč   164    887       4.920     

  73   PREJETE DONACIJE 
(166 = 167 + 170 + 175)   166    940       170     
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  730  
 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 
(167 = 168 + 169)  

 167    940       170     

  7300   Prejete donacije in darila od 
domačih pravnih oseb   168    740       0     

  7301   Prejete donacije in darila od 
domačih fizičnih oseb   169    200       170     

  731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 
(170 = 171 + 172 + 173 + 174)   170    0       0     

  732   DONACIJE ZA ODPRAVO 
POSLEDIC NARAVNIH NESREČ   175    0       0     

  74   TRANSFERNI PRIHODKI  
(176 = 177 + 183)   176    4.720.162       2.303.232     

  740  

 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ  
(177 = 178 + 179 + 180 + 181 
+ 182)  

 177    1.509.341       410.093     

  7400   Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna   178    1.505.415       377.797     

  7401   Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov   179    0       199     

  7402   Prejeta sredstva iz skladov 
socialnega zavarovanja   180    3.734       31.475     

  7403   Prejeta sredstva iz javnih 
skladov   181    192       622     

  741  

 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 
(183 = 184 + 185 + 186 + 187 
+ 188 + 189 + 190 + 191)  

 183    3.210.821       1.893.139     

  7410  

 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz predpristopnih in 
popristopnih pomoči Evropske 
unije  

 184    0       567.034     

  7412  

 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
evropske unije iz strukturnih 
skladov  

 186    1.122.284       0     

  7413  

 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
evropske unije iz kohezijskega 
sklada  

 187    2.088.537       0     

  7417  
 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna - iz sredstev drugih 
evropskih institucij  

 191    0       1.326.105     

  78  
 PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE 
(192 = 193 + 198 + 204 + 
209 + 210 + 215 + 218 + 219 

 192    0       0     
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+ 220)  

  781  

 PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE 
SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE 
POLITIKE 
(198 = 199 + 200 + 201 + 202 
+ 203)  

 198    0       0     

  782  

 PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EU IZ 
STRUKTURNIH SKLADOV 
(204 = 205 + 206 + 207 + 208)  

 204    0       0     

  783  
 PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EU IZ 
KOHEZIJSKEGA SKLADA  

 209    0       0     

  784  

 PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE 
CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH 
PROGRAMOV EU 
(210 = 211 + 212 + 213 + 214)  

 210    0       0     

  785  

 PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EU IZ NASLOVA 
PAVŠALNIH POVRAČIL 
(215 = 216+217)  

 215    0       0     

  786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE    218    0       0     

  787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ   219    0       0     

  788   PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE   220    0       0     

    
 II. SKUPAJ ODHODKI 
(221 = 222 + 266 + 295 + 
907 + 921)  

 221    10.417.686       9.382.911     

  40  
 TEKOČI ODHODKI 
(222 = 223 + 231 + 237 + 
248 + 254 + 260 + 932)  

 222    3.138.331       2.764.185     

  400  

 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 
(223 = 224 + 225 + 226 + 227 
+ 228 + 229 + 230)  

 223    815.672       869.726     

  4000   Plače in dodatki   224    700.465       759.748     

  4001   Regres za letni dopust   225    26.161       26.035     

  4002   Povračila in nadomestila   226    67.073       71.325     

  4003   Sredstva za delovno uspešnost   227    1.243       1.869     

  4004   Sredstva za nadurno delo   228    10.818       9.305     

  4009   Drugi izdatki zaposlenim   230    9.912       1.444     

  401  
 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 
(231 = 232 + 233 + 234 + 235 

 231    119.665       129.839     
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+ 236)  

  4010   Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje   232    64.327       68.864     

  4011   Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje   233    51.462       55.099     

  4012   Prispevek za zaposlovanje   234    644       590     

  4013   Prispevek za starševsko varstvo   235    726       775     

  4015  
 Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja na 
podlagi ZKDPZJU  

 236    2.506       4.511     

  402  

 IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE 
(237 = 238 + 239 + 240 + 241 
+ 242 + 243 + 244 + 245 + 246 
+ 247)  

 237    2.143.980       1.718.253     

  4020   Pisarniški in splošni material in 
storitve   238    215.389       169.393     

  4021   Posebni material in storitve   239    434.446       375.839     

  4022   Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije   240    440.156       408.352     

  4023   Prevozni stroški in storitve   241    229.030       204.821     

  4024   Izdatki za službena potovanja   242    8.923       7.710     

  4025   Tekoče vzdrževanje   243    521.346       291.425     

  4026   Poslovne najemnine in 
zakupnine   244    55.661       47.887     

  4027   Kazni in odškodnine   245    40.550       76.180     

  4029   Drugi operativni odhodki   247    198.479       136.646     

  403  
 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 
(248 = 249 + 250 + 251 + 252 
+ 253 + 931)  

 248    15.231       14.233     

  4031   Plačila obresti od kreditov - 
poslovnim bankam   250    15.231       14.233     

  404  
 PLAČILA TUJIH OBRESTI 
(254 = 255 + 256 + 257 + 258 
+ 259)  

 254    0       0     

  405  
 Prenos proračnu pripadajočega 
dela rezultata poslovanja sistema 
EZR preteklega leta  

 932    0       0     

  409  
 REZERVE 
(260 = 261 + 262 + 263 + 264 
+ 265)  

 260    43.783       32.134     

  41  
 TEKOČI TRANSFERI 
(266 = 267 + 271 + 281 + 
282 + 290)  

 266    2.133.062       2.077.128     
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  410   SUBVENCIJE 
(267 = 268 + 269 + 270)   267    55.662       97.056     

  4102   Subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom   270    55.662       97.056     

  411  

 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 
(271 = 272 + 273 + 274 + 275 
+ 276 + 277 + 278 + 279 + 
280)  

 271    886.224       871.947     

  4111   Družinski prejemki in starševska 
nadomestila   273    25.261       20.381     

  4112   Transferi za zagotavljanje 
socialne varnosti   274    6.235       8.805     

  4117   Štipendije   279    6.602       17.355     

  4119   Drugi transferi posameznikom   280    848.126       825.406     

  412  
 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 
ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM  

 281    203.788       184.865     

  413  

 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 
(282 = 283 + 284 + 285 + 286 
+ 287 + 288 + 289)  

 282    987.388       923.260     

  4130   Tekoči transferi občinam   283    118.028       127.829     

  4131   Tekoči transferi v sklade 
socialnega zavarovanja   284    22.513       24.220     

  4133   Tekoči transferi v javne zavode   286    846.847       771.211     

  414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 
(290 = 291 + 292 + 293 + 294)   290    0       0     

  42   INVESTICIJSKI ODHODKI 
(295 = 296)   295    5.002.334       4.443.430     

  420  

 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 
(296 = 297 + 298 + 299 + 900 
+ 901 + 902 + 903 + 904 + 905 
+ 906)  

 296    5.002.334       4.443.430     

  4201   Nakup prevoznih sredstev   298    34.938       32.000     

  4202   Nakup opreme   299    67.007       31.460     

  4203   Nakup drugih osnovnih sredstev   900    20.058       42.772     

  4204   Novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije   901    3.034.626       2.567.476     

  4205   Investicijsko vzdrževanje in 
obnove   902    1.409.139       1.601.855     

  4206   Nakup zemljišč in naravnih 
bogastev   903    262.408       6.720     
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  4207   Nakup nematerialnega 
premoženja   904    0       0     

  4208  
 Študije o izvedljivosti projektov, 
projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring  

 905    174.158       161.147     

  4209   Nakup blagovnih rezerv in 
intervencijskih zalog   906    0       0     

  43   INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(907 = 908 + 916)   907    143.959       98.168     

  431  

 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI 
UPORABNIKI 
(908 = 909 + 910 + 911 + 912 
+ 913 + 914 + 915)  

 908    84.200       70.960     

  4310  
 Investicijski transferi 
nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam  

 909    84.200       70.960     

  432  
 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
(916 = 917 + 918 + 919 + 920)  

 916    59.759       27.208     

  4323   Investicijski transferi javnim 
zavodom   920    59.759       27.208     

  450  

 PLAČILA SREDSTEV V 
PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 
(921 = 922 + 923 + 924 + 
925 + 926)  

 921    0       0     

    
 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI 
(927 = 101 - 221)  

 927    351.800       0     

    
 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV 
NAD PRIHODKI 
(928 = 221 - 101)  

 928    0       664.794     

    

 Povprečno število zaposlenih na 
podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo 
število)  

 929    48       47     

     Število mesecev poslovanja   930    12       12     

 

Iz priložene bilance prihodkov in odhodkov Občine Bohinj za obdobje 01.01.2015 – 
31.12.2015 je razvidno, da smo v letu 2015 realizirali 10.769.486    € prihodkov in 
10.417.686    € odhodkov. 
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4 RAZRED 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 

Javnofinančni odhodki 
 
Javnofinančne odhodki iz leta 2015 po ekonomski klasifikaciji lahko razvrstimo v 
sledeče skupine: 

• Tekoči odhodki. 
• Tekoči transferi. 
• Investicijski odhodki. 
• Investicijski transferi. 

 
Iz priložene bilance prihodkov in odhodkov za Občino Bohinj za leto 2015 in iz spodnje 
tabele in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih odhodkov v 
realizaciji: 
 
 
Tabela 1: Primerjava odhodkov za leto 2015 z  veljavnim planom 

  
Realizacija na dan 
31.12.2015 (V EUR) 

 
 

Veljavni plan 
2015 

(V EUR)  indeks 
Tekoči odhodki (40) 3.138.331 3.572.373 88 
Tekoči transferi (41) 2.133.062 2.259.724 94 
Investicijski odhodki (42) 5.002.334 5.652.128 89 
Investicijski transferi (43) 143.959 160.077 90 
SKUPAJ ODHODKI 10.417.686 11.644.302 89 
 
Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za leto 2015 načrtovani javnofinančni 
odhodki realizirani v višini indeksa 90% oziroma realizacija je za 1.207.652 EUR nižja 
od načrtovane. 
V skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna za leto 2015 so med odhodke tekočega 
leta vključena vsa sredstva, ki so bila vplačana in razporejena na račune proračuna do 
31. decembra 2015. 
 
Graf 1: Delež javnofinančnih odhodkov v letu 2015 

 
Vir: lasten vir  

Tekoči 
odhodki (40) 

 

Tekoči 
transferi (41) 
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transferi (43) 
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Graf 2: Primerjava med realiziranim in veljavnim planom za leto 2015 

 
Vir: lasten vir 

 

 

40 TEKOČI ODHODKI  

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 815.672 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V letu 2015 smo za plače in druge izdatke porabili 815.672,43 EUR sredstev, in 
sicer 

Plače in dodatki 700.464,80 EUR 

Regres za letni dopust 26.161,67 EUR 

Povračila in nadomestila 67.072,91 EUR 

Sredstva za delovno uspešnost 1.242,88 EUR 

Sredstva za nadurno delo 10.817,90 EUR 

Drugi izdatki zaposlenim 9.912,27 EUR 

 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 119.665 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Za prispevke delodajalcev za socialno varstvo smo v letu 2015 namenili 119.665 
EUR sredstev, in sicer:  

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 64.326,32 EUR 

Prispevki za zdravstveno zavarovanje 51.462,34 EUR 

Prispevki za zaposlovanje 644,02 EUR 

Prispevki za starševsko varstvo 726,13 EUR 
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Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja 

2.506,19 EUR 

 
 
402 Izdatki za blago in storitve 2.143.980 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, 
izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in 
popravila, plačila potnih stroškov, ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo 
pravne in fizične osebe.  
 

Pisarniški in splošni material ter storitve 215.388,61 EUR 

Posebni material in storitve 434.445,69 EUR 

Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije 440.156,09 EUR 

Prevozni stroški in storitve 229.030,09 EUR 

Izdatki za službena potovanja 8.922,58 EUR 

Tekoče vzdrževanje 521.346,26 EUR 

Poslovne najemnine in zakupnine 55.661,42 EUR 

Kazni in odškodnine 40.550,23 EUR 

Drugi operativni prihodki  198.479,02 EUR 

SKUPAJ  2.143.979,99 EUR 

 
403 Plačila domačih obresti 15.231 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V letu 2015 smo za najete kredite pri poslovnih bankah plačali 15.231 EUR obresti. 
 

409 Rezerve 43.783 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V letu 2015 smo oblikovali za 31.879,11 EUR proračunske rezerve za posebne 
namene ter za 11.903,66 EUR sredstev za stanovanjski rezervni sklad.  
 

41 TEKOČI TRANSFERI  

 

410 Subvencije 55.662 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V letu 2015 smo porabili 55.662,40 EUR sredstev za subvencije, in sicer:  

Subvencija za kmetijstvo 25.934,81 EUR 

Subvencija standardov kakovosti 2.541,61 EUR 
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Subvencije privatnim podjetjem 27.185,98 EUR 

SKUPAJ 55.662,40 EUR 

  
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 886.224 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V letu 2015 smo za transfer posameznikom in gospodinjstvom namenili 886.223,66 
EUR sredstev, in sicer za: 
 

Darila ob rojstvu otroka 25.260,76 EUR 

Transfer za zagotavljanje socialne varnosti (enkratne 
denarne pomoči) 

6.234,62 EUR 

Štipendije 6.601,96 EUR 

Regresiranje prevozov v šolo 4.599,31 EUR 

Regresiranje oskrbe v domih 230.889,92 EUR 

Subvencioniranje stanarin 14.901,13 EUR 

Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 
staršev  

579.052,36 EUR 

Izplačila družinskemu pomočniku 17.619,60 EUR 

Denarne nagrade 1.064 EUR 

 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 203.788 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V letu 2015 smo za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenili 
203.788,25 EUR sredstev.  

413 Drugi tekoči domači transferi 987.388 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V letu 2015 smo za Medobčinski inšpekcijski organ Bled Bohinj nakazali 111.441,35 
EUR sredstev ter za Skupno revizijsko službo 6.586,07 EUR. 
Ravno tako smo za Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga 
plačuje občina nakazali 22.513,40 EUR sredstev. 
Za tekoče transfere v javne zavode smo nakazali 846.846,84 EUR sredstev iz 
proračuna, in sicer za Turizem Bohinj 404.559,51 EUR, osnovno šolo 156.438,83 
EUR, itd. 
 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.002.334 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, 
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prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo 
tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov in projektne dokumentacije. Odhodki iz 
tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.  
 
Investicijski odhodki novogradenj, rekonstrukcij in adaptacij  so letu 2015 
naslednji:  

Modernizacija kolesarske steze 59.078,89 EUR 

Izgradnja povezovalnega kanala Spodnja bohinjska dolina  762.946,69 EUR 

Sekundarna kanalizacija Kamnje- Polje 504.172,66 EUR 

Izgradnja CČN 1.461.843,89 EUR 

Sekundarna kanalizacija Grajska ulica 104.938,86 EUR 

Avtobusna postaja pri OŠ Dr. Janeza Mencingerja 6.927,03 EUR 

Ureditev žarnega pokopališča 33.679,49 EUR 

Izgradnja pomolov 39.325,00 EUR 

Športno igrišče v Češnjici 43.961,01 EUR 

Ureditev javnih površin 2.461,90 EUR 

Ureditev parkirišča na Vodnikovi 2.786,48 EUR 

Adaptacije KS Bohinjska Bistrica 8.000,00 EUR 

Ureditev kontejnarskih mest 4.504,12 EUR 

 
Nakup prevoznih sredstev v letu 2015 :  

Nakup traktorja AGT 860 19.937,61 EUR 

Nakup ladje 15.000,00 EUR 

 
Nakup opreme v letu 2015 :  

Nakup pisarniškega pohištva 5.178,69 EUR 

Nakup računalnikov in računalniške opreme 18.813,92 EUR 

Prikazovalnik hitrosti 3.187,86 EUR 

Nakup opreme  za pluženje 11.275,24 EUR 

Glasovalni sistem 2.998,97 EUR 

Nakup gsm-jev 147,00 EUR 

Nakup muzejske zbirke 20.000,00 EUR 

Nakup druge opreme in napeljav 5.405,65 EUR 

 
Za nakup drugih osnovnih sredstev smo v letu 2015 porabili 20.058,19 EUR 
proračunskih sredstev, in sicer za nakup:  

• zabojnikov  
• motorno koso, 
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• hidravlično žago,  
• peč za ogrevanje na drsališču,  
• izdelava lesenih klopi ob jezeru,  
• postavitev verige ob spominski plošči. 

Ravno tako je KS Srednja vas porabila za nakup drugih osnovnih sredstev 192,99 
EUR.  
 
Za investicijsko vzdrževanje in obnove smo v letu 2015 namenili 1.409.138,90 EUR 
proračunskih sredstev, in sicer za:  
 

Izdelavo vetrolova v Osnovni Šoli Dr. Janeza Mencingerja 10.000,00 EUR 

Energetske sanacije OŠ Dr. Janeza Mencingerja  136.620,33 EUR 

Energetske sanacije OŠ Dr. Janeza Mencingerja, podružnice 
Srednja vas 

 112.117,56 EUR 

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 109.994,89 EUR 

Investicijsko vzdrževanje stanovanj 4.569,80 EUR 

Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov  40.339,44 EUR 

Izdelava kovinske ograje na pomolu  1.950,00 EUR 

Izdelava kovinske ograje na pomolu  3.670,61 EUR 

Vzdrževanje čistilne naprave 9.924,00 EUR 

Vzdrževanje vodovodov 34.838,49 EUR 

Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina 791.298,92 EUR 

Vzdrževanje mrliških vežic 3.210,75 EUR 

Vzdrževanje zbirnega centra 6.694,92 EUR 

Investicijsko vzdrževanje kanalizacije 51.273,47 EUR 

Sanacijo fasade Stara Fužina 53b 9.266,00 EUR 

Izdelava betonske plošče za hokej v Senožetih 14.755,90 EUR 

Investicije KS-jev 68.613,82 EUR 

 
 

Za nakup zemljišč smo v letu 2015 porabili 262.408,59 EUR ( nakup GP Bohinj v 
likvidaciji, nakup zemljišč za modernizacijo kolesarske poti Bohinj, itd. ) 
 
Za investicijski nadzor smo v letu 2015 namenili 50.055,83 EUR sredstev, in sicer:  

Energetske sanacije OŠ Dr. Janeza Mencingerja 1.133,12 EUR 

Energetske sanacije OŠ Dr. Janeza Mencingerja, podružnice 
Srednja vas 

3.599,88 EUR 

Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina 9.810,32 EUR 

Sekundarna kanalizacija Kamnje- Polje 6.540,25 EUR 

Zaključni račun 2015 Stran 41 od 515



Izgradnja CČN 18.176,98 EUR 

Sekundarna kanalizacija Grajska ulica 2.378,31 EUR 

Izgradnja povezovalnega kanala Spodnja bohinjska dolina 8.416,97 EUR 

 
Za projektno dokumentacijo smo v letu 2015 namenili 111.716,09 EUR 
proračunskih sredstev, in sicer za:  

Ureditev hudournika na Gorjušah 2.623,00 EUR 

Ureditev dostopa do vrtca 4.880,00 EUR 

OPN  48.245,24 EUR 

OPPN 12.820,00 EUR 

Modernizacija kolesarske steze 6.595,60 EUR 

Investicijsko vzdrževanje vodovodov 620,00 EUR 

Izdelava projektov za kanalizacijo  1.751,50 EUR 

Sekundarna kanalizacija Kamnje-Polje 4.230,00 EUR 

ureditev žarnega pokopališča 2.000,00 EUR 

Ureditev vaškega jedra 8.910,75 EUR 

Ureditev javnih površin  14.640,00 EUR 

Odprto brezžično omrežje 4.400,00 EUR 

 
 
Za drugo projektno dokumentacijo pa smo namenili 12.385,92 EUR sredstev, in 
sicer za:  

Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina  2.248,25 EUR 

Izgradnja CČN  6.010,92 EUR 

Popravilo Grajske 2.000,00 EUR 

Izgradnja povezovalnega kanala Spodnja bohinjska dolina 425,00 EUR 

Sekundarna kanalizacija Kamnje- Polje  1.701,75 EUR 

  
 

43 INVESTICIJSKI TRANSFER 

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 84.200€  

Obrazložitev podskupine - K3 

V letu 2015 smo za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam namenili 
84.199,65 EUR sredstev. Pretežni del sredstev, 34.453,11 EUR, je namenjeno za 
GZ Bled Bohinj. Za nakup opreme ter za nakup avtolestve smo namenili 9.570,07 
EUR. Ravno tako smo 17.000 EUR nakazali PGD Studor za nakup gasilskega 
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avtomobila. 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 59.759 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in 
so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso 
neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega 
premoženja občine. Pretežni del sredstev je bilo nakazanih OŠ dr. Janeza 
Mencingerja 30.451,50 EUR 
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7 RAZRED 7 -  PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 

  

Javnofinančni prihodki 
 
Javnofinančne prihodke iz leta 2015 po ekonomski klasifikaciji lahko razvrstimo v 
sledeče skupine: 

• davčni prihodki, 
• nedavčni prihodke, 
• kapitalski prihodki, 
• prejete donacije in  
• transferni prihodki. 

 
Iz priložene bilance prihodkov in odhodkov za Občino Bohinj za leto 2015 in iz spodnje 
tabele in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v 
realizaciji: 
 
 
Tabela 2: Primerjava prihodkov  za leto 2015 z  veljavnim planom 

  

Realizacija na 
dan 31.12.2015 
(V EUR) 

 
 

Veljavni plan 2015 
(V EUR) 

 
 

Indeks  
 

Davčni prihodki 4.383.073 4.965.424 88 
Nedavčni prihodki 1.664.393 1.857.562 90 
Kapitalski prihodki 919 80.247 1 
Prejete donacije 940 500 188 
Transferni prihodki 4.720.162 4.965.402 95 
SKUPAJ PRIHODKI 10.769.486 11.869.135 91 
 

 
Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za leto 2015 načrtovani javnofinančni 
prihodki realizirani v višini indeksa 90% oziroma realizacija je za 1.079.703 EUR nižja 
od načrtovane. Iz zgornje tabele je razvidno, da se je zgodil večji izpad načrtovanih 
kapitalskih prihodkov. 
 
V skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna za leto 2015 so med prihodke tekočega 
leta vključena vsa sredstva, ki so bila vplačana in razporejena na račune proračuna do 
31. decembra 2015. 
 
Graf 3: Delež javnofinančnih prihodkov v letu 2015 
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Vir: lasten vir  
 
Graf 4: Realizacija javnofinančnih prihodkov od leta 2002 do 2015 

Vir: lasten vir 
 

70 DAVČNI PRIHODKI  

 

700 Davki na dohodek in dobiček 3.150.760 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V skladu z Zakonom o financiranju občin in po podatkih Ministrstva za finance je za 
leto 2015 bil delež dohodnine določen za Občino Bohinj v višini 3.150.760 EUR . 
Realizacija je bila 86,7%. Razlog za nižjo realizacijo je planiranje prihodkov tudi iz 
naslova finančne izravnave, ki je realiziran na  prihodku 740- transferni prihodki iz 
drugih finančnih institucij,  na podlagi zahtev Ministrstva za Finance.  

703 Davki na premoženje 656.320 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

• 703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 
• 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 
• 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb 
Odmera NUSZ je izdana s strani DU Kranj, Izpostave Radovljica. Realizacija 
prihodkov od NUSZ od pravnih oseb znaša 249.481,05 EUR, kar predstavlja 91,1 % 
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realizacijo glede na plan. 
• 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb 
Odmera NUSZ je izdana s strani DU Kranj, Izpostave Radovljica. Realizacija 
prihodkov od NUSZ od fizičnih oseb znaša 190.828,24 EUR, kar predstavlja 88,8 % 
plan. 
• 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča 
Sredstva na kontu predstavljajo obresti, ki so jih zavezanci za odmero NUSZ dolžni 
poravnati zaradi zamudi roka plačila NUSZ. Realizacija zamudnih obresti iz naslova 
NUSZ znaša 5.052,77 EUR. Plan smo presegli za kar 168,4 %. 
• 703100 Davek na premičnine – davek na vodna plovila 
• 703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 
• 703200 Davek na dediščine in darila 
V letu 2015 smo plan za Davek na dediščino in darila presegli za 14,9 % in dosegli 
80.391,59 EUR realizacije. 
• 703201 Zamudne obresti davkov občanov 
• 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb 
Prihodek iz naslova davka na promet nepremičnin –od pravnih oseb je dosegel 60,4 
% planiranih sredstev. 
• 703301 Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb 
Prihodek iz naslova davka na promet nepremičnin –od fizičnih oseb je presegel 
planirana sredstva za 26,6 %. 
• 703303 Zamudne obresti od davkov na promet nepremičnin 
Davki na premoženje so v skladu z davčno zakonodajo RS za leto 2015 realizirani v 
višini 60,2%. Odmerja in izterjuje jih Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS. 
 

704 Domači davki na blago in storitve 575.865 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

• 704403 Davek na dobitke od iger na srečo. 
V letu 2015 smo realizirali 1.774,77 EUR davka od iger na srečo. 
• 704700 Okolijska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda 
Realizacija v letu 2015 je znašala 110.744,32 EUR . Postavka zajema naše mesečne 
akontacije in nakazila ostalih zavezancev za okoljsko dajatev. 
 
Pregled porabe namenskih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2015: 

Konto Prihodki 

704700 - Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda  

110.744,32 EUR 

Postavka Poraba 

6752- Gradnja povezovalnega kanala sp.dolina 57.719,35 EUR 

6719- Namenska sredstva investicijskih odhodkov v 
kanalizacijo 

53.024,97 EUR 

 

Zaključni račun 2015 Stran 46 od 515



   
• 704704 Turistična taksa 
V letu 2015 je bilo realizirane 439.675,16 EUR turistične takse oziroma 94 % od 
planiranega zneska v proračunu Občine Bohinj za leto 2015.  
 
Pregled porabe namenskih sredstev za turizem (turistične takse in koncesijske 
dajatve od posebnih iger na srečo) v letu 2015 

Konto Prihodki  

704704 Turistična taksa - realizacija 2015 439.675,16 EUR 

710309 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 2015
  

162.017,77 EUR 

Skupaj   601.692,93 EUR 

Postavka Poraba  

4103 - Urejanje tekaških prog 29.865,80 EUR 

4109 - Novoletna razsvetljava 2.735,83 EUR 

4115 - Prireditve ob novem letu 17.140,49 EUR 

4117 - Turistična informativna dejavnost – TIC-u 44.000,00 EUR 

4118 - Drsališče Bohinjska Bistrica 13.894,86 EUR 

4122 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - 
Festival samoniklega cvetja 

10.000,00 EUR 

4123 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma – 
označevanje in vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična 
signalizacija 

10.323,04 EUR 

4124 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma – plače 89.000,00 EUR 

4130 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - ski 
bus 

20.000,00 EUR 

4131 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma – 
promocija 

113.870,67 EUR 

4133 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - redno 
delovanje zavoda 

44.500,00 EUR 

4140 - Svetovni pokal Telemark 7.000,00 EUR 

4143 - Turizem Bohinj-zavod za pospeševanje turizma-Glasbeno 
poletje 

8.000,00 EUR 

4144 - Leader in drugi EU projekti 12.000,00 EUR 

5070 - Članstvo omrežja Alpskih občin 625,00 EUR 

4145- Vzpostavitev DMC Turizem Bohinj 11.000,00 EUR 

4146- Turizem Bohinj- zavod za pospeševanje turizma- Svetovni 
pokal 

5.000,00 EUR 

6195- Modernizacija kolesarske poti  Bohinj 77.242,72 EUR 
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6134 - Hortikulturna ureditev kraja 32.057,06 EUR 

6764 - Odprto brezžično omrežje Bohinj 4.400,00 EUR 

4808- Postavitev turistične signalizacije 8.861,99 EUR 

4142- Sofinanciranje prireditev ob obletnicah 6.141,00 EUR 

6768- Ureditev igrišča Bohinjska Češnjica 34.034,47 EUR 

Skupaj  601.692,93 EUR 

 
• 704706 Občinske takse od pravnih oseb 
Občinske takse od pravnih oseb so bile zaračunane za namestitev transparentov in 
ostalih oglasnih tabel, ter za uporabo javnih površin. Izdanih je bilo 14 odločb. 
Realizacija je 4.036,73 EUR, kar predstavlja 89,7% planiranih prihodkov.  
• 704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 
Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov so bile zaračunane za namestitev 
transparentov in ostalih oglasnih tabel, za najem stojnic ter uporabo javnih površin. 
Izdanih je bilo 7 odločb. Realizacija je 548,97 EUR, kar predstavlja 73,2% 
planiranih prihodkov. 
• 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih. 
Plačujejo jih lastniki gozdov. Pristojbino odmeri Davčna uprava RS. Prihodek v višini 
19.084,91 EUR je namenski in je bili v celoti namenjen za redno vzdrževanje 
gozdnih cest. 
 
Pregled porabe namenskih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2015 

Konto Prihodki 

704708  Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 
- realizacija 2015 

 19.084,91 EUR 

Postavka Poraba  

4060 Vzdrževanje gozdnih cest 19.084,91 EUR 

    
706 Drugi davki 128 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

V letu smo 2015 smo prejeli 127,93 EUR drugih prihodkov.  
 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 372.212 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

•     710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov nad prihodki 
Na skupščini delniške družbe Žičnice Vogel Bohinj d.d. je bil dne 19.06.2015 sprejet 
sklep, da se del bilančnega dobička za poslovno leto 2014 uporabi za izplačilo 
dividend in sicer v višini 0,10 EUR bruto na delnico. Ker smo lastniki 25.000 delnic 
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je to znašalo 2.500 EUR.  
•       710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 

Prejete obresti od sredstev na vpogled sredstev vezave čez noč so realizirani v 
višini 25,6 % . 
• 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 
Realizacija je 1,31 EUR. 
• 710215 Drugi prihodki od obresti  
Realizacija je 665,80 EUR. 
• 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 
Prihodki so bili realizirani v višini 56.176,97 EUR, kar predstavlja 105,6 % glede na 
plan. V najemnine za poslovne prostore so vključene najemnine in stroški 
obratovanja za poslovne prostore v kulturnem domu J. Ažmana, dvorana Danica, 
poslovni prostori na naslovu Triglavska 32 (bivša Elektro stavba). 
• 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 
Prihodki od najemnin za stanovanja so bili realizirani v višini 45.125,01 EUR, kar 
predstavlja 94 % načrtovanih prihodkov. 
 
Pregled namenskih prihodkov za najemnine za leto 2015:  

Konto Prihodki 

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja - realizacija 
2015 

45.125,01 EUR 

Postavka Poraba 

4603 Tekoče vzdrževanje stanovanj 14.052,85 EUR 

4605        Rezervni sklad stanovanjskega področja 11.903,66 EUR 

4602        Stroški upravljanja stanovanj       3.233,33 EUR 

4612 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 4.569,80 EUR 

6767        Sanacija fasade Stara Fužina 53b 9.266,00 EUR 

 
• 710304 Prihodki od drugih najemnin 
Prihodki od najemnin za občinska zemljišča, za katere ima občina sklenjene 
najemne pogodbe, so bili realizirani v višini 34.229 EUR, kar je 91,9 % glede na 
plan. 
• 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 
Realizacija je 67,1% in predstavlja plačilo koncesijo za gozdove iz Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov v vrednosti 35.054,45 EUR in za lovstvo v višini 1.843,82 EUR. 
• 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih  dajatev od posebnih iger na srečo 
Občina Bohinj prejema prihodke od koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger 
na srečo na podlagi sprejetega »Sporazuma o razporejanju prihodkov iz naslova 
koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo«, in na podlagi »Dogovora o delitvi 
koncesijske dajatve«, ki so ga podpisale Občina Kranjska gora, Občina Jesenice in 
Občina Bohinj. Realizacija v letu 2015 je z zneskom 162.017,77 EUR dosegla 
104,5% plan. Pregled porabe namenskih sredstev za koncesijske dajatve od 
posebnih iger na srečo v letu 2015 je prikazana pri prihodku turistična taksa.  
 
• 710310 Zamudne obresti od konces. dajatev od posebnih iger na srečo 
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• 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 
Realizacija je 79,29 EUR. 
• 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 
Prihodki v skupni višini 34.349,05 so dosegli 171,8% plan. Realizacija predstavlja 
prihodke od koncesij od malih hidroelektrarn.  
 

711 Takse in pristojbine 6.019 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

•711100 Upravne takse (tar.št.1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT) 
Realizacija predstavlja prihodke od upravnih taks v skladu z Zakonom o upravnih 
taksah v višini 150,5 %. 
 

712 Globe in druge denarne kazni 68.413 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

• 712001 Globe za prekrške 
Prihodki od kazni za kršitev področnih zakonov in občinskih odlokov so v letu 2015 
dosegli plan v višini 94,7 %. 
• 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 
Odškodnina in nadomestilo za degradacijo in onesnaženje okolja je uvedena z 
Zakonom o graditvi objektov. Odškodnino odmeri pristojni organ UE Radovljica z 
odločbo. Realizacija v letu 2015 je bila 1.902,48 EUR. 
• 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o 
prekrških 
Prihodki so realizirani v 22 %. 
 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.106.384 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Prihodki od prodaje so bili realizirani v višini  1.093.975,32 EUR . Realizacija se 
sestoji iz naslednjih postavk: 

Dejavnost Prihodki 2015  

oskrba z vodo 87.217,85 EUR 

števnina 35.165,98 EUR 

odvajanje odplak-kanalščina 33.315,63 EUR 

čiščenje odplak 48.049,83 EUR 

zbiranje in odvoz odpadkov 162.032,49 EUR 

uporaba posod za odpadke 14.835,57 EUR 

deponiranje odpadkov 261.889,56 EUR 

pogrebna dejavnost 6.905,80 EUR 

pokopališka dejavnost 9.150,14 EUR 

tržna dela 15.642,91 EUR 
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prihodki od prodaje lesa, razglednic, itd 0 EUR 

prihodki od nadomestil od cestnine in parkirnine 258.296,82 EUR 

skupna raba pogodbe 2.517,45 EUR 

ladia 101.874,15 EUR 

prihodki KS 57.081,14 EUR 

Skupaj 1.093.975,32 EUR 

 
 
713005 Prihodki od vstopnin 
Realizacija 2015 predstavlja 82,7% plana od prodaje vstopnic za Planšarski muzej, 
Muzeja T. Godca ter Oplenove hiše. 
 

Dejavnost Prihodki 2015  

Planšarski muzej  9.006,42 EUR 

Oplenova hiša 2.885,30 EUR 

Muzej Tomaža Godca 516,65 EUR 

Skupaj 12.408,37 EUR 

  
714 Drugi nedavčni prihodki 111.365 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

• 714100 Drugi nedavčni prihodki 
Druge nedavčne prihodke v skupnem znesku 38.805,58 EUR smo prejeli kot 
služnosti, sklepi o dedovanju (12.835,81 EUR), sofinanciranje javnih del ( 2.315,59 
EUR), vračilo nenamensko porabljenih sredstev (1.716,95 EUR), vračilo štipendij 
(3.154,79 EUR), varovanje Novo leto (900 EUR), refundacija plače –sodišče ter KS 
Stara Fužina-Studor (4.453,88 EUR), tradicionalno sušenje krme (2.500 EUR), ter 
druge odškodnine, zavarovalnine, el.energija stanovanja, poštnina nalepke. Ravno 
tako so tu realizirani prihodki KS-jev.  
• 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 
V letu 2015 je bila realizacija v višini 72.080,76 EUR .  
• 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov 
tekočega značaja 
Iz naslova sofinanciranje stroškov družinske pomočnika smo v letu 2015 prejeli 
325,05 EUR, kar predstavlja 40,6% realizacijo.  
• 714110 Zamudne obresti komunalnih storitev 
Realizacija v letu 2015 je bila 153,66 EUR oziroma 51,2%. 
 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  
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720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 32 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Kapitalski prihodki iz naslova prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj so bili 
realizirani v višini 32,12 EUR, kar predstavlja 3,2% glede na plan planiranih 
prihodkov. 
 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 887 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Občina je v letu 2015 na podlagi  prodajne pogodbe  prodala zemljišče parc. št. 
62/75 k.o. Savica. Omenjena prodaja zemljišča je bila vključena v Načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Bohinj za leto 2015. 
 

73 PREJETE DONACIJE  

 

730 Prejete donacije iz domačih virov 940 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Donacije so občini in krajevnim skupnostim nakazale fizične in pravne osebe v višini 
940 EUR, in sicer 740 EUR nam je nakazalo Društvo ESTET za izvedbo postavitve 
visoke plezalne stene v Športni dvorani Danica, 200 EUR donacij pa je bilo 
nakazanih KS Koprivnik Gorjuše. 
 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.509.341 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

• 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega 
proračuna 
Občini Bohinj je v letu 2015 pripadalo 482.652 EUR finančne izravnave (razlike med 
primerno porabo občine in dohodnino, ki jo občina prejme za financiranje primerne 
porabe). 
• 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 
-  Požarna taksa je eden izmed virov za financiranje nalog s področja požarnega 
varstva. Zbira se v državnem proračunu na postavki državni sklad in se odvaja v 
občinski proračun. Požarna taksa je namenska in se porablja izključno za redno 
delovanje PGD in GZ ter nabavo gasilske opreme. Realizacija v letu 2015 je bila 
16.144 EUR in v celoti porabljena za nabavo gasilske opreme . 
Pregled porabe požarne takse v letu 2015 

Konto Prihodki 

74000107 Požarna taksa - realizacija 2015 16.144 EUR 

Postavka Poraba 

4912 Investicijsko vzdrževanje gas.domov in 
opreme 

16.144 EUR 
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-  Sofinanciranje investicij iz strani SVLR v skladu z določili 21. člena ZFO-1 v 
skupnem znesku 105.394,00 EUR je bilo namenjeno za projekte:  
Pregled porabe sredstev v letu 2015: 

Konto  Prihodki  

740001 21.člen 105.394,00 EUR 

Postavka Poraba  

6259- Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina 73.775,80 EUR 

6762- Sekundarna kanalizacija Kamnje - Polje 31.618,20 EUR 

 
-  Za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.Save smo v letu 
2015 prejeli tudi sredstva: 

• MKO smo prejeli 49.825,28 EUR; 
• MOP 442.852,42 EUR ter 
• MGRT 226.887,00 EUR.  

 
-  S strani BSC-ja smo prejeli 40.578,65 EUR sredstev za Projekt Dediščina starih 
hišnih imen.  
 
• 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo 
- Prispevek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je realiziran v višini 
57.511,25 EUR za redno vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga pripravi 
Zavod za gozdove OE Bled; 
Pregled porabe sredstev v letu 2015: 

Konto Prihodki 

740001 Nakazilo MKO - realizacija 2015 57.511,25 EUR 

Postavka Poraba 

4060- Vzdrževanje gozdnih cest 57.511,25 EUR 

 
- Realizacija v višini 61.808,57 EUR predstavlja sofinanciranje SVRL za delovanje 
skupne notranje revizijske službe ( za leto 2014) in delovanje skupnega 
medobčinskega inšpektorata in redarstva ( za leto 2013 in 2014).  
-  V letu 2015 smo prejeli 1.600,84 EUR za subvencioniranje tržnih najemnin.  
-  V letu 2015 smo prejeli 20.161,10 EUR  sredstev od Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje. 
 
• 740200 Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za tekočo porabo 
-  V letu 2015 smo ravno tako prejeli 3.733,56 EUR sredstev nakazilo dajatev 
ZPIZ-a.  
  
• 740300 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 
- Prihodki v vrednosti 192,25 EUR predstavljajo sredstva iz Centra za socialno 
delo Radovljica, za stroške nastale iz izvrševanje dela v splošno korist.  
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 3.210.821 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.Save smo v letu 2015 
prejeli 1.946.890,69 EUR sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske politike za kohezijsko politiko. Ravno tako smo v letu 2015 prejeli 
1.122.283,67 EUR sredstev za Projekt Komunalna infrastruktura spodnja Bohinjska 
dolina,  iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno 
politiko. 
Prejeli smo tudi sredstva za Projekt Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. 
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Podružnična šola Srednja vas ter Energetska 
sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, in sicer:  

Konto  Prihodki 

74130000- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU za kohezijsko politiko 

 141.646,38 EUR 

Proračunska postavka Poraba 

3435- Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica, Podružnična šola Srednja vas 

53.422,90 EUR 

3436- Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica 

88.233,48 EUR 
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2.2.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA OBRATA 

V skladu s predpisi Občina Bohinj za vodenje poslovnih knjig evidentira poleg plačane 
realizacije tudi fakturirano realizacijo, ki jo izkazujemo v obrazcu "Izkaz prihodkov in 
odhodkov režijskih obratov". 
 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV  

 NAZIV PODSKUPINE 
KONTOV  

 Oznaka 
za AOP  

 ZNESEK - 
Tekoče leto  

 ZNESEK - 
Predhodno 

leto  

  1   2   3   4   5  

    

 A) PRIHODKI OD 
POSLOVANJA 
(600 = 601 + 602 - 603 + 
604)  

 600    1.004.044       869.366     

  760   PRIHODKI OD PRODAJE 
PROIZVODOV IN STORITEV   601    1.004.044       869.366     

  761   PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN MATERIALA    604    0       0     

  762   B) FINANČNI PRIHODKI   605    109.286       128.212     

  763   C) DRUGI PRIHODKI   606    0       0     

    
 Č) PREVREDNOTOVALNI 
POSLOVNI PRIHODKI 
(607 = 608 + 609)  

 607    0       0     

    
 D) CELOTNI PRIHODKI 
(610 = 600 + 605 + 606 + 
607)  

 610    1.113.330       997.578     

    
 E) STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN STORITEV 
(611 = 612 + 613 + 614)  

 611    1.055.433       842.968     

  del 466  
 NABAVNA VREDNOST 
PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA  

 612    0       0     

  460   STROŠKI MATERIALA   613    211.762       180.738     

  461   STROŠKI STORITEV   614    843.671       662.230     

     F) STROŠKI DELA 
(615 = 616 + 617 + 618)   615    471.542       490.310     

  del 464   PLAČE IN NADOMESTILA 
PLAČ   616    371.406       391.357     

  del 464   PRISPEVKI ZA SOCIALNO 
VARNOST DELODAJALCEV   617    60.881       63.295     

  del 464   DRUGI STROŠKI DELA   618    39.255       35.658     

  462   G) AMORTIZACIJA   619    560.061       361.577     

    

 N) CELOTNI ODHODKI 
(628 = 611 + 615 + 619 + 
620 + 621 + 622 + 623 + 
624 + 625)  

 628    2.087.036       1.694.855     
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     O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(629 = 610 - 628)   629    0       0     

     P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(630 = 628 - 610)   630    973.706       697.277     

 
Po izstopu občine Bohinj iz Javnega podjetja Komunala Radovljica smo pričeli z 
delovanjem kot režijski obrat s 01.01.2002 s sedežem na Rožni ulici 18 v Bohinjski 
Bistrici. Izvajamo vse javne službe, za katere je po zakonu dolžna poskrbeti občina in 
sicer: 
• oskrba naselij s pitno vodo, 
• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
• ravnanje s komunalnimi odpadki, 
• odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 
• javna snaga in čiščenje javnih površin, 
• urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, 
• organizira in izvaja zimsko službo na javnih površinah, za katere je pristojna 

občina Bohinj. 
 

Poleg tega pa režijski obrat skrbi tudi za: 

• oskrbo industrijskih in drugih porabnikov za vodo, ter oskrbo naselij s požarno 
vodo v javni rabi, 

• od pomladi leta 2010 samostojno izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov, 

• upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov 
in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb, 

• vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, 
odpadno vodo in odpadke (katastri), 

• upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč 
• pogrebne storitve, 
• javno razsvetljavo, 
• urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov, 
• plakatiranje in izobešanje zastav. 

 

760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.004.044 EUR 

 
Skupaj ustvarjeni prihodki iz tega naslova v letu 2015 znašajo EUR in so razdeljeni na 
sledeče dejavnosti: 

Dejavnost 
Prihodki 

2014 (V EUR) 
Prihodki 

 2015 (V EUR)  
Indeks 

(15/14) 
Oskrba z vodo 86.336 92.538  107 
Števnina 35.475 35.955  101 
Odvajanje odplak-kanalščina 33.012 36.802 111 
Čiščenje odplak 47.649 53.100 111 
Zbiranje in odvoz odpadkov 161.590 164.211 102 
Uporaba posod za odpadke 14.234 15.673 110 
Deponiranje odpadkov 259.270 264.635 102 
Pogrebna dejavnost 6.255 6.793 109 
Pokopališka dejavnost 10.723 10.772  100 
Tržna dela 26.640 11.594 44 
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Prihodki od opominov, GSM 1.257 665,80  53 
Prihodki od nadomestil od 
cestnine in parkirnine 183.465 309.473 168 
Skupna raba pogodbe 3.459 1.832 53 
SKUPAJ 869.365 1.004.044 115 
 

 

762 Finančni prihodki 109.286    EUR 
 

460 Stroški materiala 211.762    EUR 

Sredstva so bila porabljena predvsem za redno vzdrževanje vodovoda, urejanje 
parkov in zelenic, talno, vertikalno in svetlobno signalizacijo, goriva in maziva, 
material za vodovod, kanalizacijo in zimsko službo, elektriko, menjavo števcev, 
zaščitna sredstva, pisarniški material ter druge materiale in storitve. 

 

461 Stroški storitev 843.671    EUR 

Med te stroške sodijo vzdrževanja vozil, priprava in tiskanje plačilnih nalogov, 
zdravniški pregledi, stroški tujih storitev (pluženje), geodetski posnetki za kataster, 
asfaltiranja cest, zavarovalne premije, odškodnine za zemljišča, odvoz in odlaganje 
odpadkov ter druge splošne in posebne storitve.  

Konto  Opis konta  skupni znesek v 
EUR 

46102001 Čistilne storitve  153,72 
46102003 Založniške in tiskarske storitve  725,34 
46102006 Stroški oglaševalskih storitev  3.341,75 
46102007 Računalniške storitve  6.760,51 
46102008 Računovodske, revizorske in svetovalne 

storitve  
3.041,12 

46102099 Druge splošne storitve  13.560,43 
46102199 Druge posebne storitve  216.339,58 
46102201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja  512,68 
46102203 Voda in komunalne storitve  6.100,80 
46102204 Odvoz smeti  85.141,28 
46102205 Telefon, teleks, fax, e-mail, RTV  8.380,82 
46102206 Poštnina in kurirske storitve  12.806,09 
46102299 Druge storitve komunikacij in komunale  124.484,17 
46102300 Goriva in maziva za prevozna sredstva  163,28 
46102301 Vzdrževanje in popravila vozil  18.848,36 
46102304 Pristojbine za registracijo vozil  1.916,73 
46102305 Zavarovalne premije za motorna vozila  7.837,79 
46102399 Drugi prevozni in transportni stroški  1.880,00 
46102500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov  2.264,01 
46102503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  230.072,87 
46102504 Zavarovalne premije za objekte  2.161,39 
46102511 Tekoče vzdrževanje druge opreme  19.569,13 
46102512 Zavarovalne premije za opremo  529,16 
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46102599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 
zavarovanje  

5.744,23 

46102600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte  25.804,00 
46102601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske 

objekte  
-22 

46102603 Najemnine in zakupnine za druge objekte  6.211,52 
46102606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča  50,00 
46102799 Druge odškodnine in kazni  10.215,47 
46102903 Plačila za delo preko študentskega servisa  26.503,40 
46102905 Sejnine udeležencem odborov  1.293,35 
46102907 Izdatki za strokovno izobraževanje 

zaposlenih  
131,60 

46102920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev 
in drugo  

895,02 

46102931 Plačila bančnih storitev  254,05 
 

462 Amortizacija 560.061    EUR 

Amortizacija je bila obračunana od opreme, infrastrukture, gradbenih objektov in 
opreme. 

 

464 Plače in nadomestila plač 471.542    EUR 

Tu je zajeto 12 mesečnih plač delavcev režijskega obrata, prav tako prispevki za 
socialno varnost in drugi stroški dela, kamor so vključene tudi odpravnine in jubilejne 
nagrade. Na režijskem obratu se vodijo tudi plače za javna dela, plača za KS Stara 
Fužina ter plača ladjarjev. 

Odhodek Znesek v EUR 
Plače in nadomestila plač 371.406 
Prispevki za socialno varnost delodajalca 60.881 
Drugi stroški dela 39.255 
Skupaj 471.542 
 
  

Zaključni račun 2015 Stran 58 od 515



 

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

 

2.2.4 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta 
vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev. Obe vrsti prejemkov prikazujemo v 
izkazu računa finančnih terjatev in naložb. 

ČLENITE
V 

KONTOV
  

 NAZIV KONTA  
 Oznak

a za 
AOP  

 ZNESE
K - 

Tekoče 
leto  

 ZNESEK 
- 

Predhod
no leto  

  1   2   3   4   5  

  75  
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(301=302+313+319+320)  

 301    485       1.991     

  750  
 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(302=303+304+305+306+307+308+309+310+311
+312)  

 302    485       1.592     

  7500   Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov   303    485       1.592     

  751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(313=314+315+316+317+318)   313    0       399     

  7513   Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih 
deležev   317    0       399     

  752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   319    0       0     

  753  
 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, 
VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV 
SISTEMA EZR  

 320    0       0     

  44  
 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)  

 321    0       120     

  440  
 DANA POSOJILA 
(322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 
+ 330 + 331 + 332)  

 322    0       0     

  441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 
(333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)   333    0       0     

  442  
 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 
(340 = 341 + 342 + 343)  

 340    0       120     

  4421   Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in 
agencije   342    0       120     

  443  

 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 
(344 = 345 + 346)  

 344    0       0     

Zaključni račun 2015 Stran 59 od 515



  444   DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V 
ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR   347    0       0     

    
 VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(348 = 301 - 321)  

 348    485       1.871     

    
 VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN 
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(349 = 321 - 301)  

 349    0       0     

 
4 RAZRED 4 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI  

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 € 

 

 

7 RAZRED 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

 

750 Prejeta vračila danih posojil 485 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

 
Tabela 3: Prejeta vračila posojil in prodaja kapitalskih deležev 
 

Naziv konta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pr.vrač.dan.dolg. 
pos.od posam. 6.329 4.401 1.386 5.920 491 781 1.592 485 

Prod.kapitalskih 
deležev 29.318 29.318 0 0 0 29.318 399 0 

 
Graf 5: Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev od leta 2005 do leta 
2015 

Zaključni račun 2015 Stran 60 od 515



 
Vir: lastni vir 
 
 
Prav tako med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana 
posojila in povečanje kapitalskih deležev. Izdatke prikazujemo v izkazu računa 
finančnih terjatev in naložb. 
 
Tabela 4: Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev po letih 
 

Naziv konta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Poveč. kapit. deležev 
in naložb 441 0 0 0 40.000 0 0 0 0 

Poraba kupnin iz 
naslova priv. 442 1.117 1.117 999 999 576 304 120 0 

 
 
Graf 6: Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev od leta 2005 do leta 2015 
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Vir: lastni vir  
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C RAČUN FINANCIRANJA 

2.2.5 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

ČLENITEV 
KONTOV   NAZIV KONTA   Oznaka 

za AOP  
 ZNESEK - 

Tekoče leto  

 ZNESEK - 
Predhodno 

leto  

  1   2   3   4   5  

  50   VII. ZADOLŽEVANJE 
(351 = 352+358)   351    0       422.000     

  500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 
(352=353+354+355+356+357)   352    0       422.000     

  5001   Najeti krediti pri poslovnih bankah   354    0       422.000     

  501   ZADOLŽEVANJE V TUJINI 
(358=359+360+361+362+363)   358    0       0     

  55   VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(364=365+371)   364    235.129       150.729     

  550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
(365=366+367+368+369+370)   365    235.129       150.729     

  5501   Odplačila kreditov poslovnim 
bankam   367    235.129       150.729     

  551   ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 
(371=372+373+374+375+376)   371    0       0     

     IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(377=351-364)   377    0       271.271     

     IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(378=364-351)   378    235.129       0     

    

 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH 
(379=(927+348+377)-
(928+349+378))  

 379    117.156       0     

    

 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH 
(380=(928+349+378)-
(927+348+377))  

 380    0       391.652     

 

5 RAZRED 5 -  RAČUN FINANCIRANJA  

50 ZADOLŽEVANJE 0 € 
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55 ODPLAČILA DOLGA 235.129 € 

  

550 Odplačila domačega dolga 235.129 € 

Obrazložitev podskupine - K3 

Znesek 235.128,60 EUR je znesek odplačil glavnice dolgoročnega kredita, in sicer 
za: 

HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D. 150.728,52 EUR 

BANKA SPAKASSE  D.D. 37.400,04 EUR 

SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D. 47.000,04 EUR 

 

Tabela 5: Zadolževanje 
 

Naziv konta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zadolževanje 
(500) 0 0 900.000 379.000 0 0 0 422.000 0 

 
V izkazu računa financiranja se izkazujejo zadolževanja in odplačila glavnic najetih 
kreditov. V letu 2007 je Občina Bohinj dokončno odplačila glavnice najetega kredita iz 
leta 2002 za izgradnjo prizidka k OŠ Boh. Bistrica. Zadolžitev iz leta 2009 za 
investicije se odplačuje šele od leta 2010 naprej, zadolžitev iz leta 2010 pa od 
januarja 2011 naprej. Konec leta 2011 pa smo refinancirali kredita iz leta 2010 in 
2011. Odplačilno dobo kredita smo zmanjšali na 7 let. V letu 2014 sta bila najeta dva 
dolgoročna kredita za dobo petih let, ki bosta dokončno odplačana v letu 2019. 
 
Tabela 6: Odplačila dolga 
 

Naziv 
konta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Odplačila 
domačega 
dolga 550 19.126 0 0 135.000 88.900 150.729 150.729 150.729 235.129 
 
Graf 7: Zadolževanje in odplačilo dolga po letih od 2005 do 2016 
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2.2.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 

 
Sredstva iz proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri 
večjih naravnih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki 
sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesrečah, ki so posledica naravne sile 
in ekološke nesreče v skladu z 48. členom ZJF, ki natančno opredeljuje porabo teh 
sredstev. 
 
V letu 2015 smo oblikovali 31.879,11 EUR proračunske rezerve, prenos rezerve iz leta 
2014 pa je znašal 17.132,78 EUR. Poraba je znašala skupaj 3.146,40 EUR, za prenos 
v leto 2016 pa je ostal znesek 45.865,49 EUR. Za sanacijska dela smo v letu 2015 
porabili 146,40 sredstev proračunske rezerve za odstranitev skale na Nomenju ter 
3.000 EUR na podlagi sklepa občinskega sveta za obnovo kozolca zaradi udara strele. 
 

2.2.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE 
REZERVACIJE 

 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih 
financah, uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo 
mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v skladu z 
Odlokom o proračunu občine Bohinj za leto 2015 namenila za: 
Datum  Znesek V 

EUR 
PP Namen 

09.03.2015 2.100,00 4700 Prerazporejamo sredstva zaradi dodatnih del na 
objektu tržnica (Vodnikova cesta) za potrebe 
nakupa materiala in obnove ter zaprtje prostora, 
kjer je stal mlekomat.  

27.05.2015 368,97 4700 Prerazporejena sredstva so namenjena za nakup 
manjšega orodja za popravila v poslovnih prostorih 
Občine Bohinj.  

09.07.2015 600,00 6134 Prerazporejamo sredstva za ureditev poti proti 
jezeru.  

15.07.2015 3.647,00 4142 Prerazporejamo sredstva za financiranje glasbenih 
nastopov ob obletnicah društev.  

30.07.2015 2.000,00 4700 Prerazporejamo sredstva za ureditev tržnice v 
Bohinjski Bistrici.  

31.07.2015 1.207,80 6125 Prerazporejamo sredstva za ureditev kolesarske 
steze.  

18.08.2015 1.769,00 6134 Sredstva se prerazporedijo za nakup lesenih klopi ob 
Bohinjskem jezeru.  

28.08.2015 1.000,00 6134 Prerazporejamo sredstva za hortikulturno ureditev 
kraja.  

28.08.2015 250,00 3020 Prerazporejamo sredstva za donatorsko sodelovanje 
pri zagonu nove ribogojnice.  

03.09.2015 250,00 3012 Prerazporejamo sredstva za nabavo majic za 
policijsko upravo pri organizaciji dogodka 11. sveta 
maša za policiste.  

15.10.2015 450,00 3012 Prerazporejamo sredstva za izvedbo dogodka-
komemoracija Rebro Ukanc.  
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16.10.2015 60,00 6134 Prerazporejamo sredstva za hortikulturno ureditev 
kraja.  

27.10.2015 797,33 3020 Prerazporejamo sredstva za nakup novoletnih 
poslovnih daril.  

SKUPAJ 14.500,10 
 

  

 
 

2.2.8 PORABA SREDSTEV REZERVE STANOVANJSKEGA SKLADA 

 
V skladu s Pravilnikom o oblikovanju stanovanjskega rezervnega sklada (Ur. list št. 
11/2004), ki ga za Občino Bohinj mesečno obračunava služba Alpdom d.d. Radovljica, 
Dominvest d.o.o. in Skupnost lastnikov, Triglavska cesta 28, so se sredstva 
evidentirala na kontu 409300. Denarna sredstva so se evidentirala na kontu 9102 – 
rezervni sklad/stanovanjski sklad in na kontu 1101 – izločena denarna sredstva – 
rezervni sklad. Celotna denarna sredstva pa so na podračunu EZR Občine Bohinj. 
Stanje stanovanjskega rezervnega sklada na dan 31.12.2014 je znašalo 20.670,64 
EUR, izplačila med letom 2015 so znašala 11.069,09EUR, vplačila pa 11.884,55 EUR, 
tako da je končno stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2015 - 22.486,10 EUR. 
Sredstva se namensko prenesejo v leto 2016. 
 

Zap.št. Naslov Namen porabe Skupaj 

1. Prečna ulica 5 Sanacija fasade      5.629,80 €  

    Sanacija skupnega jaška            77,84 €  

    Servis oljnega gorilnika            27,47 €  

2. Vodnikova 
cesta 8 Sanacija fasade      1.244,30 €  

    Servis gorilnika            11,16 €  

3. Trg svobode 6 Servis  gorilnika            25,19 €  

    Čiščenje žlebov in popravilo strehe            41,23 €  

4. Prečna ulica 1 Sanacija fasade - nabava 
materiala      1.587,63 €  

    Sanacija fasade - nadzor, 
inženiring          134,38 €  

    Streha, varnostni načrt            29,99 €  

    Sanacija fasade          496,50 €  

    Servis oljnega gorilnika               5,55 €  

5. Prečna ulica 
1B Sanacija fasade      1.701,95 €  

    Servis gasilnih aparatov               5,89 €  

6. Stara Fužina Sanacija fasade - izdelava            50,20 €  
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53B varnostnega načrta 

  SKUPAJ     11.069,09 €  
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ZR-RE za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN 2015

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01 - Občinski svet

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

01 Občinski svet 80.512,4880.512,4861.838,22 76,848.736,24 76,818.674,26

80.512,4801 POLITIČNI SISTEM 80.512,4861.838,22 76,848.736,24 76,818.674,26

80.512,480101 Politični sistem 80.512,4861.838,22 76,848.736,24 76,818.674,26

78.493,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 78.493,0060.723,63 77,429.768,12 77,417.769,37

60.000,003001 Del plače članom občin. sveta in nagrad  članom delovnih teles 60.000,0046.952,68 78,320.650,62 78,313.047,32

60.000,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 60.000,0046.952,68 78,320.650,62 78,313.047,32

500,003014 Stroški reprezentance - občinski svet 500,007,56 1,50,00 1,5492,44

500,00402009 Izdatki za reprezentanco 500,007,56 1,50,00 1,5492,44

3.569,933015 Glasovalna naprava 3.569,932.998,97 84,00,00 84,0570,96

3.569,93420239 Nakup avdiovizualne opreme 3.569,932.998,97 84,00,00 84,0570,96

9.423,075005 Prenos sej občinskega sveta po kabelskemu sistemu 9.423,075.764,50 61,24.117,50 61,23.658,57

9.423,07402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 9.423,075.764,50 61,24.117,50 61,23.658,57

5.000,005010 Financiranje političnih strank 5.000,004.999,92 100,05.000,00 100,00,08

5.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,004.999,92 100,05.000,00 100,00,08

Stran: 1 od 58
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01 - Občinski svet

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

2.019,4801019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 2.019,481.114,59 55,218.968,12 55,2904,89

0,003040 Volitve - sejnine 0,000,00 ---18.968,12 ---0,00

0,00402000 Pisarniški material in storitve 0,000,00 ---887,43 ---0,00

0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,000,00 ---1.152,97 ---0,00

0,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0,000,00 ---1.092,53 ---0,00

0,00402206 Poštnina in kurirske storitve 0,000,00 ---1.524,56 ---0,00

0,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0,000,00 ---473,34 ---0,00

0,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 0,000,00 ---13.837,29 ---0,00

2.019,483046 Volitve - delno povračilo stroškov za volilno kampanjo 2.019,481.114,59 55,20,00 55,2904,89

2.019,48402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.019,481.114,59 55,20,00 55,2904,89

Stran: 2 od 58
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

02 - Nadzorni odbor

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

02 Nadzorni odbor 6.000,006.000,005.323,86 88,75.123,10 88,7676,14

6.000,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 6.000,005.323,86 88,75.123,10 88,7676,14

6.000,000203 Fiskalni nadzor 6.000,005.323,86 88,75.123,10 88,7676,14

6.000,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 6.000,005.323,86 88,75.123,10 88,7676,14

6.000,003002 Del plače članom nadzornega odbora 6.000,005.323,86 88,75.123,10 88,7676,14

6.000,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 6.000,005.323,86 88,75.123,10 88,7676,14

Stran: 3 od 58
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

03 - Župan

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

03 Župan 77.636,3377.636,3374.428,80 95,977.565,35 95,93.207,53

77.636,3301 POLITIČNI SISTEM 77.636,3374.428,80 95,977.565,35 95,93.207,53

77.636,330101 Politični sistem 77.636,3374.428,80 95,977.565,35 95,93.207,53

77.636,3301019003 Dejavnost župana in podžupanov 77.636,3374.428,80 95,977.565,35 95,93.207,53

14.900,003000 Plača občinskega funkcionarja 14.900,0014.727,48 98,814.483,99 98,8172,52

14.900,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 14.900,0014.727,48 98,814.483,99 98,8172,52

48.409,003003 Osnovna plača - župan 47.712,8746.639,14 97,846.521,51 96,31.073,73

37.800,00400000 Osnovne plače 37.103,8736.744,45 99,036.839,16 97,2359,42

2.800,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.800,002.653,76 94,82.438,69 94,8146,24

960,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 960,00849,58 88,5834,17 88,5110,42

3.600,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.600,003.486,75 96,93.476,12 96,9113,25

2.650,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.650,002.584,54 97,52.576,62 97,565,46

210,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00208,80 99,4208,15 99,41,20

24,00401200 Prispevek za zaposlovanje 24,0023,65 98,523,61 98,50,35

40,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0039,39 98,539,28 98,50,61

325,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

325,0048,22 14,885,71 14,8276,78

5.130,013012 Stroški za prosl.,pokrov.prired.,poroč.obred.in promocije 5.130,014.285,50 83,56.502,33 83,5844,51

200,01402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 200,01125,63 62,80,00 62,874,38

100,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 100,000,00 0,00,00 0,0100,00

1.550,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.550,001.539,44 99,32.452,14 99,310,56

1.650,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.650,001.033,43 62,6471,69 62,6616,57

300,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 300,00257,00 85,7248,50 85,743,00

1.330,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.330,001.330,00 100,03.330,00 100,00,00

850,003013 Materialni stroški - GSM 850,00626,16 73,7675,13 73,7223,84

850,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 850,00626,16 73,7675,13 73,7223,84
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

03 - Župan

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

6.147,323020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca 6.692,125.999,19 89,77.838,09 97,6692,93

500,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 336,80336,80 100,0254,08 67,40,00

2.950,00402009 Izdatki za reprezentanco 2.922,782.884,78 98,73.856,63 97,838,00

1.297,33402099 Drugi splošni material in storitve 1.282,55637,61 49,71.356,08 49,2644,94

500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.250,001.240,01 99,21.796,31 248,09,99

899,99402399 Drugi prevozni in transportni stroški 899,99899,99 100,0574,99 100,00,00

200,003030 Dnevnice za službena potovanja 200,000,00 0,00,00 0,0200,00

200,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 200,000,00 0,00,00 0,0200,00

2.000,003032 Stroški prevoza 2.151,332.151,33 100,01.544,30 107,60,00

2.000,00402402 Stroški prevoza v državi 2.151,332.151,33 100,01.544,30 107,60,00

Stran: 5 od 58
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

04 Občinska uprava 8.782.306,988.782.306,987.811.829,15 89,07.114.295,97 89,0970.477,83

3.000,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.000,002.069,13 69,01.955,16 69,0930,87

3.000,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 3.000,002.069,13 69,01.955,16 69,0930,87

3.000,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 3.000,002.069,13 69,01.955,16 69,0930,87

3.000,003166 Provizija za plačilni promet 3.000,002.069,13 69,01.955,16 69,0930,87

3.000,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 3.000,002.069,13 69,01.955,16 69,0930,87

625,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 625,00625,00 100,0625,00 100,00,00

625,000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 625,00625,00 100,0625,00 100,00,00

625,0003029002 Mednarodno sodelovanje občin 625,00625,00 100,0625,00 100,00,00

625,005070 Članstvo omrežja Alpskih občin 625,00625,00 100,0625,00 100,00,00

625,00402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 625,00625,00 100,0625,00 100,00,00

204.107,9704 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

204.107,97175.755,90 86,1169.037,58 86,128.352,07

4.400,000402 Informatizacija uprave 4.400,004.400,00 100,00,00 100,00,00

4.400,0004029001 Informacijska infrastruktura 4.400,004.400,00 100,00,00 100,00,00

4.400,006764 Odprto brezžično omrežje Bohinj 4.400,004.400,00 100,00,00 100,00,00

4.400,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.400,004.400,00 100,00,00 100,00,00

199.707,970403 Druge skupne administrativne službe 199.707,97171.355,90 85,8169.037,58 85,828.352,07

44.850,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 44.850,0042.130,51 93,939.342,43 93,92.719,49

800,003191 Urejanje internetnih strani 800,00800,00 100,0252,00 100,00,00

800,00402099 Drugi splošni material in storitve 800,00800,00 100,0252,00 100,00,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

3.500,005002 Stroški za tisk in objavo 3.500,002.947,02 84,22.746,47 84,2552,98

3.500,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.500,002.947,02 84,22.746,47 84,2552,98

4.550,005003 Občinski tednik 4.550,004.538,40 99,84.538,40 99,811,60

4.550,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 4.550,004.538,40 99,84.538,40 99,811,60

36.000,005004 Bohinjske novice 36.000,0033.845,09 94,031.805,56 94,02.154,91

32.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 32.000,0030.265,62 94,631.805,56 94,61.734,38

4.000,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 4.000,003.579,47 89,50,00 89,5420,53

3.600,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.600,003.248,81 90,22.902,85 90,2351,19

300,003011 Občinski kulturni praznik 300,00300,00 100,0300,00 100,00,00

300,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 300,00300,00 100,0300,00 100,00,00

800,003050 Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - plakete, priznanja 800,00712,57 89,1255,59 89,187,43

800,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 800,00712,57 89,1255,59 89,187,43

500,003052 Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - pogostitev 500,00322,78 64,6310,46 64,6177,22

500,00402009 Izdatki za reprezentanco 500,00322,78 64,6310,46 64,6177,22

1.000,003054 Občinski praznik drugi stroški 1.000,00944,81 94,51.234,80 94,555,19

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,00944,81 94,51.234,80 94,555,19

1.000,003062 Čistilna akcija 1.000,00968,65 96,9802,00 96,931,35

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,00968,65 96,9802,00 96,931,35

151.257,9704039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 151.257,97125.976,58 83,3126.792,30 83,325.281,39

21.000,003174 Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev, drugo 21.000,0014.743,47 70,210.520,95 70,26.256,53

21.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 21.000,0014.743,47 70,210.520,95 70,26.256,53

2.280,003198 Odškodninski zahtevki 2.280,002.278,08 99,92.278,08 99,91,92

2.280,00402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 2.280,002.278,08 99,92.278,08 99,91,92

20.750,003199 Sodni postopki- poravnave 20.750,0020.400,72 98,340.363,80 98,3349,28

20.750,00402799 Druge odškodnine in kazni 20.750,0020.400,72 98,340.363,80 98,3349,28
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

4.700,004100 Sanitarije na Ribčevem Lazu 4.700,004.159,74 88,5576,10 88,5540,26

3.700,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.700,003.272,19 88,443,51 88,4427,81

500,00402200 Električna energija 500,00399,87 80,0177,27 80,0100,13

500,00402203 Voda in komunalne storitve 500,00487,68 97,5355,32 97,512,32

86.327,974700 Poslovni prostori 86.327,9769.356,42 80,362.204,69 80,316.971,55

2.200,00402001 Čistilni material in storitve 2.200,001.490,23 67,71.119,96 67,7709,77

2.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,001.159,11 58,02.202,89 58,0840,89

9.351,80402200 Električna energija 9.351,805.804,76 62,18.266,42 62,13.547,04

21.807,20402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 21.807,2016.064,92 73,715.402,67 73,75.742,28

1.500,00402203 Voda in komunalne storitve 1.500,001.106,12 73,71.222,30 73,7393,88

7.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 7.000,003.225,76 46,13.304,55 46,13.774,24

1.000,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.000,00166,08 16,6166,04 16,6833,92

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---16.823,30 ---0,00

40.843,29420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.843,2940.339,44 98,813.696,56 98,8503,85

625,68420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 625,680,00 0,00,00 0,0625,68

200,004704 Telefon - poslovni prostori 200,00168,23 84,1161,48 84,131,77

200,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 200,00168,23 84,1161,48 84,131,77

16.000,004719 Izdelava razširjenih energetskih pregledov 16.000,0014.869,92 92,910.687,20 92,91.130,08

10.697,60402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 10.697,609.735,60 91,010.687,20 91,0962,00

5.302,40402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.302,405.134,32 96,80,00 96,8168,08

18.165,7105 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 18.165,7117.956,92 98,914.006,71 98,9208,79

18.165,710502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 18.165,7117.956,92 98,914.006,71 98,9208,79

18.165,7105029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 18.165,7117.956,92 98,914.006,71 98,9208,79

9.600,005060 RAGOR 9.600,009.432,97 98,35.441,00 98,3167,03

9.600,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.600,009.432,97 98,35.441,00 98,3167,03

8.565,715062 Sofinanciranje programov BSC 8.565,718.523,95 99,58.565,71 99,541,76

8.565,71402199 Drugi posebni materiali in storitve 8.565,718.523,95 99,58.565,71 99,541,76
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691.810,7806 LOKALNA SAMOUPRAVA 691.810,78637.468,20 92,1637.639,83 92,154.342,58

138.734,140602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 138.734,14118.027,42 85,1127.828,75 85,120.706,72

138.734,1406029001 Delovanje ožjih delov občin 138.734,14118.027,42 85,1127.828,75 85,120.706,72

10.438,003176 Stroški revizorskih storitev 10.438,006.586,07 63,17.732,63 63,13.851,93

10.438,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 10.438,006.586,07 63,17.732,63 63,13.851,93

128.296,143197 Stroški SMIR 128.296,14111.441,35 86,9120.096,12 86,916.854,79

128.296,14413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 128.296,14111.441,35 86,9120.096,12 86,916.854,79

553.076,640603 Dejavnost občinske uprave 553.076,64519.440,78 93,9509.811,08 93,933.635,86

503.246,6406039001 Administracija občinske uprave 503.246,64482.806,87 95,9480.711,86 95,920.439,77

390.153,563101 Osnovne plače 389.948,56379.145,82 97,2418.431,61 97,210.802,74

276.108,79400000 Osnovne plače 273.783,54271.882,69 99,3307.149,31 98,51.900,85

11.310,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 12.135,6312.135,63 100,012.033,80 107,30,00

600,00400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 600,00419,82 70,0414,75 70,0180,18

6.714,37400100 Regres za letni dopust 6.714,376.714,37 100,06.864,30 100,00,00

12.400,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 12.400,0011.996,05 96,713.180,36 96,7403,95

18.980,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 18.980,0016.465,80 86,818.196,16 86,82.514,20

710,12400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju 
rednih delovnih nalog

710,12710,12 100,0403,26 100,00,00

5.233,36400400 Sredstva za nadurno delo 5.670,605.670,60 100,03.613,07 108,40,00

721,89400900 Jubilejne nagrade 721,89721,89 100,0288,76 100,00,00

4.610,37400901 Odpravnine 4.610,374.610,37 100,00,00 100,00,00

24.690,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 25.737,4525.737,45 100,028.518,17 104,20,00

19.260,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 19.260,0019.077,67 99,121.138,98 99,1182,33

1.698,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.698,001.541,42 90,81.707,63 90,8156,58

250,00401200 Prispevek za zaposlovanje 264,93264,93 100,0239,49 106,00,00

320,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 320,00290,83 90,9321,74 90,929,17

1.570,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

1.570,00906,18 57,71.603,63 57,7663,82

4.976,66402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 4.771,660,00 0,02.758,20 0,04.771,66

7.000,003140 Pisarniški material in storitve 7.000,006.120,39 87,45.948,95 87,4879,61

7.000,00402000 Pisarniški material in storitve 7.000,006.120,39 87,45.948,95 87,4879,61
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700,003141 Zdravniški pregledi 700,00602,94 86,11.433,59 86,197,06

700,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 700,00602,94 86,11.433,59 86,197,06

16.000,003142 Delo preko študentskega servisa 16.000,0015.678,34 98,02.099,77 98,0321,66

16.000,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 16.000,0015.678,34 98,02.099,77 98,0321,66

24.180,003144 Podjemna pogodba 24.180,0023.985,96 99,27.707,42 99,2194,04

20.045,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 19.005,0018.874,99 99,35.733,62 94,2130,01

4.135,00402912 Posebni davek na določene prejemke 5.175,005.110,97 98,81.973,80 123,664,03

0,003146 Čistilni material in storitve 0,000,00 ---651,28 ---0,00

0,00402001 Čistilni material in storitve 0,000,00 ---651,28 ---0,00

500,003147 Časopisi, revije, knjige in strok. literatura 500,00385,60 77,1333,30 77,1114,40

500,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 500,00385,60 77,1333,30 77,1114,40

19.000,003148 Računalniške storitve 19.000,0017.959,60 94,511.223,71 94,51.040,40

19.000,00402007 Računalniške storitve 19.000,0017.959,60 94,511.223,71 94,51.040,40

13.800,003153 Poštnina in kurirske storitve 13.800,0013.780,01 99,911.686,48 99,919,99

13.800,00402206 Poštnina in kurirske storitve 13.800,0013.780,01 99,911.686,48 99,919,99

10.000,003154 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 10.205,008.516,28 83,57.983,91 85,21.688,72

10.000,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 10.205,008.516,28 83,57.983,91 85,21.688,72

4.500,003160 Stroški prevoza - kilometrina 4.500,004.432,44 98,54.647,84 98,567,56

4.500,00402402 Stroški prevoza v državi 4.500,004.432,44 98,54.647,84 98,567,56

450,003161 Dnevnice za službena potovanja v državi 450,000,00 0,00,00 0,0450,00

450,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 450,000,00 0,00,00 0,0450,00

1.792,893164 Stroški seminarjev 1.792,891.679,21 93,7834,52 93,7113,68

1.792,89402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.792,891.679,21 93,7834,52 93,7113,68

934,533165 Izdatki za strokovno izobraževanje 934,53934,53 100,0167,14 100,00,00

934,53402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 934,53934,53 100,0167,14 100,00,00
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3.636,293167 Bančne storitve 3.636,29100,28 2,81.079,59 2,83.536,01

3.636,29402931 Plačila bančnih storitev 3.636,29100,28 2,81.079,59 2,83.536,01

1.065,473171 Druge članarine 1.065,471.065,47 100,0989,79 100,00,00

1.065,47402923 Druge članarine 1.065,471.065,47 100,0989,79 100,00,00

5.850,003172 Drugi splošni material in storitve 5.850,004.736,10 81,03.840,11 81,01.113,90

500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00457,77 91,6411,64 91,642,23

5.350,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 5.350,004.278,33 80,03.428,47 80,01.071,67

1.683,903173 Zavarovalne premije - pravna zaščita 1.683,901.683,90 100,01.652,85 100,00,00

1.683,90402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.683,901.683,90 100,01.652,85 100,00,00

2.000,003193 Stroški intelektualnih storitev 2.000,002.000,00 100,00,00 100,00,00

2.000,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.000,002.000,00 100,00,00 100,00,00

49.830,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave

49.830,0036.633,91 73,529.099,22 73,513.196,09

1.250,003157 Vzdrževanje osnovnih sredstev 1.250,00709,10 56,71.566,48 56,7540,90

1.250,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.250,00709,10 56,71.566,48 56,7540,90

31.630,003177 Tekoče vzdrževanje stavb 31.630,0019.320,04 61,120.038,26 61,112.309,96

700,00402001 Čistilni material in storitve 700,00602,93 86,10,00 86,197,07

1.350,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.350,00411,23 30,5708,65 30,5938,77

3.000,00402200 Električna energija 3.000,002.399,50 80,02.957,54 80,0600,50

15.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 15.000,009.844,88 65,610.026,75 65,65.155,12

280,00402203 Voda in komunalne storitve 280,00161,95 57,8173,22 57,8118,05

4.800,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.800,002.696,08 56,23.175,97 56,22.103,92

4.700,00402504 Zavarovalne premije za objekte 4.700,002.680,81 57,02.600,82 57,02.019,19

1.800,00402512 Zavarovalne premije za opremo 1.800,00522,66 29,0395,31 29,01.277,34

1.650,003180 Nabava pisarniškega pohištva 1.650,001.507,34 91,4468,48 91,4142,66

100,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 100,000,00 0,00,00 0,0100,00

1.550,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.550,001.507,34 97,3468,48 97,342,66
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15.000,003182 Nakup računalnikov in prog. opreme 15.000,0014.986,43 99,97.017,00 99,913,57

15.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 15.000,0014.986,43 99,97.017,00 99,913,57

300,003183 Nakup telefonov 300,00111,00 37,09,00 37,0189,00

300,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 300,00111,00 37,09,00 37,0189,00

146.500,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 146.500,00143.762,71 98,1127.520,70 98,12.737,29

146.500,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 146.500,00143.762,71 98,1127.520,70 98,12.737,29

18.000,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 18.000,0016.692,64 92,712.863,28 92,71.307,36

4.200,004920 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - tekoči transfer 4.200,003.660,50 87,22.465,28 87,2539,50

4.200,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 4.200,003.660,50 87,22.465,28 87,2539,50

800,004921 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - plačilo GSM 800,00579,03 72,4398,00 72,4220,97

800,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 800,00579,03 72,4398,00 72,4220,97

13.000,004930 Nakup opreme za CZ 13.000,0012.453,11 95,810.000,00 95,8546,89

13.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.000,0012.453,11 95,810.000,00 95,8546,89

128.500,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 128.500,00127.070,07 98,9114.657,42 98,91.429,93

17.000,004900 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Bled - Bohinj 17.000,0017.000,00 100,017.000,00 100,00,00

17.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.000,0017.000,00 100,017.000,00 100,00,00

61.500,004901 Sredstva za redno dejavnost Prostovoljnih gasilskih društev 61.500,0061.500,00 100,055.828,95 100,00,00

61.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 61.500,0061.500,00 100,055.828,95 100,00,00

2.000,004910 Investicijsko vzdrževanje gas.domov in opreme 2.000,002.000,00 100,04.000,00 100,00,00

2.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 100,04.000,00 100,00,00

20.000,004911 Tekoči transfer - nakup opreme 20.000,0020.000,00 100,016.517,84 100,00,00

20.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,0020.000,00 100,016.517,84 100,00,00

28.000,004912 Nakup opreme - investicijski transfer 28.000,0026.570,07 94,921.310,63 94,91.429,93

28.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 28.000,0026.570,07 94,921.310,63 94,91.429,93
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14.200,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 14.200,004.057,87 28,62.146,86 28,610.142,13

14.200,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 14.200,004.057,87 28,62.146,86 28,610.142,13

14.200,0008029001 Prometna varnost 14.200,004.057,87 28,62.146,86 28,610.142,13

4.200,003175 Svet za varnost občanov 4.200,004.057,87 96,62.146,86 96,6142,13

442,14402099 Drugi splošni material in storitve 442,14308,81 69,81.585,66 69,8133,33

570,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 570,00561,20 98,5561,20 98,58,80

3.187,86420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 3.187,863.187,86 100,00,00 100,00,00

10.000,006772 nakup policijskega vozila 10.000,000,00 0,00,00 0,010.000,00

10.000,00420101 Nakup avtomobilov 10.000,000,00 0,00,00 0,010.000,00

90.423,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 90.423,0037.311,79 41,348.467,51 41,353.111,21

90.423,001003 Aktivna politika zaposlovanja 90.423,0037.311,79 41,348.467,51 41,353.111,21

90.423,0010039001 Povečanje zaposljivosti 90.423,0037.311,79 41,348.467,51 41,353.111,21

87.423,003301 Javna dela - osnovne plače 87.423,0036.218,09 41,447.041,07 41,451.204,91

63.200,00400000 Osnovne plače 63.200,0025.390,78 40,233.187,60 40,237.809,22

4.750,00400100 Regres za letni dopust 4.750,002.372,19 49,92.827,80 49,92.377,81

6.090,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.090,002.144,82 35,22.955,47 35,23.945,18

2.750,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 2.750,001.771,34 64,42.505,46 64,4978,66

200,00400400 Sredstva za nadurno delo 200,000,00 0,00,00 0,0200,00

5.870,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.870,002.487,61 42,43.061,19 42,43.382,39

4.120,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 4.120,001.843,93 44,82.265,05 44,82.276,07

335,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 335,00149,04 44,5183,00 44,5185,96

41,00401200 Prispevek za zaposlovanje 41,0030,26 73,820,82 73,810,74

67,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 67,0028,12 42,034,68 42,038,88

3.000,004033 Materialni stroški - javna dela - Službena obleka 3.000,001.093,70 36,51.426,44 36,51.906,30

1.000,00402100 Uniforme in službena obleka 1.000,00432,49 43,3482,13 43,3567,51

2.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000,00661,21 33,1944,31 33,11.338,79

Stran: 13 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 82 od 515



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

230.258,7411 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 230.258,74222.269,60 96,5166.430,21 96,57.989,14

86.258,741102 Program reforme kmetijstva in živilstva 85.958,7478.049,90 90,882.124,85 90,57.908,84

63.258,7411029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 62.958,7455.193,21 87,771.782,46 87,37.765,53

1.000,004053 Sofinanciranje projekta turistična sirarska pot 1.000,000,00 0,00,00 0,01.000,00

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,000,00 0,00,00 0,01.000,00

3.600,004054 Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta 3.300,002.541,61 77,02.621,01 70,6758,39

600,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 600,000,00 0,00,00 0,0600,00

3.000,00410219 Subvencioniranje standardov kakovosti 2.700,002.541,61 94,12.621,01 84,7158,39

0,004069 Ukrepi za ohranitev in razvoj kmetijstva in podeželja 0,000,00 ---58.201,16 ---0,00

0,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 0,000,00 ---58.201,16 ---0,00

43.192,674091 Projekti CLLD 43.192,6741.099,57 95,28.312,44 95,22.093,10

43.192,67402099 Drugi splošni material in storitve 43.192,6741.099,57 95,28.312,44 95,22.093,10

5.466,075063 LAS-za razvoj podeželja 5.466,072.641,28 48,32.647,85 48,32.824,79

5.466,07412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.466,072.641,28 48,32.647,85 48,32.824,79

10.000,006408 Ureditev vaškega jedra Stara Fužina 10.000,008.910,75 89,10,00 89,11.089,25

10.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,008.910,75 89,10,00 89,11.089,25

23.000,0011029003 Zemljiške operacije 23.000,0022.856,69 99,410.342,39 99,4143,31

15.000,004030 Urejanje javnih kmetijskih in večnamenskih poti 15.000,0014.864,48 99,12.408,28 99,1135,52

15.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.000,0014.864,48 99,12.408,28 99,1135,52

8.000,004031 Urejanje gozdnih vlak 8.000,007.992,21 99,97.934,11 99,97,79

8.000,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 8.000,007.992,21 99,97.934,11 99,97,79
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5.000,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.300,005.230,25 98,71.200,66 104,669,75

5.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.300,005.230,25 98,71.200,66 104,669,75

5.000,004056 Stroški zavetišča za živali 5.300,005.230,25 98,71.200,66 104,669,75

5.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 5.300,005.230,25 98,71.200,66 104,669,75

139.000,001104 Gozdarstvo 139.000,00138.989,45 100,083.104,70 100,010,55

139.000,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 139.000,00138.989,45 100,083.104,70 100,010,55

139.000,004060 Vzdrževanje gozdnih cest 139.000,00138.989,45 100,083.104,70 100,010,55

139.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 139.000,00138.989,45 100,083.104,70 100,010,55

45.000,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN

45.000,0032.558,70 72,434.438,28 72,412.441,30

45.000,001202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije 
električne energije

45.000,0032.558,70 72,434.438,28 72,412.441,30

45.000,0012029001 Oskrba z električno energijo 45.000,0032.558,70 72,434.438,28 72,412.441,30

45.000,004332 Tokovina 45.000,0032.558,70 72,434.438,28 72,412.441,30

45.000,00402200 Električna energija 45.000,0032.558,70 72,434.438,28 72,412.441,30

499.600,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

499.600,00438.090,51 87,7248.209,24 87,761.509,49

499.600,001302 Cestni promet in infrastruktura 499.600,00438.090,51 87,7248.209,24 87,761.509,49

91.700,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 95.000,0082.513,80 86,959.388,42 90,012.486,20

10.000,004035 Urejanje poti okoli jezera 10.000,009.973,59 99,70,00 99,726,41

10.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.000,009.973,59 99,70,00 99,726,41

25.000,006090 Asfaltiranje - KS Bohinjska Bistrica 25.000,0016.219,89 64,933.497,39 64,98.780,11

25.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 25.000,0016.219,89 64,933.497,39 64,98.780,11
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15.000,006091 Asfaltiranje - KS Stara Fužina 15.000,0014.993,80 100,00,00 100,06,20

15.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.000,0014.993,80 100,00,00 100,06,20

0,006092 Asfaltiranje - KS Srednja vas 0,000,00 ---10.000,00 ---0,00

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,000,00 ---10.000,00 ---0,00

15.000,006093 Asfaltiranje - KS Koprivnik Gorjuše 15.000,0014.953,53 99,710.000,00 99,746,47

15.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 15.000,0014.953,53 99,710.000,00 99,746,47

26.700,006102 Letno vzdrževanje krajevnih cest 30.000,0026.372,99 87,95.891,03 98,83.627,01

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,000,00 ---5.891,03 ---0,00

26.700,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 30.000,0026.372,99 87,90,00 98,83.627,01

102.000,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 102.000,0094.019,59 92,246.946,20 92,27.980,41

10.000,006114 Rekonstrukcija občinskih cest 10.000,006.942,49 69,48.101,61 69,43.057,51

10.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.000,006.942,49 69,48.101,61 69,43.057,51

10.000,006120 Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest 10.000,009.834,38 98,315.502,89 98,3165,62

10.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.000,009.834,38 98,315.502,89 98,3165,62

0,006141 Izgradnja pločnikov ob Jelovški ulici 0,000,00 ---9.967,40 ---0,00

0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---9.967,40 ---0,00

82.000,006195 Modernizacija kolesarske poti Bohinj 82.000,0077.242,72 94,213.374,30 94,24.757,28

2.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000,001.972,23 98,61.116,73 98,627,77

62.300,00420401 Novogradnje 62.300,0059.078,89 94,89.276,09 94,83.221,11

11.000,00420600 Nakup zemljišč 11.000,009.596,00 87,20,00 87,21.404,00

6.700,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.700,006.595,60 98,42.981,48 98,4104,40

87.900,0013029003 Urejanje cestnega prometa 84.600,0055.720,21 65,957.956,28 63,428.879,79

0,004301 Odbojne ograje na občinskih cestah 0,000,00 ---10,41 ---0,00

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,000,00 ---10,41 ---0,00
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35.000,004320 Odškodnine pri izgradnji cestne in komunalne infrastrukture 35.000,007.655,96 21,924.573,36 21,927.344,04

35.000,00402799 Druge odškodnine in kazni 35.000,007.655,96 21,922.000,00 21,927.344,04

0,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 0,000,00 ---2.573,36 ---0,00

8.900,004808 Postavitev turistične signalizacije 8.900,008.861,99 99,63.811,91 99,638,01

8.900,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.900,008.861,99 99,63.811,91 99,638,01

4.400,006103 Talna in vertikalna  signalizacija 4.300,004.264,87 99,218.581,46 96,935,13

4.400,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.300,004.264,87 99,218.581,46 96,935,13

23.200,006109 Vzdrževanje mostov na krajevnih cestah 23.600,0022.479,50 95,32.846,97 96,91.120,50

23.200,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 23.600,0022.479,50 95,32.846,97 96,91.120,50

1.400,006121 Talna, vertikalna in svetlobna signalizacija 1.400,001.325,26 94,73.648,41 94,774,74

1.400,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.400,001.325,26 94,73.648,41 94,774,74

15.000,006130 Oporni zidovi - vzdrževanje 11.400,0011.132,63 97,74.483,76 74,2267,37

15.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 11.400,0011.132,63 97,74.483,76 74,2267,37

130.000,0013029004 Cestna razsvetljava 130.000,00121.692,64 93,660.209,77 93,68.307,36

20.000,004330 Vzdrževanje javne razsvetljave 20.000,0011.697,75 58,57.563,52 58,58.302,25

20.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.000,0011.697,75 58,57.563,52 58,58.302,25

110.000,004333 Investicije v javno razsvetljavo 110.000,00109.994,89 100,052.646,25 100,05,11

110.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 110.000,00109.994,89 100,052.646,25 100,05,11

88.000,0013029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 88.000,0084.144,27 95,60,00 95,63.855,73

88.000,006118 Vzdrževanje državne ceste 88.000,0084.144,27 95,60,00 95,63.855,73

88.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 88.000,0084.144,27 95,60,00 95,63.855,73

0,0013029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 0,000,00 ---23.708,57 ---0,00

0,006096 Projektna dokumentacija ceste spodnja bohinjska dolina 0,000,00 ---23.708,57 ---0,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---21.561,37 ---0,00

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,000,00 ---2.147,20 ---0,00
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485.847,0014 GOSPODARSTVO 485.847,00478.921,84 98,6377.598,94 98,66.925,16

40.000,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 40.000,0037.185,98 93,015.806,18 93,02.814,02

40.000,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 40.000,0037.185,98 93,015.806,18 93,02.814,02

30.000,004204 Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj 

gospodarstva

30.000,0027.185,98 90,615.806,18 90,62.814,02

30.000,00410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 30.000,0027.185,98 90,615.806,18 90,62.814,02

10.000,004205 Razvojno obrtno-podjetniški center 10.000,0010.000,00 100,00,00 100,00,00

10.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.000,0010.000,00 100,00,00 100,00,00

445.847,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 445.847,00441.735,86 99,1361.792,76 99,14.111,14

6.147,0014039001 Promocija občine 6.147,006.141,00 99,94.927,50 99,96,00

6.147,004142 Sofinanciranje prireditev ob obletnicah 6.147,006.141,00 99,94.927,50 99,96,00

6.147,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.147,006.141,00 99,94.927,50 99,96,00

439.700,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 439.700,00435.594,86 99,1356.865,26 99,14.105,14

30.000,004103 Urejanje tekaških prog 29.865,8029.865,80 100,020.000,00 99,60,00

30.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 29.865,8029.865,80 100,020.000,00 99,60,00

17.140,494115 Prireditve ob novem letu 17.140,4917.140,49 100,021.177,13 100,00,00

17.140,49402199 Drugi posebni materiali in storitve 17.140,4917.140,49 100,021.177,13 100,00,00

44.000,004117 Turistična informativna dejavnost - TIC 44.000,0044.000,00 100,032.298,57 100,00,00

44.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 44.000,0044.000,00 100,032.298,57 100,00,00

18.000,004118 Drsališče Bohinjska Bistrica 18.000,0013.894,86 77,217.222,04 77,24.105,14

8.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 8.000,006.601,10 82,58.325,65 82,51.398,90

8.000,00402200 Električna energija 6.650,004.899,75 73,75.700,04 61,31.750,25

1.000,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.000,00494,01 49,4785,40 49,4505,99

1.000,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.350,001.900,00 80,92.410,95 190,0450,00
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10.000,004122 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - Festival 

samoniklega cvetja

10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

10.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.000,0010.000,00 100,010.000,00 100,00,00

15.000,004123 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in 

vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacija

10.323,0410.323,04 100,09.000,00 68,80,00

15.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.323,0410.323,04 100,09.000,00 68,80,00

88.000,004124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače 89.000,0089.000,00 100,075.933,56 101,10,00

58.500,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 63.653,8463.653,84 100,055.523,41 108,80,00

10.200,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 10.275,8010.275,80 100,08.603,51 100,70,00

17.400,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.267,1014.267,10 100,011.389,34 82,00,00

1.900,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

803,26803,26 100,0417,30 42,30,00

20.000,004130 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - ski bus 20.000,0020.000,00 100,018.000,00 100,00,00

20.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 20.000,0020.000,00 100,018.000,00 100,00,00

111.559,514131 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - promocija 113.870,67113.870,67 100,080.000,00 102,10,00

111.559,51413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 113.870,67113.870,67 100,080.000,00 102,10,00

43.000,004133 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - redno delovanje 

zavoda

44.500,0044.500,00 100,042.454,30 103,50,00

43.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 44.500,0044.500,00 100,042.454,30 103,50,00

7.000,004137 Festival pohodništva - tekoči transfer zavoda 7.000,007.000,00 100,07.000,00 100,00,00

7.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.000,007.000,00 100,07.000,00 100,00,00

0,004140 prireditve v Bohinju 0,000,00 ---3.179,66 ---0,00

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,000,00 ---3.179,66 ---0,00

8.000,004143 Turizem Bohinj-zavod za pospeševanje turizma-Glasbeno poletje 8.000,008.000,00 100,08.600,00 100,00,00

8.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.000,008.000,00 100,08.600,00 100,00,00

12.000,004144 Leader in drugi EU projekti 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 100,00,00

12.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.000,0012.000,00 100,012.000,00 100,00,00
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11.000,004145 Vzpostavitev DMC Turizem Bohinj 11.000,0011.000,00 100,00,00 100,00,00

11.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 11.000,0011.000,00 100,00,00 100,00,00

5.000,004146 Turizem Bohinj- zavod za pospeševanje turizma- Svetovni pokal v 

biatlonu, športni festival

5.000,005.000,00 100,00,00 100,00,00

5.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.000,005.000,00 100,00,00 100,00,00

3.495.466,8215 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.495.466,823.005.817,41 86,02.597.948,21 86,0489.649,41

3.458.716,871502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.458.716,872.971.560,04 85,92.587.991,81 85,9487.156,83

3.458.716,8715029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.458.716,872.971.560,04 85,92.587.991,81 85,9487.156,83

31.600,006713 Povezovalni kanal Zgornja dolina - IP + PGD + PZI 0,000,00 ---0,00 0,00,00

31.600,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---0,00 0,00,00

18.000,006717 PGD PZI CČN Bohinjska Bistrica 18.000,000,00 0,00,00 0,018.000,00

2.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000,000,00 0,00,00 0,02.000,00

2.000,00402799 Druge odškodnine in kazni 2.000,000,00 0,00,00 0,02.000,00

14.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 14.000,000,00 0,00,00 0,014.000,00

1.727.339,736718 CČN Bohinj 1.727.339,731.514.730,66 87,71.409.973,86 87,7212.609,07

8.139,99402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 8.139,991.065,19 13,12.085,02 13,17.074,80

29.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 29.000,0027.633,68 95,30,00 95,31.366,32

1.603.821,68420401 Novogradnje 1.603.821,681.461.843,89 91,21.352.846,82 91,2141.977,79

76.143,99420801 Investicijski nadzor 76.143,9918.176,98 23,953.458,02 23,957.967,01

10.234,07420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.234,076.010,92 58,71.584,00 58,74.223,15

41.000,006719 Namenska sredstva investicijskih odhodkov v kanalizacijo 72.600,0053.024,97 73,056.024,37 129,319.575,03

37.898,84420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 69.498,8451.273,47 73,851.632,87 135,318.225,37

0,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---4.391,50 ---0,00

3.101,16420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.101,161.751,50 56,50,00 56,51.349,66
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112.230,536720 Sekundarna kanalizacija Grajska ulica 114.320,03107.412,28 94,0203.526,91 95,76.907,75

1.813,83402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.813,8395,11 5,2186,17 5,21.718,72

0,00402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 0,000,00 ---3.821,89 ---0,00

103.836,62420401 Novogradnje 106.006,95104.938,86 99,0191.937,14 101,11.068,09

6.580,08420801 Investicijski nadzor 6.499,252.378,31 36,64.391,71 36,14.120,94

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---340,00 ---0,00

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,000,00 ---2.850,00 ---0,00

8.500,006722 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 8.500,006.805,86 80,10,00 80,11.694,14

560,00402200 Električna energija 561,05547,24 97,50,00 97,713,81

720,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 718,95502,68 69,90,00 69,8216,27

240,00402203 Voda in komunalne storitve 240,00172,23 71,80,00 71,867,77

3.180,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 3.590,003.583,71 99,80,00 112,76,29

800,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 390,000,00 0,00,00 0,0390,00

3.000,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.000,002.000,00 66,70,00 66,71.000,00

971.478,906752 Gradnja povezovalnega kanala spodnja dolina 971.478,90772.530,61 79,5897.969,44 79,5198.948,29

3.547,94402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.547,94741,95 20,91.452,06 20,92.805,99

949.901,30420401 Novogradnje 949.901,30762.946,69 80,3877.088,37 80,3186.954,61

14.971,38420801 Investicijski nadzor 14.971,388.416,97 56,217.253,01 56,26.554,41

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---1.360,00 ---0,00

3.058,28420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.058,28425,00 13,9816,00 13,92.633,28

34.500,006754 Projekti sekundarne kanalizacije 32.410,504.230,00 13,10,00 12,328.180,50

34.500,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 32.410,504.230,00 13,10,00 12,328.180,50

514.067,716762 Sekundarna kanalizacija Kamnje - Polje 514.067,71512.825,66 99,820.497,23 99,81.242,05

624,93402199 Drugi posebni materiali in storitve 624,93411,00 65,80,00 65,8213,93

504.172,66420401 Novogradnje 504.172,66504.172,66 100,018.183,75 100,00,00

7.391,74420801 Investicijski nadzor 7.391,746.540,25 88,5188,48 88,5851,49

1.878,38420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.878,381.701,75 90,62.125,00 90,6176,63
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15.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 15.000,0013.501,86 90,09.956,40 90,01.498,14

15.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 15.000,0013.501,86 90,09.956,40 90,01.498,14

15.000,004411 Urejanje brežin in propustov 15.000,0013.501,86 90,09.956,40 90,01.498,14

12.377,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 12.377,0010.878,86 87,99.956,40 87,91.498,14

2.623,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.623,002.623,00 100,00,00 100,00,00

21.749,951505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 21.749,9520.755,51 95,40,00 95,4994,44

21.749,9515059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 21.749,9520.755,51 95,40,00 95,4994,44

21.749,956414 Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica/Projekt 21.749,9520.755,51 95,40,00 95,4994,44

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,00867,13 86,70,00 86,7132,87

5.749,95420401 Novogradnje 5.749,955.248,38 91,30,00 91,3501,57

15.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,0014.640,00 97,60,00 97,6360,00

563.373,1316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

563.373,13496.357,46 88,1149.633,00 88,167.015,67

85.471,421602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 84.921,4276.516,04 90,135.355,70 89,58.405,38

16.711,7816029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 16.711,7815.450,80 92,57.045,10 92,51.260,98

8.711,784321 Geodetski posnetki 8.711,788.711,78 100,00,00 100,00,00

8.711,78402199 Drugi posebni materiali in storitve 8.711,788.711,78 100,00,00 100,00,00

3.000,004323 Cenitve Občina 3.000,002.623,00 87,42.881,64 87,4377,00

3.000,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.000,002.623,00 87,42.881,64 87,4377,00

5.000,004818 Vzdrževanje programske opreme in najem strežnika 5.000,004.116,02 82,34.163,46 82,3883,98

5.000,00402007 Računalniške storitve 5.000,004.116,02 82,34.163,46 82,3883,98

68.759,6416029003 Prostorsko načrtovanje 68.209,6461.065,24 89,528.310,60 88,87.144,40

53.759,644804 Novi prostorski dokumenti 53.759,6448.245,24 89,728.310,60 89,75.514,40

53.759,64420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 53.759,6448.245,24 89,728.310,60 89,75.514,40
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15.000,004809 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz - OPPN 14.450,0012.820,00 88,70,00 85,51.630,00

15.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 14.450,0012.820,00 88,70,00 85,51.630,00

56.250,001603 Komunalna dejavnost 56.250,0044.872,20 79,852.330,42 79,811.377,80

52.000,0016039003 Objekti za rekreacijo 52.000,0041.920,19 80,647.826,42 80,610.079,81

52.000,004710 Čistilni material in storitve - večnamenska dvorana 52.000,0041.920,19 80,638.676,42 80,610.079,81

1.000,00402001 Čistilni material in storitve 1.000,00907,85 90,8935,13 90,892,15

1.500,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.800,001.750,57 97,31.729,93 116,749,43

6.210,93402200 Električna energija 6.210,936.162,39 99,25.952,03 99,248,54

36.800,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 36.500,0027.211,80 74,627.095,00 74,09.288,20

500,00402203 Voda in komunalne storitve 500,00387,54 77,5351,87 77,5112,46

4.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.000,003.510,97 87,8623,38 87,8489,03

1.989,07402504 Zavarovalne premije za objekte 1.989,071.989,07 100,01.989,08 100,00,00

0,006420 Ureditev igrišč in rekonstrukcija šole v Srednji vasi 0,000,00 ---9.150,00 ---0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---9.150,00 ---0,00

4.000,0016039004 Praznično urejanje naselij 4.000,002.735,83 68,44.278,04 68,41.264,17

4.000,004109 Novoletna razsvetljava 4.000,002.735,83 68,44.278,04 68,41.264,17

4.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 4.000,002.735,83 68,44.278,04 68,41.264,17

250,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 250,00216,18 86,5225,96 86,533,82

250,004336 Vzdrževanje POP TV pretvornikov 250,00216,18 86,5225,96 86,533,82

250,00402200 Električna energija 250,00216,18 86,5225,96 86,533,82

54.601,111605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 54.601,1143.176,76 79,149.674,63 79,111.424,35

0,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,000,00 ---10.742,77 ---0,00

0,004606 Subvencioniranje najemnine 0,000,00 ---10.742,77 ---0,00

0,00411920 Subvencioniranje stanarin 0,000,00 ---10.742,77 ---0,00
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54.601,1116059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 54.601,1143.176,76 79,138.931,86 79,111.424,35

5.000,004602 Stroški upravljanja stanovanj 5.000,003.233,33 64,73.588,55 64,71.766,67

5.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.000,003.233,33 64,73.588,55 64,71.766,67

21.800,004603 Tekoče vzdrževanje stanovanj 21.800,0014.052,85 64,59.021,26 64,57.747,15

3.000,00402200 Električna energija 3.000,00711,94 23,7650,31 23,72.288,06

4.500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.500,003.048,09 67,7659,37 67,71.451,91

500,00402203 Voda in komunalne storitve 500,00176,42 35,346,16 35,3323,58

10.500,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 10.500,006.950,15 66,24.499,17 66,23.549,85

3.300,00402504 Zavarovalne premije za objekte 3.300,003.166,25 96,03.166,25 96,0133,75

500,004604 Vpis stanovanj v zemljiško knjigo 500,00151,12 30,20,00 30,2348,88

500,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 500,00151,12 30,20,00 30,2348,88

12.000,004605 Rezervni sklad stanovanjskega področja 12.000,0011.903,66 99,211.127,23 99,296,34

12.000,00409300 Sredstva proračunskih skladov 12.000,0011.903,66 99,211.127,23 99,296,34

6.035,114612 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 6.035,114.569,80 75,711.902,82 75,71.465,31

6.035,11420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.035,114.569,80 75,711.902,82 75,71.465,31

0,004613 Ureditev stanovanj 0,000,00 ---3.292,00 ---0,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---3.292,00 ---0,00

9.266,006767 sanacija fasade Stara Fužina 53 b 9.266,009.266,00 100,00,00 100,00,00

9.266,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.266,009.266,00 100,00,00 100,00,00

367.050,601606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča)

367.600,60331.792,46 90,312.272,25 90,435.808,14

104.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 104.550,0078.506,86 75,15.552,25 75,526.043,14

10.000,004326 Geodetske odmere zemljišč 10.550,009.865,95 93,55.552,25 98,7684,05

10.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.550,009.865,95 93,55.552,25 98,7684,05

44.000,006768 Ureditev igrišča Bohinjska Češnjica 44.000,0043.961,01 99,90,00 99,938,99

44.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 44.000,0043.961,01 99,90,00 99,938,99
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20.000,006769 zagon žičnica Kobla 20.000,001.464,00 7,30,00 7,318.536,00

20.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,001.464,00 7,30,00 7,318.536,00

15.000,006770 ureditev zimskega centra v Srednji vasi 15.000,0014.755,90 98,40,00 98,4244,10

15.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000,0014.755,90 98,40,00 98,4244,10

15.000,006771 parkiraj in doživi naravo 15.000,008.460,00 56,40,00 56,46.540,00

15.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000,008.460,00 56,40,00 56,46.540,00

263.050,6016069002 Nakup zemljišč 263.050,60253.285,60 96,36.720,00 96,39.765,00

58.120,004800 Nakup zemljišč in stavb 58.120,0048.355,00 83,26.720,00 83,29.765,00

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,00473,01 47,30,00 47,3526,99

57.120,00420600 Nakup zemljišč 57.120,0047.881,99 83,86.720,00 83,89.238,01

204.930,604813 Nakup zemljišča od Gradbeno podjetje Bohinj d.d.-v likvidaciji 204.930,60204.930,60 100,00,00 100,00,00

204.930,60420600 Nakup zemljišč 204.930,60204.930,60 100,00,00 100,00,00

95.700,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 95.700,0082.006,86 85,787.692,42 85,713.693,14

8.000,001706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 8.000,001.508,60 18,94.472,60 18,96.491,40

8.000,0017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 8.000,001.508,60 18,94.472,60 18,96.491,40

8.000,003710 Preventivni programi zdravja 8.000,001.508,60 18,94.472,60 18,96.491,40

3.160,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.160,000,00 0,00,00 0,03.160,00

4.840,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.840,001.508,60 31,24.472,60 31,23.331,40

87.700,001707 Drugi programi na področju zdravstva 87.700,0080.498,26 91,883.219,82 91,87.201,74

69.700,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 69.700,0065.677,87 94,268.159,82 94,24.022,13

24.200,003700 Prispevki za obvezno zdr. zavarovanje 24.200,0022.513,40 93,024.220,28 93,01.686,60

24.200,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 24.200,0022.513,40 93,024.220,28 93,01.686,60
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15.000,003721 Nega na domu za starejše občane - plače 15.000,0013.387,97 89,313.838,54 89,31.612,03

8.740,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 8.740,008.254,84 94,58.312,12 94,5485,16

1.600,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 1.600,001.329,03 83,11.338,25 83,1270,97

4.660,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.660,003.804,10 81,64.188,17 81,6855,90

30.500,003722 Sofinanciranje dežurne zdravstvene službe 30.500,0029.776,50 97,630.101,00 97,6723,50

30.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 30.500,0029.776,50 97,630.101,00 97,6723,50

18.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 18.000,0014.820,39 82,315.060,00 82,33.179,61

18.000,003720 Mrliško ogledna služba 18.000,0014.820,39 82,315.060,00 82,33.179,61

18.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 18.000,0014.820,39 82,315.060,00 82,33.179,61

377.481,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 377.481,00339.289,76 89,9303.185,60 89,938.191,24

37.942,601802 Ohranjanje kulturne dediščine 37.942,6037.942,60 100,017.493,74 100,00,00

17.942,6018029001 Nepremična kulturna dediščina 17.942,6017.942,60 100,012.493,74 100,00,00

17.942,603544 Sofinanciranje tradicionalnega sušenja krme v kozolcih 17.942,6017.942,60 100,012.493,74 100,00,00

17.942,60410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 17.942,6017.942,60 100,012.493,74 100,00,00

20.000,0018029002 Premična kulturna dediščina 20.000,0020.000,00 100,05.000,00 100,00,00

20.000,003546 Nakup muzejske zbirke 20.000,0020.000,00 100,05.000,00 100,00,00

20.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 20.000,0020.000,00 100,05.000,00 100,00,00

249.827,401803 Programi v kulturi 249.827,40219.291,84 87,8201.652,47 87,830.535,56

119.270,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 119.270,00103.915,44 87,1103.554,24 87,115.354,56

28.300,003500 Materialni stroški - tekoči transfer - knjižnica 28.300,0019.240,98 68,019.893,70 68,09.059,02

5.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.000,001.450,72 29,00,00 29,03.549,28

300,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 300,00141,15 47,1143,93 47,1158,85

23.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 23.000,0017.649,11 76,719.749,77 76,75.350,89

Stran: 26 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 95 od 515



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

72.500,003501 Knjižnica skupni delavci - plače 72.500,0071.248,32 98,371.660,54 98,31.251,68

57.000,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 57.400,0057.355,97 99,957.144,74 100,644,03

8.660,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 8.660,008.318,59 96,18.722,10 96,1341,41

5.840,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.840,005.389,05 92,35.465,42 92,3450,95

1.000,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

600,00184,71 30,8328,28 18,5415,29

11.470,003505 Nabava knjig 11.470,0011.470,00 100,010.000,00 100,00,00

11.470,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 11.470,0011.470,00 100,010.000,00 100,00,00

7.000,003531 Vzdrževanje knjižnice - investicijski transfer na podlagi prijav na 

razpis

7.000,001.956,14 27,92.000,00 27,95.043,86

7.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 7.000,001.956,14 27,92.000,00 27,95.043,86

130.557,4018039005 Drugi programi v kulturi 130.557,40115.376,40 88,498.098,23 88,415.181,00

16.720,003504 Materialni stroški - muzeji 16.720,0013.398,42 80,111.671,57 80,13.321,58

450,00402001 Čistilni material in storitve 450,00133,61 29,70,00 29,7316,39

800,00402099 Drugi splošni material in storitve 800,00744,43 93,1712,99 93,155,57

2.500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.500,002.228,67 89,21.040,84 89,2271,33

5.450,00402200 Električna energija 5.450,003.922,83 72,03.775,64 72,01.527,17

4.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.000,003.891,29 97,34.184,58 97,3108,71

700,00402203 Voda in komunalne storitve 700,00548,77 78,4573,00 78,4151,23

1.220,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.220,00628,82 51,5584,52 51,5591,18

1.600,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 1.600,001.300,00 81,3800,00 81,3300,00

2.200,003510 ZKO - programi 2.200,002.200,00 100,02.200,00 100,00,00

2.200,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.200,002.200,00 100,02.200,00 100,00,00

20.000,003511 Programi društev v ZKO 20.000,0019.706,19 98,518.034,52 98,5293,81

20.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,0019.706,19 98,518.034,52 98,5293,81

1.957,403512 Programi drugih izvajalcev 1.957,40399,70 20,42.990,00 20,41.557,70

1.957,40412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.957,40399,70 20,40,00 20,41.557,70

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---2.990,00 ---0,00
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3.800,003520 Upravljanje kulturnih domov 3.800,003.685,60 97,04.136,35 97,0114,40

3.800,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.800,003.685,60 97,04.136,35 97,0114,40

3.000,003521 Ponatis prospektov za muzeje 3.000,003.000,00 100,0519,23 100,00,00

3.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.000,003.000,00 100,0519,23 100,00,00

6.500,003523 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - delo po pogodbi 6.500,001.707,82 26,33.299,85 26,34.792,18

6.500,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 6.500,001.707,82 26,33.299,85 26,34.792,18

24.000,003525 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. - 

transfer - plače

24.000,0022.241,07 92,720.413,58 92,71.758,93

17.500,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 18.497,0017.281,02 93,415.900,11 98,81.215,98

3.000,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 2.748,002.562,80 93,32.403,93 85,4185,20

3.200,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.455,002.340,26 95,32.017,94 73,1114,74

300,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

300,0056,99 19,091,60 19,0243,01

10.000,003528 Strokovno delo GM Kranj 10.000,0010.000,00 100,01.772,68 100,00,00

10.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.000,0010.000,00 100,01.772,68 100,00,00

20.000,003530 Reg. zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - projekti na 

razpisu GMK

20.000,0020.000,00 100,08.205,58 100,00,00

20.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 20.000,0020.000,00 100,08.205,58 100,00,00

1.500,003532 Vzdrževanje kulturnih domov 1.500,001.496,85 99,80,00 99,83,15

826,65402099 Drugi splošni material in storitve 826,65823,50 99,60,00 99,63,15

673,35431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 673,35673,35 100,00,00 100,00,00

5.000,003533 Nabava opreme za društva 5.000,004.999,99 100,04.713,39 100,00,01

5.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,004.999,99 100,04.713,39 100,00,01

10.000,003534 Vzdrževanje zgodovinskih, verskih objektov 10.000,008.676,70 86,8523,32 86,81.323,30

5.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,003.676,70 73,5523,32 73,51.323,30

5.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 100,00,00 100,00,00
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4.880,003535 Vzdrževanje muzejskih stavb 4.880,002.949,06 60,417.863,12 60,41.930,94

4.880,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.880,002.949,06 60,47.863,12 60,41.930,94

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,000,00 ---10.000,00 ---0,00

1.000,003542 Ureditev zoisovega parka 1.000,00915,00 91,50,00 91,585,00

1.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,00915,00 91,50,00 91,585,00

0,003543 Obnova muzeja T. Godec 0,000,00 ---1.755,04 ---0,00

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,000,00 ---1.755,04 ---0,00

11.500,001804 Podpora posebnim skupinam 11.500,008.970,81 78,06.038,94 78,02.529,19

2.000,0018049001 Programi veteranskih organizacij 2.000,001.934,13 96,71.999,96 96,765,87

2.000,005006 Sofinanciranje veteranskih organizacija veteranov vojne za 

Slovenijo

2.000,001.934,13 96,71.999,96 96,765,87

2.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,001.934,13 96,71.999,96 96,765,87

9.500,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 9.500,007.036,68 74,14.038,98 74,12.463,32

1.500,003547 Sofinanciranje lovskih družin 1.500,001.500,00 100,01.440,00 100,00,00

1.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,001.500,00 100,01.440,00 100,00,00

5.000,005000 Sofinanciranje društev in organizacij 5.000,004.998,83 100,01.758,15 100,01,17

5.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,004.998,83 100,01.758,15 100,01,17

3.000,005031 Izvajanje nalog v splošno korist ali v korist občine 3.000,00537,85 17,9840,83 17,92.462,15

660,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 660,00280,76 42,5322,55 42,5379,24

1.080,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.080,0083,30 7,7169,20 7,7996,70

170,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 170,0032,04 18,925,59 18,9137,96

150,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 150,0029,78 19,945,04 19,9120,22

940,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 940,00111,97 11,9278,45 11,9828,03

Stran: 29 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 98 od 515



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

78.211,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 78.211,0073.084,51 93,578.000,45 93,55.126,49

42.011,0018059001 Programi športa 42.011,0038.993,67 92,849.505,72 92,83.017,33

9.892,443601 ZŠO - strokovno izobraževanje 9.892,449.886,44 99,98.855,98 99,96,00

1.064,00411908 Denarne nagrade in priznanja 1.064,001.064,00 100,00,00 100,00,00

8.828,44412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.828,448.822,44 99,98.855,98 99,96,00

6.072,563603 ZŠO - programi društev 6.072,565.613,39 92,45.390,29 92,4459,17

6.072,56412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.072,565.613,39 92,45.390,29 92,4459,17

4.296,003604 Programi drugih izvajalcev 4.296,003.598,66 83,82.904,00 83,8697,34

4.296,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.296,003.598,66 83,82.904,00 83,8697,34

5.150,003607 ZŠO rekreacija 5.150,004.822,42 93,64.291,57 93,6327,58

5.150,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.150,004.822,42 93,64.291,57 93,6327,58

12.600,003610 Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme 12.600,0012.503,13 99,211.427,66 99,296,87

12.600,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.600,0012.503,13 99,211.427,66 99,296,87

4.000,003612 Investicije - izgradnja, gradbena dela 4.000,002.569,63 64,216.636,22 64,21.430,37

4.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.000,002.569,63 64,2869,24 64,21.430,37

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---15.766,98 ---0,00

36.200,0018059002 Programi za mladino 36.200,0034.090,84 94,228.494,73 94,22.109,16

31.200,003602 ZŠO - šport otrok in mladine 31.200,0031.200,00 100,025.185,76 100,00,00

31.200,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 31.200,0031.200,00 100,025.185,76 100,00,00

5.000,003900 Sofinanciranje mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo za 

mlade

5.000,002.890,84 57,83.308,97 57,82.109,16

500,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,000,00 0,09,62 0,0500,00

4.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,002.890,84 64,23.299,35 64,21.609,16
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1.319.948,9319 IZOBRAŽEVANJE 1.319.948,931.245.582,33 94,41.737.491,58 94,474.366,60

638.140,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 638.140,00616.288,79 96,6601.369,25 96,621.851,21

626.140,0019029001 Vrtci 626.140,00604.461,81 96,5600.926,99 96,521.678,19

535.000,003400 Tekoči transferji v javne zavode 535.000,00535.000,00 100,0520.250,12 100,00,00

535.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 535.000,00535.000,00 100,0520.250,12 100,00,00

55.000,003401 Razlika od plačil staršev do polne cene programa - druge občine 55.000,0044.052,36 80,154.802,14 80,110.947,64

55.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 55.000,0044.052,36 80,154.802,14 80,110.947,64

8.960,003404 Dodatna strokovna pomoč 8.960,004.885,84 54,58.464,88 54,54.074,16

8.960,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 8.960,004.885,84 54,58.464,88 54,54.074,16

6.000,003405 Tekoči transfer - nadomeščanje bolniških odsotnosti 6.000,002.440,44 40,74.247,74 40,73.559,56

6.000,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 6.000,002.440,44 40,74.247,74 40,73.559,56

230,003406 Delo sindikalnega zaupnika 230,00221,44 96,3221,44 96,38,56

230,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 230,00221,44 96,3221,44 96,38,56

1.800,003410 Drugi programi - sofinanciranje ure pravljic 1.800,001.347,47 74,91.449,60 74,9452,53

1.800,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.800,001.347,47 74,91.449,60 74,9452,53

12.150,003421 Tekoče vzdrževanje - tekoči transfer 12.150,0011.634,26 95,87.408,34 95,8515,74

12.150,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.150,0011.634,26 95,87.408,34 95,8515,74

7.000,003433 Projekt prestavitve vrtca na lokacijo ob OŠ Mencinger/ Ureditev 

dostopa do vrtca

7.000,004.880,00 69,74.082,73 69,72.120,00

7.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.000,004.880,00 69,74.082,73 69,72.120,00

12.000,0019029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 12.000,0011.826,98 98,6442,26 98,6173,02

2.000,003422 Dodatni programi 2.000,001.826,98 91,40,00 91,4173,02

172,18402099 Drugi splošni material in storitve 172,180,00 0,00,00 0,0172,18

1.827,82413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.827,821.826,98 100,00,00 100,00,84

10.000,003432 Investicije po programu za vrtec Bohinj 10.000,0010.000,00 100,0442,26 100,00,00

10.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0010.000,00 100,0442,26 100,00,00
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439.144,931903 Primarno in sekundarno izobraževanje 439.144,93397.585,71 90,5934.221,76 90,541.559,22

439.144,9319039001 Osnovno šolstvo 439.144,93397.585,71 90,5934.221,76 90,541.559,22

35.000,003200 Tekoči materialni stroški 29.088,4427.648,06 95,126.560,28 79,01.440,38

35.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 29.088,4427.648,06 95,126.560,28 79,01.440,38

47.000,003201 Kurjava 47.000,0047.000,00 100,052.135,38 100,00,00

47.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 47.000,0047.000,00 100,052.135,38 100,00,00

10.000,003202 Zavarovanje objektov 10.000,006.722,74 67,27.000,00 67,23.277,26

10.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.000,006.722,74 67,27.000,00 67,23.277,26

2.810,003221 Kulturne prireditve za otroke 2.810,002.809,92 100,055,50 100,00,08

550,00402099 Drugi splošni material in storitve 550,00549,92 100,00,00 100,00,08

2.260,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.260,002.260,00 100,055,50 100,00,00

7.190,003222 Materialni stroški dogovorjenega programa 7.190,007.190,00 100,04.171,45 100,00,00

7.190,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.190,007.190,00 100,04.171,45 100,00,00

400,003231 Dotacije družbene dejavnosti 400,00400,00 100,0290,00 100,00,00

400,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 400,00400,00 100,0290,00 100,00,00

13.735,163240 Vzdrževanje in obnove 19.646,7217.452,07 88,812.490,41 127,12.194,65

8.735,16413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 17.170,2214.975,57 87,212.490,41 171,42.194,65

5.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.476,502.476,50 100,00,00 49,50,00

27.965,003241 Investicije po programu OŠ Mencinger 27.965,0027.965,00 100,016.560,61 100,00,00

10.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.000,0010.000,00 100,00,00 100,00,00

17.965,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 17.965,0017.965,00 100,016.560,61 100,00,00

129.754,813435 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja 

Bohinjska Bistrica, Podružnična šola Srednja vas

129.754,81115.717,44 89,20,00 89,214.037,37

122.126,65420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 124.626,65112.117,56 90,00,00 91,812.509,09

7.628,16420801 Investicijski nadzor 5.128,163.599,88 70,20,00 47,21.528,28
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158.289,963436 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja 

Bohinjska Bistrica

158.289,96137.753,45 87,0814.958,13 87,020.536,51

153.857,68420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 153.857,68136.620,33 88,8804.886,70 88,817.237,35

4.432,28420801 Investicijski nadzor 4.432,281.133,12 25,68.973,43 25,63.299,16

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---1.098,00 ---0,00

7.000,003437 Nadstrešnica pri OŠ Dr. Janeza Mencingerja 7.000,006.927,03 99,00,00 99,072,97

7.000,00420401 Novogradnje 7.000,006.927,03 99,00,00 99,072,97

38.562,001905 Drugi izobraževalni programi 38.562,0034.648,57 89,926.053,94 89,93.913,43

2.000,0019059001 Izobraževanje odraslih 2.000,001.992,75 99,62.600,00 99,67,25

2.000,003220 Strokovna predavanja za starše in učence 2.000,001.992,75 99,62.600,00 99,67,25

2.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,001.992,75 99,62.600,00 99,67,25

36.562,0019059002 Druge oblike izobraževanja 36.562,0032.655,82 89,323.453,94 89,33.906,18

36.562,003230 Sofinanciranje drugih izobraževalnih zavodov 36.562,0032.655,82 89,323.453,94 89,33.906,18

29.200,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 29.200,0025.294,37 86,623.453,94 86,63.905,63

7.362,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 7.362,007.361,45 100,00,00 100,00,55

204.102,001906 Pomoči šolajočim 204.102,00197.059,26 96,6175.846,63 96,67.042,74

184.102,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 191.937,16190.457,30 99,2158.492,10 103,51.479,86

150.000,003210 Prevozi učencev - plačila storitev 157.835,16157.832,16 100,0127.103,99 105,23,00

150.000,00402399 Drugi prevozni in transportni stroški 157.835,16157.832,16 100,0127.103,99 105,23,00

34.102,003211 Prevozi učencev - tekoči transferji - plače 34.102,0032.625,14 95,731.388,11 95,71.476,86

5.670,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 5.310,814.599,31 86,63.453,67 81,1711,50

14.899,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 15.077,6914.922,85 99,015.932,83 100,2154,84

1.743,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 1.743,001.572,64 90,21.572,63 90,2170,36

11.672,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 11.852,5011.471,50 96,810.327,58 98,3381,00

118,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

118,0058,84 49,9101,40 49,959,16
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA
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PRORAČUN

2015
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PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

20.000,0019069003 Štipendije 12.164,846.601,96 54,317.354,53 33,05.562,88

20.000,005030 Občinske štipendije - izobraževanje 12.164,846.601,96 54,317.354,53 33,05.562,88

20.000,00411799 Druge štipendije 12.164,846.601,96 54,317.354,53 33,05.562,88

442.299,0020 SOCIALNO VARSTVO 442.299,00399.197,39 90,3375.029,45 90,343.101,61

127.500,002002 Varstvo otrok in družine 127.500,00107.530,05 84,3113.646,83 84,319.969,95

127.500,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 127.500,00107.530,05 84,3113.646,83 84,319.969,95

7.500,003362 Pomoč na domu - strokovno vodenje 7.500,006.365,52 84,96.365,52 84,91.134,48

7.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.500,006.365,52 84,96.365,52 84,91.134,48

56.000,003365 Pomoč na domu - blago in storitev 53.500,0045.531,28 85,149.587,13 81,37.968,72

56.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 53.500,0045.531,28 85,149.587,13 81,37.968,72

2.000,003370 Druge socialne storitve 2.000,001.885,99 94,31.875,00 94,3114,01

2.000,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.000,001.885,99 94,31.875,00 94,3114,01

38.000,003371 Tek. transf. v javne zavode in druge izv. javnih služb - sredstva za 

plače …

38.000,0028.382,01 74,735.438,56 74,79.617,99

38.000,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 38.000,0028.382,01 74,735.438,56 74,79.617,99

24.000,005020 Prispevek za novorojenčke 26.500,0025.365,25 95,720.380,62 105,71.134,75

110,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 110,00104,49 95,00,00 95,05,51

23.890,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 25.260,7625.260,76 100,020.380,62 105,70,00

0,00411104 Starševsko nadomestilo 1.129,240,00 0,00,00 ---1.129,24

314.799,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 314.799,00291.667,34 92,7261.382,62 92,723.131,66

3.000,0020049001 Centri za socialno delo 3.000,00670,00 22,30,00 22,32.330,00

3.000,003350 Preventivni programi za mlade 3.000,00670,00 22,30,00 22,32.330,00

3.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,00670,00 22,30,00 22,32.330,00
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Razlika

21.665,0020049002 Socialno varstvo invalidov 21.665,0020.380,80 94,120.369,32 94,11.284,20

21.665,003375 Družinski pomočnik 21.665,0020.380,80 94,120.369,32 94,11.284,20

1.570,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.560,521.559,28 99,91.559,28 99,31,24

1.130,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.139,481.139,48 100,01.128,30 100,80,00

35,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 35,0034,36 98,234,06 98,20,64

12,00401200 Prispevek za zaposlovanje 12,0010,56 88,010,56 88,01,44

18,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 18,0017,52 97,317,52 97,30,48

18.900,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 18.900,0017.619,60 93,217.619,60 93,21.280,40

241.500,0020049003 Socialno varstvo starih 245.500,00230.889,92 94,1217.037,32 95,614.610,08

116.500,003367 Splošni socialni zavodi 120.500,00118.866,68 98,6104.239,37 102,01.633,32

116.500,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 120.500,00118.866,68 98,6104.239,37 102,01.633,32

125.000,003368 Posebni socialni zavodi 125.000,00112.023,24 89,6112.797,95 89,612.976,76

125.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 125.000,00112.023,24 89,6112.797,95 89,612.976,76

25.600,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 21.600,0019.627,76 90,96.991,56 76,71.972,24

9.000,003341 Enkratne denarne pomoči 5.000,004.726,63 94,56.991,56 52,5273,37

500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00378,00 75,661,69 75,6122,00

8.500,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4.500,004.348,63 96,66.929,87 51,2151,37

15.600,004608 Subvencioniranje najemnine 15.600,0014.901,13 95,50,00 95,5698,87

15.600,00411920 Subvencioniranje stanarin 15.600,0014.901,13 95,50,00 95,5698,87

1.000,004609 Obratovalni stroški najemnikov 1.000,000,00 0,00,00 0,01.000,00

1.000,00411920 Subvencioniranje stanarin 1.000,000,00 0,00,00 0,01.000,00

6.104,0020049005 Socialno varstvo zasvojenih 6.104,005.468,00 89,64.004,00 89,6636,00

2.100,003377 Program za preprečevanje odvisnosti 2.100,001.464,00 69,70,00 69,7636,00

550,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.100,001.464,00 69,70,00 266,2636,00

750,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,000,00 ---0,00 0,00,00

800,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,000,00 ---0,00 0,00,00

Stran: 35 od 58
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4.004,003378 Sofinanciranje komune Skupnost Žarek 4.004,004.004,00 100,04.004,00 100,00,00

4.004,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.004,004.004,00 100,04.004,00 100,00,00

16.930,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 16.930,0014.630,86 86,412.980,42 86,42.299,14

6.000,003351 Sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij 6.000,005.012,00 83,54.990,42 83,5988,00

6.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,005.012,00 83,54.990,42 83,5988,00

1.500,003352 Preven.program za druge družbene skupn.in organ. 1.500,00324,90 21,70,00 21,71.175,10

600,00402099 Drugi splošni material in storitve 600,00130,01 21,70,00 21,7469,99

900,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00194,89 21,70,00 21,7705,11

5.500,003353 Sofinanciranje programov Rdečega Križa 5.500,005.500,00 100,05.500,00 100,00,00

5.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,005.500,00 100,05.500,00 100,00,00

2.300,003374 Sofinanciranje dejavnosti varne hiše 2.300,002.163,96 94,12.140,00 94,1136,04

2.300,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.300,002.163,96 94,12.140,00 94,1136,04

371,003380 Sofinanciranje najemnine - ŠENT 371,00371,00 100,0350,00 100,00,00

371,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 371,00371,00 100,0350,00 100,00,00

1.259,006766 ANIMA SANA-krepitev duševnega zdravja 1.259,001.259,00 100,00,00 100,00,00

1.259,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.259,001.259,00 100,00,00 100,00,00

23.000,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 23.000,0020.850,66 90,714.232,95 90,72.149,34

23.000,002201 Servisiranje javnega dolga 23.000,0020.850,66 90,714.232,95 90,72.149,34

23.000,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

23.000,0020.850,66 90,714.232,95 90,72.149,34

23.000,005401 Odplačila kreditov 23.000,0020.850,66 90,714.232,95 90,72.149,34

0,00402999 Drugi operativni odhodki 5.701,375.701,37 100,00,00 ---0,00

4.000,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.325,691.325,69 100,04.124,24 33,10,00

19.000,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 15.972,9413.823,60 86,510.108,71 72,82.149,34
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(2)-(1)

Razlika

35.499,9023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 35.499,9031.879,11 89,821.006,74 89,83.620,79

35.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 35.000,0031.879,11 91,121.006,74 91,13.120,89

35.000,0023029001 Rezerva občine 35.000,0031.879,11 91,121.006,74 91,13.120,89

35.000,005200 Proračunski sklad - proračunska rezerva 35.000,0031.879,11 91,121.006,74 91,13.120,89

35.000,00409100 Proračunska rezerva 35.000,0031.879,11 91,121.006,74 91,13.120,89

499,902303 Splošna proračunska rezervacija 499,900,00 0,00,00 0,0499,90

499,9023039001 Splošna proračunska rezervacija 499,900,00 0,00,00 0,0499,90

499,905210 Proračunska rezervacija 499,900,00 0,00,00 0,0499,90

499,90409000 Splošna proračunska rezervacija 499,900,00 0,00,00 0,0499,90

Stran: 37 od 58
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06 Režijski obrat 2.476.914,162.496.860,042.295.148,46 91,91.975.318,25 92,7201.711,58

6.500,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE

6.500,003.395,87 52,23.281,31 52,23.104,13

6.500,000403 Druge skupne administrativne službe 6.500,003.395,87 52,23.281,31 52,23.104,13

1.590,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.590,001.423,80 89,61.377,38 89,6166,20

1.590,006050 Oglaševalne storitve 1.590,001.423,80 89,61.377,38 89,6166,20

1.590,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.590,001.423,80 89,61.377,38 89,6166,20

4.910,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 4.910,001.972,07 40,21.903,93 40,22.937,93

4.910,006055 Zavarovalne premije za objekte 4.910,001.972,07 40,21.903,93 40,22.937,93

4.910,00402504 Zavarovalne premije za objekte 4.910,001.972,07 40,21.903,93 40,22.937,93

Stran: 38 od 58
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Razlika

553.474,5906 LOKALNA SAMOUPRAVA 553.474,59537.919,25 97,2551.158,44 97,215.555,34

553.474,590603 Dejavnost občinske uprave 553.474,59537.919,25 97,2551.158,44 97,215.555,34

542.114,5906039001 Administracija občinske uprave 542.114,59534.076,96 98,5548.371,83 98,58.037,63

459.974,596001 Plače - osnovne plače 464.060,31462.553,85 99,7478.039,96 100,61.506,46

290.600,00400000 Osnovne plače 298.175,49298.175,49 100,0313.448,49 102,60,00

14.860,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 15.274,6615.274,66 100,018.319,78 102,80,00

33.000,00400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 30.194,0730.194,07 100,026.940,08 91,50,00

16.665,68400100 Regres za letni dopust 17.075,1117.075,11 100,016.342,73 102,50,00

20.240,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 21.911,8221.911,82 100,021.425,52 108,30,00

11.386,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 11.569,4411.569,44 100,011.735,89 101,60,00

1.500,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju 
rednih delovnih nalog

1.500,00532,76 35,51.465,74 35,5967,24

7.000,00400400 Sredstva za nadurno delo 5.147,305.147,30 100,05.691,79 73,50,00

577,52400900 Jubilejne nagrade 162,860,00 0,00,00 0,0162,86

6.499,39400901 Odpravnine 4.706,984.580,01 97,30,00 70,5126,97

0,00400902 Solidarnostne pomoči 0,000,00 ---1.155,02 ---0,00

30.000,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 31.023,1931.023,19 100,032.223,63 103,40,00

22.194,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 22.995,8222.995,82 100,023.883,74 103,60,00

1.898,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.898,001.857,50 97,91.928,23 97,940,50

320,00401200 Prispevek za zaposlovanje 320,00314,62 98,3295,78 98,35,38

360,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 360,00350,27 97,3361,50 97,39,73

2.874,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU

1.745,571.551,79 88,92.822,04 54,0193,78
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Razlika

72.940,006030 Materialni stroški režijskega obrata 72.940,0068.715,64 94,263.683,51 94,24.224,36

2.000,00402000 Pisarniški material in storitve 2.000,001.356,72 67,8886,57 67,8643,28

700,00402001 Čistilni material in storitve 700,00689,30 98,5709,43 98,510,70

30,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 30,0028,00 93,30,00 93,32,00

2.100,00402007 Računalniške storitve 2.100,001.352,35 64,42.336,26 64,4747,65

3.900,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.900,002.887,72 74,01.425,72 74,01.012,28

200,00402009 Izdatki za reprezentanco 146,0038,57 26,4140,55 19,3107,43

4.794,71402099 Drugi splošni material in storitve 4.794,714.353,14 90,83.128,29 90,8441,57

8.205,29402100 Uniforme in službena obleka 8.205,298.205,28 100,07.892,94 100,00,01

2.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000,001.640,77 82,03.194,85 82,0359,23

5.640,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.640,005.639,61 100,04.568,10 100,00,39

3.100,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.150,002.791,72 88,62.382,25 90,1358,28

11.556,00402206 Poštnina in kurirske storitve 12.560,0012.496,11 99,511.863,23 108,163,89

1.200,00402402 Stroški prevoza v državi 1.318,571.318,57 100,01.407,36 109,90,00

514,00402512 Zavarovalne premije za opremo 514,00513,78 100,0450,32 100,00,22

26.000,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 25.881,4325.404,00 98,223.297,64 97,7477,43

1.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 0,000,00 ---0,00 0,00,00

0,006031 Delo preko študentskega servisa 0,000,00 ---1.162,48 ---0,00

0,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,000,00 ---1.162,48 ---0,00

1.500,006036 Stroški za strokovno izobraževanje 131,60131,60 100,01.220,00 8,80,00

1.500,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 131,60131,60 100,01.220,00 8,80,00

1.000,006041 Seminarji 0,000,00 ---150,00 0,00,00

1.000,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,000,00 ---150,00 0,00,00

2.200,006043 Električna energija 2.200,001.780,85 81,01.695,52 81,0419,15

2.200,00402200 Električna energija 2.200,001.780,85 81,01.695,52 81,0419,15

4.500,006060 Stroški tujih storitev - poraba takse in drugo 2.782,68895,02 32,22.420,36 19,91.887,66

3.500,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.782,680,00 0,02.420,36 0,01.782,68

1.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.000,00895,02 89,50,00 89,5104,98

Stran: 40 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 109 od 515



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06 - Režijski obrat

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

11.360,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave

11.360,003.842,29 33,82.786,61 33,87.517,71

2.500,006034 Vzdrževanje vozil 2.500,000,00 0,0428,09 0,02.500,00

750,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 750,000,00 0,0316,83 0,0750,00

500,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 500,000,00 0,00,00 0,0500,00

750,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 750,000,00 0,010,70 0,0750,00

500,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 500,000,00 0,0100,56 0,0500,00

1.000,006058 Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev - uprava 1.000,0095,16 9,545,65 9,5904,84

1.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,0095,16 9,545,65 9,5904,84

1.860,006059 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 1.860,00948,50 51,0506,08 51,0911,50

1.860,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.860,00948,50 51,0506,08 51,0911,50

200,006062 GSM aparat 200,0036,00 18,0138,00 18,0164,00

200,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 200,0036,00 18,0138,00 18,0164,00

2.000,006064 Osebni računalnik 2.000,001.762,63 88,11.668,79 88,1237,37

2.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.000,001.762,63 88,11.668,79 88,1237,37

2.800,006066 Nakup računalniških programov 2.800,000,00 0,00,00 0,02.800,00

2.800,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.800,000,00 0,00,00 0,02.800,00

1.000,006079 Nakup pohištva RO 1.000,001.000,00 100,00,00 100,00,00

1.000,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000,001.000,00 100,00,00 100,00,00

225.854,5713 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

225.854,57195.188,85 86,4151.824,76 86,430.665,72

180.854,571302 Cestni promet in infrastruktura 180.854,57155.863,85 86,2151.824,76 86,224.990,72

153.958,5713029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 153.958,57133.011,20 86,4127.642,05 86,420.947,37

20.000,006104 Material na zalogi - zimska služba - skupna raba 20.000,0018.400,20 92,012.241,26 92,01.599,80

20.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 20.000,0018.400,20 92,012.241,26 92,01.599,80
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44.500,006105 Stroški drugih izvajalcev - pluženje 44.500,0043.205,12 97,187.946,97 97,11.294,88

43.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 43.000,0041.929,68 97,586.658,65 97,51.070,32

1.500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.500,001.275,44 85,01.288,32 85,0224,56

20.000,006110 Tekoče vzdrževanje vozil 20.000,0010.913,57 54,611.196,49 54,69.086,43

680,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 680,0037,53 5,5205,36 5,5642,47

9.700,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 9.700,003.294,35 34,05.367,09 34,06.405,65

7.200,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 7.200,005.630,88 78,23.775,39 78,21.569,12

800,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 800,00621,66 77,7610,78 77,7178,34

1.329,15402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.329,151.329,15 100,01.237,87 100,00,00

290,85402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 290,850,00 0,00,00 0,0290,85

8.207,806125 Vzdrževanje kolesarske steze 8.207,808.031,37 97,91.493,01 97,9176,43

8.207,80402099 Drugi splošni material in storitve 8.207,808.031,37 97,91.493,01 97,9176,43

6.000,006135 Rezervni deli za stroje 6.000,004.832,32 80,55.781,59 80,51.167,68

0,00402302 Nadomestni deli za vozila 0,000,00 ---5.781,59 ---0,00

6.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 6.000,004.832,32 80,50,00 80,51.167,68

31.346,776172 Vzdrževanje in urejanje parkirišč 31.346,7727.077,96 86,47.943,58 86,44.268,81

200,00402200 Električna energija 200,00166,57 83,3154,06 83,333,43

1.980,00402399 Drugi prevozni in transportni stroški 1.980,001.880,00 95,0400,00 95,0100,00

4.930,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.930,003.105,06 63,04.646,03 63,01.824,94

17.954,59402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 17.954,5915.879,73 88,41.376,74 88,42.074,86

1.745,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.745,001.509,42 86,51.366,75 86,5235,58

3.925,98402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 3.925,983.925,98 100,00,00 100,00,00

611,20420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 611,20611,20 100,00,00 100,00,00

5.000,006184 Nabava orodja 5.000,001.660,09 33,21.039,15 33,23.339,91

5.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 5.000,001.660,09 33,20,00 33,23.339,91

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---1.039,15 ---0,00

18.904,006196 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje infrastrukture 18.904,0018.890,57 99,90,00 99,913,43

11.288,67420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest 11.288,6711.275,24 99,90,00 99,913,43

7.615,33420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 7.615,337.615,33 100,00,00 100,00,00
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26.896,0013029003 Urejanje cestnega prometa 26.896,0022.852,65 85,024.182,71 85,04.043,35

5.000,006124 Vzdrževanje avtobusnih postajališč in plakatnih mest 5.000,004.046,66 80,92.160,38 80,9953,34

5.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,004.046,66 80,92.120,73 80,9953,34

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,000,00 ---39,65 ---0,00

800,006129 Najemnine - cestna dejavnost 800,000,00 0,01.600,00 0,0800,00

800,00402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 800,000,00 0,01.600,00 0,0800,00

9.000,006132 Stroški materiala 9.000,008.540,52 94,98.525,59 94,9459,48

9.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.000,008.540,52 94,98.525,59 94,9459,48

12.096,006165 Odškodnine -zemljišča 12.096,0010.265,47 84,911.896,74 84,91.830,53

50,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 50,0050,00 100,0359,05 100,00,00

12.046,00402799 Druge odškodnine in kazni 12.046,0010.215,47 84,811.537,69 84,81.830,53

45.000,001305 Vodni promet in infrastruktura 45.000,0039.325,00 87,40,00 87,45.675,00

45.000,0013059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 45.000,0039.325,00 87,40,00 87,45.675,00

45.000,006199 Ureditev priveza za čolne 45.000,0039.325,00 87,40,00 87,45.675,00

45.000,00420401 Novogradnje 45.000,0039.325,00 87,40,00 87,45.675,00

75.138,0014 GOSPODARSTVO 75.138,0067.679,21 90,131.417,49 90,17.458,79

75.138,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 75.138,0067.679,21 90,131.417,49 90,17.458,79

75.138,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 75.138,0067.679,21 90,131.417,49 90,17.458,79

589,006168 Karte, nalepke 589,00589,00 100,0589,00 100,00,00

589,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 589,00589,00 100,0589,00 100,00,00

1.000,006170 Fizično varovanje premoženja 1.000,000,00 0,00,00 0,01.000,00

1.000,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.000,000,00 0,00,00 0,01.000,00

4.211,006171 Najem WC kabin 4.211,004.013,33 95,33.217,26 95,3197,67

4.211,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.211,004.013,33 95,33.217,26 95,3197,67
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69.338,006197 Splošni stroški - turistični čoln 69.338,0063.076,88 91,027.611,23 91,06.261,12

1.118,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.118,00725,34 64,9681,37 64,9392,66

620,00402007 Računalniške storitve 620,000,00 0,00,00 0,0620,00

19.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 19.000,0018.435,06 97,07.961,30 97,0564,94

2.000,00402200 Električna energija 2.000,001.458,99 73,0427,37 73,0541,01

200,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 200,0014,78 7,426,61 7,4185,22

2.900,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.900,002.765,39 95,4753,06 95,4134,61

22.642,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 22.642,0022.473,27 99,317.600,52 99,3168,73

300,00402931 Plačila bančnih storitev 300,00254,05 84,70,00 84,745,95

18.300,00420106 Nakup ladij in čolnov 18.300,0015.000,00 82,00,00 82,03.300,00

2.258,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.258,001.950,00 86,4161,00 86,4308,00

505.679,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 505.679,00437.760,91 86,6376.361,70 86,667.918,09

461.750,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 461.750,00396.650,32 85,9335.084,43 85,965.099,68

275.000,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 275.000,00272.061,93 98,9260.959,17 98,92.938,07

2.100,006128 Najemnine - ekološki otoki 2.100,001.969,80 93,82.012,56 93,8130,20

2.100,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 2.100,001.969,80 93,82.012,56 93,8130,20

124.000,006501 Odlaganje odpadkov 130.976,39129.994,19 99,3117.698,40 104,8982,20

124.000,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 130.976,39129.994,19 99,3117.698,40 104,8982,20

26.200,006502 Ravnanje z odpadki 24.892,0024.411,93 98,133.819,43 93,2480,07

10.588,75402099 Drugi splošni material in storitve 10.485,7510.189,60 97,214.679,99 96,2296,15

1.741,25402100 Uniforme in službena obleka 1.741,251.738,36 99,80,00 99,82,89

200,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 200,0019,37 9,715,05 9,7180,63

5.770,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.770,005.769,68 100,04.215,00 100,00,32

7.900,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.695,006.694,92 100,014.909,39 84,80,08

85.800,006508 Odvoz odpadkov 85.800,0084.717,28 98,779.491,43 98,71.082,72

85.800,00402204 Odvoz smeti 85.800,0084.717,28 98,779.491,43 98,71.082,72
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36.900,006510 Smetarsko vozilo 31.231,6130.968,73 99,220.237,35 83,9262,88

500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00463,81 92,8385,84 92,836,19

360,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 360,00356,40 99,00,00 99,03,60

12.000,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 9.336,009.336,00 100,010.112,46 77,80,00

18.900,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 16.843,6116.843,61 100,06.661,67 89,10,00

500,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 500,00287,96 57,6276,29 57,6212,04

2.640,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.842,001.841,26 100,02.503,97 69,70,74

2.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.850,001.839,69 99,4297,12 92,010,31

0,006512 Nakup kontejnerjev 0,000,00 ---7.700,00 ---0,00

0,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,000,00 ---7.700,00 ---0,00

171.750,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 171.750,00120.084,27 69,970.280,39 69,951.665,73

58.000,006215 Vzdrževanje čistilnih naprav 48.000,0031.408,27 65,46.136,48 54,216.591,73

10.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.000,005.514,01 55,128,11 55,14.485,99

25.300,00402200 Električna energija 15.300,0010.165,39 66,44.848,45 40,25.134,61

4.200,00402203 Voda in komunalne storitve 4.200,003.350,87 79,80,00 79,8849,13

10.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,006.921,53 69,21.259,92 69,23.078,47

3.500,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.500,001.785,86 51,00,00 51,01.714,14

5.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,003.670,61 73,40,00 73,41.329,39

5.500,006601 Vzorčenje vode 5.500,001.881,85 34,24.948,52 34,23.618,15

5.500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.500,001.881,85 34,24.948,52 34,23.618,15

30.000,006606 Odvoz blata iz čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije 30.000,0022.480,56 74,933.401,50 74,97.519,44

30.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 30.000,0022.480,56 74,933.401,50 74,97.519,44

700,006608 Sistem sledenja 700,00446,40 63,8580,00 63,8253,60

700,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 700,00446,40 63,8580,00 63,8253,60

28.000,006610 Investicijsko vzdrževanje ČN in kanalizacije 38.000,0037.761,44 99,40,00 134,9238,56

24.328,65402199 Drugi posebni materiali in storitve 34.328,6534.090,09 99,30,00 140,1238,56

3.671,35420200 Nakup pisarniškega pohištva 3.671,353.671,35 100,00,00 100,00,00

250,006704 GSM 250,00154,59 61,8117,73 61,895,41

250,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 250,00154,59 61,8117,73 61,895,41
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7.000,006708 Zavarovalne premije za infrastrukturo 7.000,001.972,66 28,23.522,52 28,25.027,34

7.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 7.000,001.972,66 28,23.522,52 28,25.027,34

9.500,006709 Vzdrževanje in popravila vozil 9.500,007.331,88 77,26.662,32 77,22.168,12

3.700,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.700,002.363,09 63,92.601,11 63,91.336,91

3.800,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 3.800,003.716,85 97,82.670,81 97,883,15

200,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 200,00112,13 56,1237,85 56,187,87

1.800,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.800,001.139,81 63,31.152,55 63,3660,19

28.800,006712 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 28.800,0015.886,62 55,211.174,37 55,212.913,38

456,61402100 Uniforme in službena obleka 456,61370,23 81,10,00 81,186,38

19.543,39402199 Drugi posebni materiali in storitve 19.543,398.612,43 44,16.892,44 44,110.930,96

8.100,00402200 Električna energija 8.100,006.734,62 83,14.037,18 83,11.365,38

500,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 500,000,00 0,0132,62 0,0500,00

200,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 200,00169,34 84,7112,13 84,730,66

4.000,006750 Nakup orodja 4.000,00760,00 19,03.736,95 19,03.240,00

4.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.000,00760,00 19,03.736,95 19,03.240,00

15.000,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 15.000,004.504,12 30,03.844,87 30,010.495,88

1.000,006253 Sanacija črnih odlagališč 1.000,000,00 0,00,00 0,01.000,00

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,000,00 0,00,00 0,01.000,00

9.000,006507 Poraba takse za obremenjevanje okolja 9.000,000,00 0,00,00 0,09.000,00

9.000,00431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 9.000,000,00 0,00,00 0,09.000,00

5.000,006511 Ureditev kontejnerskih mest in nadstrešnice 5.000,004.504,12 90,13.844,87 90,1495,88

5.000,00420401 Novogradnje 5.000,004.504,12 90,13.844,87 90,1495,88

43.929,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 43.929,0041.110,59 93,641.277,27 93,62.818,41

43.929,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 43.929,0041.110,59 93,641.277,27 93,62.818,41

33.429,006134 Hortikulturna ureditev kraja 33.429,0032.057,06 95,931.643,91 95,91.371,94

1.800,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.800,001.744,20 96,91.688,32 96,955,80

28.660,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 28.660,0027.343,87 95,429.955,59 95,41.316,13

2.969,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.969,002.968,99 100,00,00 100,00,01

Stran: 46 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 115 od 515



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06 - Režijski obrat

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

10.500,006180 Ceconijev park 10.500,009.053,53 86,29.633,36 86,21.446,47

9.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.935,937.489,46 83,87.116,76 83,21.446,47

1.500,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 1.564,071.564,07 100,00,00 104,30,00

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---2.516,60 ---0,00

1.110.268,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

1.130.213,881.053.204,37 93,2861.274,55 94,977.009,51

1.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.000,00976,00 97,63.009,47 97,624,00

1.000,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 1.000,00976,00 97,63.009,47 97,624,00

1.000,006070 Geodetski posnetki - kataster 1.000,00976,00 97,63.009,47 97,624,00

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,00976,00 97,63.009,47 97,624,00

1.109.268,001603 Komunalna dejavnost 1.129.213,881.052.228,37 93,2858.265,08 94,976.985,51

1.057.668,0016039001 Oskrba z vodo 1.077.613,881.002.932,84 93,1839.952,69 94,874.681,04

12.000,006210 Elektrika 12.000,0010.231,15 85,312.518,33 85,31.768,85

12.000,00402200 Električna energija 12.000,0010.231,15 85,312.518,33 85,31.768,85

15.000,006211 Zamenjava števcev 15.000,0012.640,41 84,37.597,17 84,32.359,59

15.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 15.000,0012.640,41 84,37.597,17 84,32.359,59

8.000,006212 Vzorčenje vode 8.000,007.831,66 97,97.065,91 97,9168,34

8.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 8.000,007.831,66 97,97.065,91 97,9168,34

70.000,006216 Drugi splošni material in storitve 91.000,0080.903,40 88,971.687,07 115,610.096,60

70.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 91.000,0080.903,40 88,971.687,07 115,610.096,60

12.400,006218 Goriva in maziva 12.400,008.188,75 66,010.701,52 66,04.211,25

12.400,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 12.400,008.188,75 66,010.701,52 66,04.211,25

2.500,006219 GSM 2.500,002.201,25 88,11.850,26 88,1298,75

2.500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.500,002.201,25 88,11.850,26 88,1298,75

Stran: 47 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 116 od 515



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06 - Režijski obrat

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

700,006220 Pristojbine za registracijo vozil 700,00657,36 93,9589,54 93,942,64

700,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 700,00657,36 93,9589,54 93,942,64

3.600,006221 Zavarovalne premije za vozila 3.600,003.527,57 98,03.439,71 98,072,43

3.600,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 3.600,003.527,57 98,03.439,71 98,072,43

5.000,006222 Zavarovalne premije za infrastrukturo 5.000,00644,42 12,9766,29 12,94.355,58

5.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 5.000,00644,42 12,9766,29 12,94.355,58

17.000,006224 Vzdrževanje in popravila vozil 11.000,007.119,96 64,715.874,83 41,93.880,04

17.000,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 11.000,007.119,96 64,715.874,83 41,93.880,04

3.000,006226 Najemnine zemljišč (zajetja) 3.000,000,00 0,00,00 0,03.000,00

3.000,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.000,000,00 0,00,00 0,03.000,00

2.000,006227 Sistem sledenja 2.000,001.428,60 71,41.740,00 71,4571,40

2.000,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.000,001.428,60 71,41.740,00 71,4571,40

20.000,006229 Nakup opreme 20.000,0019.937,61 99,732.000,00 99,762,39

20.000,00420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 20.000,0019.937,61 99,732.000,00 99,762,39

3.000,006230 Nakup orodja 3.000,002.985,56 99,52.208,47 99,514,44

3.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 3.000,002.985,56 99,52.208,47 99,514,44

69.400,006232 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 54.400,0040.866,65 75,169.911,86 58,913.533,35

6.000,00402007 Računalniške storitve 6.000,005.408,16 90,14.540,79 90,1591,84

400,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 400,000,00 0,032,01 0,0400,00

11.999,60420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 10.999,600,00 0,01.972,95 0,010.999,60

48.999,60420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 34.999,6034.838,49 99,563.366,11 71,1161,11

2.000,80420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.000,80620,00 31,00,00 31,01.380,80

0,006234 Primarni vodovodni sistem spodnja bohinjska dolina 0,000,00 ---199.587,70 ---0,00

0,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---95.152,35 ---0,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---97.511,99 ---0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---1.833,36 ---0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---5.090,00 ---0,00

Stran: 48 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 117 od 515



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

06 - Režijski obrat

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

5.700,006255 Obnova vodohrana Dobrava 5.700,000,00 0,00,00 0,05.700,00

5.700,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.700,000,00 0,00,00 0,05.700,00

808.368,006259 Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina 828.313,88803.768,49 97,021.920,29 99,424.545,39

932,28402199 Drugi posebni materiali in storitve 932,28411,00 44,10,00 44,1521,28

792.232,49420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 812.170,39791.298,92 97,419.212,57 99,920.871,47

12.844,36420801 Investicijski nadzor 12.844,369.810,32 76,4282,72 76,43.034,04

2.358,87420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.366,852.248,25 95,02.425,00 95,3118,60

0,006260 Vodovod Grajska ulica 0,000,00 ---67.068,50 ---0,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---67.068,50 ---0,00

0,006261 Obnova vododovoda Ribčev Laz 0,000,00 ---313.425,24 ---0,00

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---307.410,62 ---0,00

0,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---4.814,62 ---0,00

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,000,00 ---1.200,00 ---0,00

51.600,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 51.600,0049.295,53 95,518.312,39 95,52.304,47

3.000,006300 Elektrika 3.000,001.739,11 58,01.853,49 58,01.260,89

3.000,00402200 Električna energija 3.000,001.739,11 58,01.853,49 58,01.260,89

12.600,006303 Storitve za redno vzdrževanje 12.600,0011.876,93 94,316.458,90 94,3723,07

8.600,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 8.600,008.266,18 96,13.381,52 96,1333,82

400,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 400,00400,00 100,00,00 100,00,00

3.600,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.600,003.210,75 89,213.077,38 89,2389,25

36.000,006312 Ureditev žarnega pokopališča Bohinjska Bistrica 36.000,0035.679,49 99,10,00 99,1320,51

33.741,50420401 Novogradnje 33.741,5033.679,49 99,80,00 99,862,01

2.258,50420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.258,502.000,00 88,60,00 88,6258,50

Stran: 49 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 118 od 515



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

07 - Krajevna skupnost Stara Fužina Studor

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

07 Krajevna skupnost Stara Fužina Studor 118.857,00141.746,08118.112,82 83,3107.252,88 99,423.633,26

68.887,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 71.887,0060.138,69 83,755.853,90 87,311.748,31

68.887,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 71.887,0060.138,69 83,755.853,90 87,311.748,31

68.887,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 71.887,0060.138,69 83,755.853,90 87,311.748,31

21.207,008000 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-transfer 21.207,0014.589,19 68,817.306,83 68,86.617,81

500,00402001 Čistilni material in storitve 500,00191,68 38,3175,91 38,3308,32

1.000,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.000,001.000,00 100,01.000,00 100,00,00

300,00402009 Izdatki za reprezentanco 300,00300,00 100,00,00 100,00,00

1.230,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.230,001.230,00 100,01.030,00 100,00,00

5.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.000,004.441,61 88,84.513,79 88,8558,39

1.400,00402200 Električna energija 1.400,001.400,00 100,02.737,82 100,00,00

2.500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,002.500,00 100,02.060,00 100,00,00

30,00402203 Voda in komunalne storitve 30,0030,00 100,030,00 100,00,00

200,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 200,00200,00 100,0200,00 100,00,00

290,00402402 Stroški prevoza v državi 290,00104,74 36,10,00 36,1185,26

2.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.851,61107,59 5,80,00 5,41.744,02

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,000,00 ---2.433,29 ---0,00

257,00402504 Zavarovalne premije za objekte 405,39405,39 100,00,00 157,70,00

2.000,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.000,002.000,00 100,02.520,00 100,00,00

600,00402912 Posebni davek na določene prejemke 600,00600,00 100,0600,00 100,00,00

400,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 400,0078,18 19,66,02 19,6321,82

3.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.500,000,00 0,00,00 0,03.500,00

Stran: 50 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 119 od 515



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

07 - Krajevna skupnost Stara Fužina Studor

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

47.680,008001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva 50.680,0045.549,50 89,938.547,07 95,55.130,50

8.500,00400000 Osnovne plače 8.198,737.593,45 92,68.975,85 89,3605,28

650,00402000 Pisarniški material in storitve 650,00100,65 15,535,14 15,5549,35

3.280,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.280,003.279,76 100,02.550,20 100,00,24

750,00402009 Izdatki za reprezentanco 750,00204,51 27,3264,00 27,3545,49

1.730,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.730,001.531,10 88,51.288,70 88,5198,90

500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 223,830,00 0,00,00 0,0223,83

2.400,00402200 Električna energija 2.666,792.666,79 100,01.508,35 111,10,00

940,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 940,00808,01 86,01.349,46 86,0131,99

30,00402203 Voda in komunalne storitve 30,0014,55 48,511,58 48,515,45

100,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 109,38109,38 100,074,52 109,40,00

800,00402402 Stroški prevoza v državi 800,00800,00 100,00,00 100,00,00

0,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 0,000,00 ---809,49 ---0,00

2.500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.500,00256,31 10,3857,85 10,32.243,69

10.500,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 13.500,0013.241,25 98,17.476,33 126,1258,75

2.500,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.503,032.503,03 100,02.668,51 100,10,00

11.500,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 11.798,2411.798,24 100,09.835,33 102,60,00

600,00402912 Posebni davek na določene prejemke 600,00431,20 71,9585,88 71,9168,80

400,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 400,00211,27 52,8255,88 52,8188,73

49.970,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

69.859,0857.974,13 83,051.398,98 116,011.884,95

49.970,001302 Cestni promet in infrastruktura 69.859,0857.974,13 83,051.398,98 116,011.884,95

44.970,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 64.859,0857.974,13 89,451.398,98 128,96.884,95

44.970,008003 Krajevna skupnost Stara Fužina- lastna sredstva- ceste 64.859,0857.974,13 89,451.398,98 128,96.884,95

44.970,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 64.859,0857.974,13 89,451.398,98 128,96.884,95

5.000,0013029003 Urejanje cestnega prometa 5.000,000,00 0,00,00 0,05.000,00

5.000,006126 Avtobusno postajališče Studor 5.000,000,00 0,00,00 0,05.000,00

5.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,000,00 0,00,00 0,05.000,00

Stran: 51 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 120 od 515



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

08 - Krajevna skupnost Srednja vas

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

08 Krajevna skupnost Srednja vas 25.050,0025.050,0022.060,53 88,123.623,15 88,12.989,47

25.050,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 25.050,0022.060,53 88,123.623,15 88,12.989,47

25.050,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 25.050,0022.060,53 88,123.623,15 88,12.989,47

25.050,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 25.050,0022.060,53 88,123.623,15 88,12.989,47

9.000,008100 Krajevna skupnost Srednja vas-transfer 9.000,007.928,80 88,18.483,41 88,11.071,20

20,00402000 Pisarniški material in storitve 20,0020,00 100,043,95 100,00,00

2.196,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.196,002.196,00 100,02.196,00 100,00,00

200,00402009 Izdatki za reprezentanco 200,00174,40 87,2300,00 87,225,60

2.424,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.424,002.164,68 89,32.594,79 89,3259,32

1.800,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.800,001.321,95 73,41.098,81 73,4478,05

200,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 200,000,00 0,00,00 0,0200,00

50,00402206 Poštnina in kurirske storitve 50,0016,58 33,2213,78 33,233,42

1.700,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.700,001.654,28 97,31.654,31 97,345,72

390,00402912 Posebni davek na določene prejemke 390,00378,12 97,0378,11 97,011,88

20,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,002,79 14,03,66 14,017,21

Stran: 52 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 121 od 515



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

08 - Krajevna skupnost Srednja vas

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

16.050,008101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva 16.050,0014.131,73 88,115.139,74 88,11.918,27

50,00402000 Pisarniški material in storitve 34,0420,00 58,80,00 40,014,04

732,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 732,00732,00 100,0732,00 100,00,00

50,00402009 Izdatki za reprezentanco 50,000,00 0,039,50 0,050,00

548,00402099 Drugi splošni material in storitve 548,0084,11 15,488,00 15,4463,89

450,00402200 Električna energija 468,08468,08 100,0464,70 104,00,00

3.600,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.152,631.847,50 58,61.703,98 51,31.305,13

2.200,00402204 Odvoz smeti 2.236,542.236,54 100,02.225,94 101,70,00

150,00402206 Poštnina in kurirske storitve 165,96165,96 100,00,00 110,60,00

200,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 0,000,00 ---0,00 0,00,00

260,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 689,29689,29 100,01.032,15 265,10,00

530,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 206,08206,08 100,0359,88 38,90,00

200,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 200,00200,00 100,0200,00 100,00,00

395,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 349,75300,79 86,0303,91 76,248,96

105,00402912 Posebni davek na določene prejemke 105,0068,75 65,568,75 65,536,25

0,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,000,00 ---1.500,00 ---0,00

0,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,000,00 ---390,40 ---0,00

0,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 279,00279,00 100,00,00 ---0,00

200,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0,000,00 ---0,00 0,00,00

0,00420239 Nakup avdiovizualne opreme 0,000,00 ---730,95 ---0,00

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 192,99192,99 100,00,00 ---0,00

6.380,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 6.640,646.640,64 100,05.299,58 104,10,00

Stran: 53 od 58
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

09 - Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

09 Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica 20.300,0020.300,0019.329,11 95,219.739,88 95,2970,89

8.300,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.300,007.330,06 88,37.320,87 88,3969,94

8.300,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.300,007.330,06 88,37.320,87 88,3969,94

8.300,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 8.300,007.330,06 88,37.320,87 88,3969,94

7.890,008300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer 7.890,007.329,11 92,97.315,38 92,9560,89

215,00402000 Pisarniški material in storitve 215,00153,69 71,5211,82 71,561,31

150,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 150,0055,00 36,70,00 36,795,00

80,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 80,000,00 0,024,40 0,080,00

535,00402009 Izdatki za reprezentanco 535,00312,34 58,4468,47 58,4222,66

102,00402099 Drugi splošni material in storitve 93,1757,67 61,93,64 56,535,50

40,00402206 Poštnina in kurirske storitve 40,0034,00 85,045,73 85,06,00

0,00402402 Stroški prevoza v državi 115,50115,50 100,0110,29 ---0,00

260,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 53,720,00 0,00,00 0,053,72

4.820,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 4.829,054.829,05 100,04.775,16 100,20,00

1.208,00402912 Posebni davek na določene prejemke 1.208,001.207,56 100,01.195,16 100,00,44

25,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 25,0018,74 75,019,38 75,06,26

455,00402999 Drugi operativni odhodki 463,83463,83 100,0461,33 101,90,00

0,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 81,7381,73 100,00,00 ---0,00

410,008301 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-lastna sredstva 410,000,95 0,25,49 0,2409,05

10,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 10,000,95 9,55,49 9,59,05

400,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 400,000,00 0,00,00 0,0400,00

Stran: 54 od 58
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

09 - Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

12.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

12.000,0011.999,05 100,012.419,01 100,00,95

12.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 12.000,0011.999,05 100,012.419,01 100,00,95

12.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 12.000,0011.999,05 100,012.419,01 100,00,95

12.000,008302 Krajevna skupnost Boh. Bistrica-transfer za vzdrževanje in 

investicije

12.000,0011.999,05 100,012.419,01 100,00,95

0,00420201 Nakup pisarniške opreme 0,000,00 ---419,04 ---0,00

8.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.000,008.000,00 100,09.179,44 100,00,00

4.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,003.999,05 100,02.820,53 100,00,95

Stran: 55 od 58
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - Krajevna skupnost Koprivnik - Gorjuše

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

10 Krajevna skupnost Koprivnik - Gorjuše 13.890,0013.890,009.615,45 69,211.251,94 69,24.274,55

13.890,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.890,009.615,45 69,211.251,94 69,24.274,55

13.890,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 13.890,009.615,45 69,211.251,94 69,24.274,55

13.890,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 13.890,009.615,45 69,211.251,94 69,24.274,55

9.500,008200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer 9.500,008.224,67 86,67.364,51 86,61.275,33

50,00402000 Pisarniški material in storitve 50,0012,00 24,022,40 24,038,00

3.350,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.175,492.213,20 69,73.347,60 66,1962,29

196,40402009 Izdatki za reprezentanco 196,40196,40 100,052,60 100,00,00

1.938,60402099 Drugi splošni material in storitve 2.113,112.113,11 100,02.611,14 109,00,00

300,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 700,00699,81 100,0258,95 233,30,19

25,00402203 Voda in komunalne storitve 25,0017,71 70,820,93 70,87,29

300,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 130,00129,08 99,3317,56 43,00,92

120,00402206 Poštnina in kurirske storitve 120,0068,15 56,878,23 56,851,85

2.500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.270,002.122,65 93,50,00 84,9147,35

700,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 700,00650,00 92,9650,00 92,950,00

20,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,002,56 12,85,10 12,817,44

4.390,008201 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-lastna sredstva 4.390,001.390,78 31,73.887,43 31,72.999,22

50,00402001 Čistilni material in storitve 50,000,00 0,00,00 0,050,00

50,00402009 Izdatki za reprezentanco 50,0050,00 100,00,00 100,00,00

500,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,000,00 0,0767,74 0,0500,00

250,00402200 Električna energija 250,00199,95 80,0282,88 80,050,05

1.000,00402204 Odvoz smeti 1.000,00940,83 94,11.121,56 94,159,17

2.340,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.340,000,00 0,01.515,25 0,02.340,00

200,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 200,00200,00 100,0200,00 100,00,00

Stran: 56 od 58
Zaključni račun 2015 Stran 125 od 515



B. Račun finančnih terjatev in naložb

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

04 Občinska uprava 200,00200,000,00 0,0120,24 0,0200,00

200,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

200,000,00 0,0120,24 0,0200,00

200,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 200,000,00 0,0120,24 0,0200,00

200,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 200,000,00 0,0120,24 0,0200,00

200,004600 Prenos kupnin na SSRS 200,000,00 0,0120,24 0,0200,00

200,00442100 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 200,000,00 0,0120,24 0,0200,00

Stran: 57 od 58
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

2015

VELJAVNI

PRORAČUN

2015

SPREJETI

PRORAČUN

2015

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

REALIZACIJA

2014

(4) (1)/(3)

Indeks

(2)-(1)

Razlika

04 Občinska uprava 384.730,00384.730,00235.128,60 61,1150.728,52 61,1149.601,40

384.730,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 384.730,00235.128,60 61,1150.728,52 61,1149.601,40

384.730,002201 Servisiranje javnega dolga 384.730,00235.128,60 61,1150.728,52 61,1149.601,40

384.730,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

384.730,00235.128,60 61,1150.728,52 61,1149.601,40

384.730,005401 Odplačila kreditov 384.730,00235.128,60 61,1150.728,52 61,1149.601,40

384.730,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 384.730,00235.128,60 61,1150.728,52 61,1149.601,40

Stran: 58 od 58
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II .  POSEBNI DEL 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

01 Občinski  svet  

01 POLITIČNI SISTEM   

0101 Politični sistem  

01019001 Dejavnost občinskega sveta  

 

3001 Del plače članom občin. sveta in nagrad  članom delovnih teles  

 46.953 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za izplačila sejnin občinskim svetnikom (8x redna seja, 
od tega so bile 4 seje še iz leta 2014 in 1 izredna seja, ravno tako še iz leta 2014) 
in nagrad članom delovnih teles (Komisija za mandatna vprašanja – 8x, Komisija za 
urejanje prostora, varstvo okolja in komunalno infrastrukturo – 6x, Komisija za 
negospodarske dejavnosti – 6x, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo – 7x, 
Statutarno-pravna komisija – 6x, Komisija za turizem in kmetijstvo – 6x, Uredniški 
odbor Bohinjskih novic – 11x, Komisija za izvedbo postopka za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bohinj – 1x, 
Komisija za organizacijo in izvedbo porok v Ceconijevem parku – 2x, Komisija za 
sušenje krme v kozolcih – 1x, Komisija za stvarno premoženje – 5x). 
Tudi komisijam se je plačalo še za seje, opravljene v letu 2014.  

3014 Stroški reprezentance - občinski svet 8 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Občina Bohinj je opravila nakup kozarcev za vodo za člane Občinskega sveta.  

3015 Glasovalna naprava 2.999 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je Občina Bohinj opravila nakup glasovalne naprave, ki omogoča lažje 
delo članov Občinskega sveta.  Strošek nabave glasovalne naprave skupaj z 
računalniško opremo je znašal 2.998,97 EUR. 

Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
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5005 Prenos sej občinskega sveta po kabelskemu sistemu 5.765 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Občina Bohinj je v letu 2015 snemala in predvajala 9 sej Občinskega sveta Občine 
Bohinj. 

5010 Financiranje političnih strank 5.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena financiranju političnih strank. 
 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov  

 

3046 Volitve - delno povračilo stroškov za volilno kampanjo 1.115 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za povrnitev stroškov za volilno kompanijo.   
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02 Nadzorni  odbor  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

0203 Fiskalni nadzor  

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

 

3002 Del plače članom nadzornega odbora
 5.324 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Nadzorni odbor se je v letu 2015 sestal na 5 rednih sejah. V začetku leta 2015 sta 
bili izplačani tudi 2 seji nadzornega odbora iz leta 2014. 
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03 Župan  

01 POLITIČNI SISTEM  

0101 Politični sistem  

01019003 Dejavnost župana in podžupanov  

 

3000 Plača občinskega funkcionarja 14.727 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Podžupanu Sodju je bilo izplačanih 12 plač. 
3003 Osnovna plača - župan 46.639 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za izplačila dvanajstih plač županu. 
3012 Stroški za prosl.,pokrov.prired.,poroč.obred.in promocije 4.286 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za proslave in promocijo občine ter za nakup daril in 
pogostitev za poslovne partnerje. 

3013 Materialni stroški - GSM 626 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Proračunska postavka izkazuje porabo sredstev za plačilo stroškov mobilne 
telefonije za župana in podžupana. 

3020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca 5.999 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za reprezentanco, predvsem za pogostitve gostujočih in 
šopke za različne priložnosti. 

3030 Dnevnice za službena potovanja 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 ni bilo izplačanih sredstev za dnevnice. 
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3032 Stroški prevoza 2.151 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo prevoza na službenih potovanjih. 
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04 Občinska uprava  

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

0202 Urejanje na področju fiskalne politike  

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike  

 

3166 Provizija za plačilni promet 2.069 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Provizija je bila plačana Ministrstvu za finance za izvajanje direktnih obremenitev, 
za vodenje računov in storitev na področju plačevanja. Prav tako je bila provizija 
plačana Poštni banki Slovenije za plačilni promet preko posebnega računa z 
ničelnim stanjem, na katerega polagamo predvsem iztržke od parkomatov, 
upravnih taks,itd. V decembru smo se tudi vključili v izvajanje obveznega 
večstranskega pobota in za-ta namen plačali tudi stroške izvršenih pobotov. Ravno 
tako smo Alta investu d.d. plačali stroške za letno vodenje trgovalnega računa.  
 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ  

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba  

03029002 Mednarodno sodelovanje občin  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Pristopna pogodba med državami, članicami EU in pristopnicami. 
• Evropska listina o lokalni samoupravi. 
• Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti 

ali oblasti. 
• Zakon o zunanjih zadevah. 
• Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Dolgoročni cilj je promocija Bohinja in večja prepoznavnost občine v tujini; 
odpiranje vrat gospodarstvu in regiji; spodbujanje turističnega razvoja; prenos 
dobrih praks z različnih področij; vključevanje v EU projekte. 
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5070 Članstvo omrežja Alpskih občin 625 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena za članstvo občine Bohinj v omrežju Alpskih občin. 
Občina Bohinj skupaj z občino Bovec in Kranjska Gora tvori regijo Julijske Alpe. 
Združenje obsega več kot 250 občin iz celotnega alpskega prostora od Francije do 
Slovenije. Glavne naloge: izmenjava strokovnega znanja in primerov dobre prakse 
med občinami in dolinami iz celotnega alpskega loka, ki so se med seboj povezale 
zato, da bi lahko cilje Alpske konvencije uresničevale v vsakdanjem življenju  in 
tako prispevale k uveljavljanju sonaravnega razvoja na območju Alp. Članstvo v 
omrežju med drugim omogoča prijavo na razpise za pridobitev sredstev.  
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

0402 Informatizacija uprave  

04029001 Informacijska infrastruktura  

 

6764 Odprto brezžično omrežje Bohinj 4.400 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo prenovili Načrt razvoja širokopasovnega omrežja za potrebe 
kandidiranja na EU razpise. Del storitve smo plačali v leto 2015 (4.400 €), ostalo 
bomo plačali v letu 2016. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
 

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Našim občanom smo zagotovili tekoče obveščanje in informiranje o aktualnih 
zadevah na območju občine in s tem dosegli osnovni cilj na področju obveščanja 
javnosti. Javno obveščanje je potekalo preko Bohinjskih novic, Radia Triglav v 
oddaji Občinski tednik Občine Bohinj ter preko spletne strani Občine Bohinj. 
Določene uradne objave in obvestila smo objavili v Uradnem listu RS in drugih 
medijih javnega obveščanja. 

3191 Urejanje internetnih strani 800 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija izkazuje porabo sredstev v letu 2015 za redno vzdrževanje internetnih 
strani. 
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5002 Stroški za tisk in objavo 2.947 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za razna informativna oglaševanja in priložnostna 
sporočila v tiskanih medijih ali na radiu ter tisk odločb pavšalne turistične takse. 

5003 Občinski tednik 4.538 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Občina Bohinj svoje občane in občanke dvakrat mesečno obvešča o dogajanju v 
občini preko Radia Triglav v oddaji Tednik Občine Bohinj. Realizacija izkazuje 
porabo sredstev za pripravo in objavo oddaje. 

5004 Bohinjske novice 33.845 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija predstavlja plačilo 12 številk Bohinjskih novic (dec. 2014 do nov. 2015), 
plačilo ene izredne številke Uradnega vestnika ter sejnine uredniškega odbora. 
 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.249 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

V ta del sodi izvedba kulturnega in občinskega praznika Občine Bohinj. Praznika je 
določil Občinski svet Občine Bohinj. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Programa obeh praznikov sta bila izvedena. S tem je bil letni cilj dosežen. 
3011 Občinski kulturni praznik 300 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Glede na dejstvo, da naša osnovna šola nosi ime po dr. Janezu Mencingerju, 
kateremu je posvečen kulturni praznik naše občine, smo se s šolo dogovorili, da 
program pripravijo v šoli. V skladu s pogodbo je tudi v letu 2015 program 
organizirala in realizirala naša šola. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija plana je v skladu s planiranimi stroški. 
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3050 Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - plakete, priznanja 713 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je posledica plačila založniških in tiskarskih storitev za nagrajence ob 
občinskem prazniku (plakete in priznanja) v višini: 413,67 € za graverske storitve 
in 298,90 € za tiskarske storitve. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Ob planiranju sredstev nam ni poznano število občinskih nagrajencev, zato je plan 
lahko le ocena stroškov. Realizacija je posledica plačila stroškov plaket in priznanj 
za sedem nagrajencev. 

3052 Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - pogostitev 323 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V okviru praznovanja ob občinskem prazniku smo pripravili pogostitev: 
• ob podelitvi priznanj najboljšim mladim športnikom v višini 47,51 €; 
• na osrednji proslavi ob občinskem prazniku v višini 205,68 €; 
• ob otvoritvi čistilne naprave v višini 69,59 €. 

 
Pogostitev na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku je pripravilo Društvo Invalid 
Bohinj, proračun so bremenili le stroški materiala. Za ostali prireditvi smo 
pogostitev pripravili na občinski upravi, proračun so bremenili le stroški materiala. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Preostanek sredstev v višini 177,22 € je posledica dejanskega plačila materiala in 
varčevanja. 

3054 Občinski praznik drugi stroški 945 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V okviru praznovanja ob občinskem prazniku smo pripravili tedenski program 
prireditev. V realizacijo so vključena plačila stroškov, predstavljenih v spodnji 
tabeli.   

Izvajalec vsebina  Stroški v 
EUR 

 Pavel Korošec s.p.  fotografije, DVD na osrednji prireditvi 100,00  

 Mej-se d.o.o.  dotisk majic / nagrade mladim 
športnikom  

 44,80 

 Planinsko društvo 
Srednja vas 

 prireditev ob spomeniku Štirih srčnih 
mož 

 300,00 

Glasbeno društvo Bohinj sodelovanje na otvoritvi čistilne 
naprave 

150,00 

 Društvo plesalnica 
studia Bohinj 

sodelovanje na podelitvi priznanj 
mladim športnikom   

150,00 
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 Zvonček - S 
d.o.o.Jesenice 

 šopki za nagrajence, aranžma za oder  200,01 

 SKUPAJ   944,81 

3062 Čistilna akcija 969 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije ter 
pogostitev udeležencev le-te. Tudi v letu 2015 smo akcijo združili z dogodkom 
Zeleni vikend. Junija je bila izvedena še ena čistilna akcija, v sklopu katere sta  
Občinska uprava in Režijski obrat uredila območje parka Pod skalco. 
 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 125.977 € 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o lokalni samoupravi 
• Zakon o javnih financah 
• Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
• Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
• Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj 
• Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in 
stanovanj 
• Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe energije v javnih stavbah v skladu z 
zakonodajo. 

3174 Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev, drugo 14.743 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so namenjena za pokrivanje sodnih stroškov (stroški postopka), storitev 
odvetnikov (zastopanje v odškodninskih, pravdnih, nepravdnih in izvršilnih 
postopkih), notarjev (overitve, vlaganje ZK predlogov) ter stroškov izvršiteljev in 
izvršilnih postopkov. 
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3198 Odškodninski zahtevki 2.278 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je bilo porabljenih sredstev v višini 2.278,08 EUR. Gre za plačilo 
obveznosti (rente), ki jo mora občina Bohinj plačati na podlagi pravnomočne sodbe 
opr.št. II Cp 3662/2011. 

3199 Sodni postopki- poravnave 20.401 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena in porabljena za plačila po sklenjenih sodnih 
poravnavah: 
- 20.400,72 EUR tretji obrok poravnava Zoisova hiša (poravnava med Nadškofijo 
Ljubljana in Občino Bohinj) opr.št. I P 338/2012, z dne 15.03.2013. 

4100 Sanitarije na Ribčevem Lazu 4.160 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije, 
vode, odvoz smeti in nabavo čistilnih sredstev za sanitarije na Ribčevem Lazu. 
Prepleskana je bila lesena fasada objekta.  

4700 Poslovni prostori 69.356 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode, 
komunalnih odpadkov za objekte kulturni dom Joža Ažmana, dom upokojencev, 
šolo na Koprivniku, tržnico, poslovne prostore na Triglavski 32. Za vse te objekte je 
bil opravljen obvezen letni pregled gasilnikov. V kulturnem domu je bila pregledana 
varnostna razsvetljava in za to pridobljen certifikat ustreznosti. Nabavljene so bile 
tri sedežne garniture za avlo kulturnega doma Joža Ažmana.  Na celotnem objektu 
"Cuki" je bila zamenjana streha. Obnovljeni so bili vsi zaključki in špice ob strehi in 
zaščiteni z kovinsko pločevino. Na zadnjem delu objekta - tržnica je bila obnovljena 
celotna notranjost. Vgrajena so bila okna in zamenjana vhodna vrata, obnovljena je 
bila nova električna napeljava. Celoten objekt se je toplotno izoliral in izvedena je 
bila  nova fasada. Obnovljen je bil tudi zunanji tretoar pred objektom. V vseh 
poslovnih objektih so bili izvedeni letni pregledi gasilnih aparatov. Prav tako so bile 
pregledane in očiščene kurilne naprave za nemoteno delovanje v času zimske 
sezone. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 

4704 Telefon - poslovni prostori 168 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo stacionarnega telefona 
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Krajevni skupnosti Bohinjska Bistrice ter Kulturnemu domu Joža Ažmana. 
 

4719 Izdelava razširjenih energetskih pregledov 14.870 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo sredstva porabili za izvajanje energetskega menedžmenta in 
izdelavo poročila: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in 
njihovih učinkih. Izdelali smo tudi Energetske izkaznice za vse občinske stavbe za 
katere so le-te zakonsko predpisane. 
Obenem smo v letu 2015 izdelali razširjeni energetski pregled za dve stavbi, 
Zdravstveni dom z lekarno ter Kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Z 
omenjenima stavbama imamo namen v letu 2016 kandidirati na razpisu za 
Energetske sanacije javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo. Ker pogoji razpisa še 
niso točno določeni bo ob objavi le tega jasno z koliko stavbami se bomo prijavili na 
razpis. Razširjeni energetski pregled imamo izdelan tudi za Občinsko stavbo. 
 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ  

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost  

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Glavni program Znanstveno - raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za 
financiranje aplikativnih programov. Sem vključujemo programe BSC in Ragor. 
 

5060 RAGOR 9.433 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so se namenila za izvajanje projektov Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske: 
1. Sodelovanje pri koordinaciji županov v višini 1.194,00 EUR 
2. Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja (podjetniška kavica) v višini 
1.372,00 EUR 
3. Lokalno podjetniški center (VEM točka) v višini 1.292,00 EUR 
4. Europe direct Gorenjska v višini 1.265,00 EUR 
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5. Proč z invazivkami v višini 2.500,00 EUR 
6. Lokalna samooskrba v višini 1.440,00 EUR 
 
S postavke smo zagotovili tudi sredstva v višini 370,00 EUR za sofinanciranje 
izdajanja "Kranjske č'bele". Višina sofinanciranja je 10,00 EUR za vsakega člana 
Čebelarskega društva Bohinj, ki ima stalno prebivališče v občini Bohinj.  

5062 Sofinanciranje programov BSC 8.524 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu in sofinanciranje na 
področju RRA izhaja iz potreb regionalnega okolja po neprestanem razvoju 
projektnih idej. V okviru RRA se je v letu 2015 sofinanciralo delovanje na področjih: 
vodenje regionalnega razvoja in priprava projektov za spodbujanje razvoja, 
tehnološkega razvoja, človeških virov, turizma, infrastrukture, okolja in prostora ter 
podeželja. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Skupna revizijska služba je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne 
notranje revizijske službe Občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica 
(Uradni list RS 41/08), naloge se izvajajo na podlagi letnega načrta dela, ki je ga 
župani občin sprejemajo letno v skladu z Pravilnikom o delovanju skupne notranje 
revizijske službe. 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled in Bohinj je ustanovljeno na 
podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Bled in Bohinj (v nadaljevanju MIR-1) (Uradni list RS, št. 63/2009), MIR pa 
opravlja na območju občin ustanoviteljic naloge občinskega inšpekcijskega 
nadzorstva in občinskega redarstva na podlagi državnih in lokalnih predpisov kot 
samostojen organ. 

3176 Stroški revizorskih storitev 6.586 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za plačilo deleža (13,77%) za skupno notranjo 
revizijsko službo v letu 2015.  

3197 Stroški SMIR 111.441 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Dejavnost MIR smo v letu 2015 sofinancirali v višini 111.441,35 €.  
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0603 Dejavnost občinske uprave  

06039001 Administracija občinske uprave  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Sredstva na spodaj navedenih proračunskih postavkah so bila v letu 2015 
namenjena za materialne stroške občinske uprave (v največji meri za pisarniški 
material, računalniške storitve, sodne stroške, poštnino, telefon, provizijo za plačilni 
promet,...). 

3101 Osnovne plače 379.146 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za izplačila plač zaposlenih na občinski upravi in sicer za 
dvanajst mesecev (v mesecu januarju je bilo izplačanih 18 plač, v februarju 16 plač 
(uslužbenka je nastopila porodniški dopust, uslužbenec na področju prostora manj); 
v marcu 16 plač; v aprilu 16 plač, v maju 17 plač (zaposlil se je pripravnik); v 
juniju 17 plač; v juliju 17 plač, v avgustu 17 plač, v septembru 17 plač; v oktobru 
17 plač (uslužbenka se je upokojila, zaposlila se je nova uslužbenka v tajništvu), v 
novembru 18 plač (vrnila se je uslužbenka s porodniškega dopusta),  v decembru 
18 plač. 
V mesecu juniju je bil izplačan regres zaposlenim na občinski upravi (v skladu z 
176. členom ZUJF-a).   
Izplačani sta bili 2 jubilejni nagradi, ena za 10 let delovne dobe v javnem sektorju 
in druga za 20 let delovne dobe v javnem sektorju. 

3140 Pisarniški material in storitve 6.120 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so namenjena za nemotenemu poslovanju občinske uprave za pisarniški 
material in storitve . 

3141 Zdravniški pregledi 603 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena obdobnim zdravniškim pregledom. Na pregled je odšlo 
5 zaposlenih.  

3142 Delo preko študentskega servisa 15.678 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila v letu 2015 namenjena študentom, ki so opravljali študentsko delo 
in obvezno delovno prakso v občinski upravi ter studenško delo v muzeju.  
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3144 Podjemna pogodba 23.986 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je imela Občina Bohinj sklenjenih 5 podjemnih pogodb (vodenje 
občinske kronike, vzdrževalna dela v Cecconijevem parku, urejanje javnih površin, 
adaptacija opornih zidov, polaganje robnikov, ostala dela in naloge po nalogu 
naročnika). 

3147 Časopisi, revije, knjige in strok. literatura 386 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so porabljena za letno naročnino na revijo IKS ter letno naročnino na 
Revijo Javna naročila in javne finance. Ravno tako smo se odločili za nakup zakona 
o graditvi objektov.  

3148 Računalniške storitve 17.960 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje računalniške programske opreme, 
ki je potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave (vzdrževanje progama za 
zajem in vodenje dokumentov vhodne ter izhodne pošte, finančnega programa, 
celotnega informacijskega sistema občinske uprave, ipd.). Del porabe predstavlja 
tudi zamenjava programa za upravljanje dokumentov vhodne in izhodne pošte ter 
nadgradnjo programske opreme. 

3153 Poštnina in kurirske storitve 13.780 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva se  namenjajo za pokritje stroškov poštnine in kurirskih storitev, ki so 
potrebne za nemoteno delovanje pri komuniciranju med organi in strankami. 

3154 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 8.516 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za stacionarni telefon na občinski upravi 
ter kritje GSM porabe zaposlenih na občinski upravi, RTV prispevek, dostop do 
zakonodaje, itd 

3160 Stroški prevoza - kilometrina 4.432 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za stroške prevoza na službenih potovanjih po državi. 
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3161 Dnevnice za službena potovanja v državi 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Na službenih potovanjih v državi ni bilo izplačanih dnevnic. 
3164 Stroški seminarjev 1.679 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva na postavki so bila porabljena za obisk 7 delovnih posvetov in sicer: 
Kategorizacija občinskih cest, Javna naročila male vrednosti in postopek s 
pogajanji, Urejanje razmerij na nepremičninah s stavbno pravico, služnostjo in 
pripadajočimi zemljišči, Kako do EU sredstev, LIDAR in uporaba podatkov 
laserskega skeniranja v geodeziji, Strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov, 
sofinanciranih iz EU sredstev, Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre v 
lokalni skupnosti. 

3165 Izdatki za strokovno izobraževanje 935 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za nakup programske opreme ODOS ter za licence in 
namestitev modulov programske opreme ODOS. 

3167 Bančne storitve 100 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bile porabljene za obresti zakladniškega računa ter stroške za najem 
kratkoročnega kredita. 

3171 Druge članarine 1.065 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za članarino Skupnost občin Slovenije v 2 obrokih ter 
sredstva za uporabo digitalnega potrdila. 

3172 Drugi splošni material in storitve 4.736 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za najem fotokopirnega stroja, naročnine za vstop v 
državno informacijsko omrežje, vzdrževanje strežnika za e-pošto ter drugi splošni 
material in storitve, ki jih Občina Bohinj potrebuje za svoje delovanje. 
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3173 Zavarovalne premije - pravna zaščita 1.684 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so namenjena za letno naročnino, sklenjeno za zavarovanje Arag. 
3193 Stroški intelektualnih storitev 2.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za stroške pravnih svetovalnih storitev. 
 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Občinska uprava je skrbela za tekoče vzdrževanje in obratovanje občinske zgradbe 
in tehnične opreme. Za vzdrževanje tehnične opreme je imela sklenjene pogodbe z 
zunanjimi izvajalci. Občinska upravna stavba s svojimi prostori omogoča zadostne 
delovne pogoje za zaposlene. Občinska uprava pomemben del procesov izvaja ob 
podpori sodobnih računalniških programov, ki jih vzdržujejo in posodabljajo zunanji 
izvajalci. 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in servisiranje osnovnih sredstev ter 
nabavo novih osnovnih sredstev v skladu s planom. Sredstva so se porabila za 
servisiranje in vzdrževanje fotokopirnega stroja, zamenjavo nekaterih kosov 
dotrajanega pisarniškega pohištva in opreme, računalnikov in programske opreme. 

3157 Vzdrževanje osnovnih sredstev 709 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za servisiranje in nabavo tonerjev kopirnih strojev. 
3177 Tekoče vzdrževanje stavb 19.320 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Planirana sredstva za vzdrževanje občinske stavbe so bila porabljena za plačilo 
stroškov za električno energijo, ogrevanje, vode, komunalnih storitev in 
zavarovanja. Opravljen je bil letni pregled gasilnih aparatov in kurilne naprave.  

3180 Nabava pisarniškega pohištva 1.507 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Nabavljena je bila ena omara za shranjevanje dokumentacije in dva stola. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Pisarniško pohištvo  OB004 - 06 - 
0004. 
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3182 Nakup računalnikov in prog. opreme 14.986 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so se namenila za zamenjavo programske opreme za zajem in vodenje 
dokumentov vhodne in izhodne pošte, nakupa naprav za internetno in brezžično 
povezavo občinske stavbe, nakupa računalnikov in pripadajoče programske opreme 
- tudi za Policijsko postajo Bohinjska Bistrica in programske opreme za potrebe 
geodetskih posnetkov. Del sredstev pa je bil porabljen za redno vzdrževanje, 
nadgradnje in popravila računalniške opreme. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Nakup računalnikov in programske 
opreme OB004 - 06 - 0001. 

3183 Nakup telefonov 111 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Opravili smo nakup enega GSM aparata.  

Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Nakup računalnikov in programske 
opreme OB004 - 06 - 0001. 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

4920 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - tekoči transfer 3.661 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V proračunu za leto 2015 so planirana sredstva v višini 4.200,00 €. Do 31.12.2015 
so bila porabljena v višini  3.660,50 €, kar predstavlja 87,2 % veljavnega plana. 
Sredstva so bila porabljena za izplačilo nadomestila OD, članom ki so se udeležili 
usposabljanja na Igu ali so posredovali na intervencijah v času službe, ter za 
ureditev štabne sobe v kletnih prostorih občinske zgradbe. 

4921 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - plačilo GSM 579 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V proračunu za leto 2015 so planirana sredstva v višini 800,00 €. Do 31.12.2015 so 
bila porabljena v višini 579,03 €, kar predstavlja 72,4 % veljavnega plana. 
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov GSM za člana štaba CZ Občine 
Bohinj in stroške pozivanja ob intervencijah. 
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4930 Nakup opreme za CZ 12.453 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V proračunu Občine Bohinj za leto 2015 so za nabavo opreme za zaščito, reševanje 
in pomoč namenjena sredstva v višini 13.000,00 €. Do 31.12.2015  so bila sredstva 
porabljena za nakup opreme za GRS Bohinj v znesku 5.000,00 €, za dokončno 
poplačilo izvenkrmnega motorja za  čoln, za enoto potapljačev iz PGD Savica Polje v 
znesku 822,16 €. Izveden je bil tudi nakup dozatorjev za polnjenje protipoplavnih 
vreč s peskom v znesku 246,00 €. V znesku 1.396,56 je radioklub Bohinj nabavil 
kamero Mobotix. Štab CZ je za enoto PGD Boh. Bistrica nabavil lestev in set dvižnih 
blazin, za PGD Koprivnik in Nemški Rovt pa zajemalna nosila po en kos.  Preostanek 
plačila fakture se bo pokrival iz sredstev v letu 2015. Namenjena sredstva so bila 
porabljena v celoti, kar predstavlja 95,8 % veljavnega plana. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Nakup opreme za civilno zasčito  
OB004 - 06 - 0007. 
 
 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

 

4900 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Bled - Bohinj 17.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Z veljavnim planom so sredstva za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj za leto 2015  
planirana v višini 17.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila porabljena v višini 17.000,00 
€, kar je 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač 
zaposlenih delavcev ter plačilo materialnih stroškov delovanja GZ Bled – Bohinj. 
Sredstva za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj v razmerju glede na število PGD v 
občini  zagotavljajo občine Bled, Bohinj in Gorje. 

4901 Sredstva za redno dejavnost Prostovoljnih gasilskih društev 61.500 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Z veljavnim proračunom so v letu 2015 za delovanje društev namenjena sredstva v 
višini 61.500,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena v višini 61.500,00 €, 
kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana. 
Sredstva so bila porabljena za:  

Zap. Št 
Vrsta  

– namen  Znesek € 

1. Vzdrževanje vozil     4.796,01 € 

2. Zavarovalne premije (vozila, oprema, 
člani) 

7.954,91 € 

3. Prvi del dotacije za redno delovanje PGD 3.750,00 € 
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4. Vzdrževanje opreme 4.592,08 € 

5. Registracija vozil 1.263,42 € 

6. Značke čini 978,19 € 

7. Dejavnost mladine 2.600,00 € 

8. Dejavnost članice veterani 1.369,97 € 

9. Zdravstveni pregledi  4.874,68 € 

10. Plačilo PIZ in ZZ 2.567,38 € 

11. Izobraževanje 617,32 € 

12. Ogrevanje GD 7.150,00 € 

13. Drugi del dotacij v skl. S pravil 16.813,45 € 

14. Delovanje OGP 2.172,59 € 

 SKUPAJ:  61.500,00 € 

4910 Investicijsko vzdrževanje gas.domov in opreme 2.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje GD in opreme so bila z veljavnim proračunom                 
namenjena v znesku 4.000,00 €. 2.000,00 € je bilo preneseno na proračunsko 
postavko 4912 za nakup gas. vozila za PGD Studor. Do 31.12.2015 so bila sredstva 
porabljena  v celoti, obnovo ostrešja GD  za PGD Gorjuše v znesku 1.000,00 €,  in 
za obnovo fasade na GD Savica-Polje v znesku 1.000,00 €. Za vsa izvedena dela so 
bile sklenjene pogodbe z občino Bohinj, PGD pa so posredovala poročila o porabi 
sredstev s priloženimi fakturami. Poraba sredstev predstavlja 100 % veljavnega 
plana. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Nakup gasilskih vozil in opreme za 
PGD  OB004 - 06 - 0008. 

4911 Tekoči transfer - nakup opreme 20.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Z veljavnim proračunom so za nakup zaščitne in reševalne opreme PGD v letu 2015 
namenjena sredstva v višini 20.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva 
porabljena v znesku 20.000,00 €, kar predstavlja 100 % veljavnega plana.  

PGD Srednja vas Kos Znesek  Z DDV 

vedrovka  1 257,99 €  

čelada z vizirjem 4 619,36 €  

ščitnik za čelado 4 96,64 €  

rokavic št. 10 2 171,72 €  

rokavic št. 11 2 171,72 €  
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delovni pas 5 216,85 €  

podkapa 5   147,47 €  

gas. škornji št 43 2         370,69 €  

zajemalna nosila 1 330,50 €  

Detektor plinov 1 157,56 €  

Skupaj    2.540,50 €  

PGD Boh. Bistrica  Kos Znesek  Z DDV 

Komplet zaščitnih oblek 2 1.365,91 € 

Jeklenki za IDA 6 1.127,10 €  

Detektor plinov 1 841,40 € 

Zaščitni škornji 2 370,68 €  

Zaščitna čelada 2 309,68 €  

Ščitnik za čelado 2 48,32 €  

Zaščitne rokavice 2  171,72 €  

IDA 4  3.260,20 €  

Skupaj    7.495,01 €  

PGD Gorjuše Kos Znesek  Z DDV 

Gasilski pas  3  130,11 €  

Ročnik turbomatic 1 383,69 €  

Zaščitna obleka 2 1.365,91 €  

Zaščitni škornji    3 556,03 €  

Zaščitna čelada 2 309,68 €  

Ščitnik za čelado 2 48,32 €  

Zaščitne rokavice 2 171,72 €  

Skupaj             2.965,46 €  

PGD Boh. Češnjica         
Kos 

Znesek  Z DDV 

Agregat  1  1.300,11 € 

Skupaj   1.300,11 € 

PGD Gradišče Kos Znesek Z DDV 

Mikrofon zvočnik 1 84,55 € 

Skupaj   84,55 €  

PGD Koprivnik Kos Znesek  Z DDV 

Komplet zaščitnih oblek  2 1.365,91 €  

Ročnik nepiro 1 763,93 €  
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Detektor plinov  1 157,56 € 

Zaščitna čelada 2 309,68 €  

Ščitnik za čelado 2 48,32 €  

Zaščitne rokavice 2    171,72 €  

Zaščitni škornji 3 556,03 €  

Vezalna vrv 2 56,44 €  

Skupaj    3.429,59 €  

PGD Stara Fužina Kos Znesek  Z DDV 

Detektor plinov 1 157,56 €  

IDA 2 1.630,10 €  

tlačni posodi 2 375,70 €  

Skupaj     2.163,36 €  

PGD Nomenj Kos Znesek  Z DDV 

Nosilec za svetilko 2 35,60 €  

Skupaj  35,60 €  

PGD Nemški Rovt Kos Znesek  Z DDV 

Reševalna vrv 1 58,19 €  

Tlačana posoda 2 375,70 €  

Skupaj    433,89 €  

Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Nakup gasilskih vozil in opreme za 
PGD  OB004 - 06 - 0008. 

4912 Nakup opreme - investicijski transfer 26.570 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Z veljavnim planom so bila sredstva za investicije na področju požarnega varstva v 
letu 2015 planirana v višini 28.000,00 €. Do 31.12.2015  so bila sredstva 
porabljena za sofinanciranje gasilske avto lestve GARS Jesenice v znesku 9.570,07 
€, za  sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Studor v znesku 17.000,00 €. 
Za sofinanciranje avto lestve GARS Jesenice, je podpisana pogodba, ki se v 
naslednjem letu izteče. Za ostala sredstva za investicije, so bili pridobljeni trije 
predračuni. Skupaj je bilo namensko porabljenih sredstev v znesku 26.570,07 €, 
kar predstavlja 94,89% planiranih sredstev.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Nakup gasilskih vozil in opreme za 
PGD  OB004 - 06 - 0008. 
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost  

08029001 Prometna varnost  

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot pri starejši populaciji smo 
vplivali na dvig prometno varnostne kulture udeležencev. Pri izvajanju aktivnosti je 
bil cilj sodelovanje s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri 
zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. S tem smo dosegli spremembo 
vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot pešcev. 

3175 Svet za varnost občanov 4.058 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva smo namenili za izvedbo izobraževalnega programa Kolesarčki v OŠ dr. 
Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup 
materiala za poslikavo varne poti v šolo, ki je bila izvedena v sodelovanju z učenci 
osnovne šole. V okviru preventivnega programa varnosti v cestnem prometu smo 
financirali nakup majic s preventivno vsebino za učence prvih razredov osnovne 
šole. Iz sredstev je bila kupljena tudi opozorilna tabla za merjenje in beleženje 
hitrosti. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

1003 Aktivna politika zaposlovanja  

10039001 Povečanje zaposljivosti  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje 
zastavljenih ciljev 

3301 Javna dela - osnovne plače 36.218 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V Občini Bohinj je bilo v letu 2015 zaposlenih 6 javnih delavcev. Trije so bili 
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zaposleni na programu Urejanje in vzdrževanje javnih površin, eden na programu 
Pomoč pri izvajanju programa za občane, eden na programu Pomoč pri izvajanju 
nadzora in skrb za urejenost športnih objektov, eden pa na programu Pomoč pri 
urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva. Delo so 
opravljali glede na potrebe po krajevnih skupnostih. Njihova delovna obveznost je 
bila osem ur dnevno.  
Sredstva so bila porabljena za osnovne plače in nadure javnih delavcev, druge 
boleznine, povračilo stroškov prehrane in prevoza med delom, prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za 
zaposlovanje, prispevek za starševsko zaposlovanje in službene obleke javnih 
delavcev. 
Izplačan jim je bil tudi regres.  

4033 Materialni stroški - javna dela - Službena obleka 1.094 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za nakup osebne delovne zaščite, 
zdravniške preglede in izvedbo preizkusa iz varstva pri delu ter varstva pred 
požarom za delavce na javnih delih.  
 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o kmetijstvu 
• Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 

podeželja v občini Bohinj 
• Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
• Letni program dela RAGOR 2014 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Dolgoročni cilji podprograma so:  
• zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v 

podeželskem  prostoru,  
• ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega prostora, 
• spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,  
• izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev, 
• spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali. 
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4053 Sofinanciranje projekta turistična sirarska pot 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sofinanciranje ni bilo realizirano, ker projekt v letu 2015 še ni bil zaključen. 

4054 Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta 2.542 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Občina Bohinj je financirala certificiranje za leto 2015 za pridobljeno geografsko 
zaščito za značilen kmetijski proizvod - Mohant. Geografsko zaščito lahko 
uporabljajo proizvajalci, ki imajo pogoje proizvodnje sira - v letu 2015 so to 4 
proizvajalci Mohanta. Za potrditev geografske zaščite je potreben vsakoletni 
pregled izdelkov - certificiranje o ustreznosti izdelkov. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Bohinjski planinski sir OB004-07-
0001. 

4091 Projekti CLLD 41.100 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje projektov Stara hišna imena. V letu 2015 
smo bili pri projektu vodilni partner.  
Stara hišna imena  
Projekt „Stara hišna imena“ poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska 
košarica in je sofinanciran s strani Evropske unije, Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje programa Leader. V letu 2015 se je projekt nadaljeval v vaseh Bitnje, 
Gorjuše, Koprivnik v Bohinju, Lepence, Log v Bohinju, Nemški Rovt in Nomenj. Za 
strokovno izvedbo projekta je bila izbrana Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. V 
letu 2015 je bil projekt v celoti zaključen (pregled zapisov hišnih imen v 
zgodovinskih virih, zbiranje hišnih imen na terenu, zbiranje zgodb o hišnih imenih z 
osnovnošolci, izvedba srečanj z domačini s predstavitvijo pomena hišnih imen, 
promocija projekta v obliki obveščanja lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja 
hišnih imen in narečnih govorov).  
Ker smo bili v letu 2015 vodilni partner, smo morali zagotoviti sredstva na postavki 
tudi za preostale partnerje v projektu in poskrbeti za prenakazilo sredstev, ki smo 
jih prejeli s strani EU.  
Sredstva v višini 409,00 EUR so bila namenjena za vzdrževanje rezultatov projekta 
stara hišna imena.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : LEADER projekti OB004-09-0001. 

5063 LAS-za razvoj podeželja 2.641 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za upravljanje in delovanje LAS, skladno s podpisano 
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Pogodbo o sofinanciranju zagona, delovanja, upravljanja in projektov lokalne 
akcijske skupine za razvoj podeželja "Gorenjska košarica". 

6408 Ureditev vaškega jedra Stara Fužina 8.911 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila  namenjena izdelavi projektne dokumentacije (PZI) za 
ureditev/vzpostavitev novega vaškega jedra v Stari Fužini pred Kulturnim domom. 
Izdelanih je bilo več variantnih rešitev, ki so bile predstavljene tudi na sejah 
Krajevne skupnosti, potekala so usklajevanja z Direkcijo za ceste.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
 

11029003 Zemljiške operacije  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Zakonske in druge pravne podlage: 
• Zakon o kmetijstvu, 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
• Zakon o zaščiti živali, 
• Zakon o gozdovih, 
• Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Dolgoročni cilji se nanašajo na varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč oziroma poti 
in gozdov. 

4030 Urejanje javnih kmetijskih in večnamenskih poti 14.864 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Izvedena so bila vzdrževalna dela na naslednjih kmetijskih poteh: 
• Čez Dobravo od Bohinjske Bistrice do Polj vključno z vsemi glavnimi 

priključki; 
• od Broda čez Senožeta do Bohinjske Češnjice; 
• od cerkve na Bitnjah do glavne ceste pri mostu čez reko Savo; 
• od elektrarne do železniškega mostu pri reki Savi na Bitnjah. 

Vse poti so bile nasute z gramozom, pogredirane in utrjene z valjanjem. Uredilo se 
je tudi meteorno odvodnjavanje. 
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4031 Urejanje gozdnih vlak 7.992 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Izvedena so bila planirana vzdrževalna dela na naslednjih vlakah v zasebnih 
gozdovih: Potoče - Strana odd. 23, 36 in, Na kamnu odd.74, Za hribom odd.77, Za 
Gradec odd. 93 in  Črna gora odd.110. Iz sredstev interventnega Zakona sanacije 
gozdnih cest in gozdnih vlak po žledolomu februar 2014 pa so bila sredstva 
izključno porabljena za izdelavo novih vlak na območjih gozdov napadenih z 
lubadarjem. Tako je bilo iz teh sredstev zgrajenih 14. novih vlak v vrednosti 33.00 
EUR. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu  

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o zaščiti živali 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Zagotavljanje ustreznega varstva zapuščenih živali (psov in mačk) v skladu z 
veljavno zakonodajo. 

4056 Stroški zavetišča za živali 5.230 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali so občine dolžne zagotoviti pogoje za izvajanje 
storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali. Na podlagi pogodbe smo 
del sredstev namenili zavetišču Perun na Blejski Dobravi za zagotovitev enega 
boksa v zavetišču. Preostali del sredstev je bil namenjen za sterilizacijo oziroma 
kastracijo prostoživečih brezdomnih mačk.  
 

1104 Gozdarstvo  

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  
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4060 Vzdrževanje gozdnih cest 138.989 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Planirana sredstva so bila v celoti porabljena za realizacijo programa vzdrževanja 
gozdnih cest, katerega je pripravil Zavod za gozdove, OE Bled. Izvedeno je bilo 
vzdrževanje na 25 km cest v državnih gozdovih in 19 km cest v privatnih gozdovih. 
Prav tako je bilo vgrajenih še 21 dražnikov za meteorno odvodnavanje vode. 
Opravljeno je bilo tudi 274 ur ročnega dela. 
 
 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije 
električne energije  

12029001 Oskrba z električno energijo  

 

4332 Tokovina 32.559 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Planirana sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo omrežnine in električne 
energije za javno razsvetljavo. 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

 

4035 Urejanje poti okoli jezera 9.974 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 
Obstoječa pešpot od gostišča Kramar pa do konca Fužinarskega zaliva je bila na 
novo utrjena z grobim gramozom. Urejeno je bilo tudi meteorno odvodnjavanje. 
Bankine poti so se nasule z prstjo tako, da bo možna poznejša zatravitev in 
ozelenitev terena v spomladanskem času. 
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6090 Asfaltiranje - KS Bohinjska Bistrica 16.220 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Na novo je bil asfaltiran najbolj kritičen del ceste pred vstopom v vas Nemški Rovt 
iz zahodne strani. Sredstva za to preplastitev je v višini 50% prispevalo podjetje 
Elektro Gorenjska. Izvedena je bila preplastitev dela ceste v središču Nemškega  
Rovta in Zoisovi ulici pri Vebru v Bohinjski Bistrici. 

6091 Asfaltiranje - KS Stara Fužina 14.994 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Po predlogu krajevne skupnosti se je preplastila cesta od Tinčka do državne ceste in 
del ceste pri Mrovlu v Stari Fužini. 

6093 Asfaltiranje - KS Koprivnik Gorjuše 14.954 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Izvedene so bila preplastitve na posameznih odsekih ceste na Gorjušah: proti 
Boltarju, Bovcu in  Bavantu. 

6102 Letno vzdrževanje krajevnih cest 26.373 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Planirana sredstva so se porabila za nabavo hladnega asfalta za krpanje udarnih 
jam, za nasutje bankin, za obžagovanje grmovja ob cesti, za spomladansko 
čiščenje cestišča in za nabavo manjkajoče vertikalne signalizacije. 
 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o javnih cestah 
• Zakon o varnosti cestnega prometa 
• Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
• Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
• Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 
javnih cest 
• Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in 
objektih na njih 
• Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj 
• Odlok o občinskih cestah 
• drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 
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Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Dolgoročni cilj je izgradnja kolesarske zanke po Spodnji in Zgornji dolini, v skladu s 
sprejetim idejnim projektom. 

6114 Rekonstrukcija občinskih cest 6.942 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obnovljena je bila dotrajana asfaltna prevleka dela krajevne ceste v Zgornjem 
Podjelju. 

6120 Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest 9.834 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za krpanje udarnih jam, za košnjo trave- strojno, 
obsekavanje grmovja, popravilo in čiščenje propustov, nasipanje bankin. 
Obnovljene so bile cestne mreže za meteorno odvodnjavanje na Brodu in Stari 
Fužini. 

6195 Modernizacija kolesarske poti Bohinj 77.243 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za namen podaljševanja Kolesarske poti Bohinj ter 
dodatno označevanje na trasi kolesarske poti. 
Tako smo za namen podaljševanja izvedli parcelacije in odkupe zemljišč za cca. 650 
metrov kolesarske poti med Srednjo vasjo in Bohinjsko Češnjico. Za del trase je 
bila izdelana tudi projektna dokumentacija - PZI. V drugi polovici leta smo na 
omenjeni trasi uspešno zgradili približno 650 metrov kolesarske poti v makadamski 
obliki. 
Preostala sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela, ter postavitev 
novih dodatnih označevalnih in informativnih tabel na obstoječi in novozgrajeni 
trasi.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Modernizacija kolesarske poti Bohinj    
OB004-10-0004. 
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13029003 Urejanje cestnega prometa  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o javnih cestah 
• Zakon o varnosti cestnega prometa 
• Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
• Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
• Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 
javnih cest 
• Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in 
objektih na njih 
• Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj 
• Odlok o občinskih cestah 
• drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Dolgoročni cilj je postavitev turistične signalizacije po vseh vaseh v občini Bohinj, v 
skladu z Elaboratom za postavitev turistične signalizacije in v skladu z veljavno 
zakonodajo, ki ureja to področje. 

4320 Odškodnine pri izgradnji cestne in komunalne infrastrukture 7.656 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizirana je odškodnina za nastalo škodo pri gradnji dostopne poti na zajetju ob 
izviru Bistrice. V zameno za odškodnino, kot kompenzacijo so izvedeni trije hišni 
priključki. 

4808 Postavitev turistične signalizacije 8.862 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

 V letu 2015 je bil  pripravljen Elaborat za postavitev turistične signalizacije na 
Poljah, na Savski cesti v Bohinjski Bistrici, na Becovem mostu v Bohinjski Bistrici 
ter nasproti kampa Danica. Pridobljen je bil nalog za postavitev s strani DRSI in 
naročena signalizacija pri pooblaščenem proizvajalcu. 
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6103 Talna in vertikalna  signalizacija 4.265 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obnovljena je bila kompletna talna signalizacija na občinskih cestah in parkiriščih. 
Prav tako so bile obnovljene  talne oznake za  modro cono na parkirišču v Stari 
Fužini in Ribčevem Lazu. 

6109 Vzdrževanje mostov na krajevnih cestah 22.480 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Montirana je bila nova ograja na mostu pri gasilskem domu na Gorjušah. V 
Bohinjski Češnjici je bil popravljen most pri Hodaku. Montirana je bila nova ograja 
in popravljena povozna površina. Na mostu pri Savic v Ukancu smo podbetonirali 
mostne opornike in popravili temelje mostu. Pri mostu v Jereki pri Košmrlju se je 
izvedla zaščita temeljev in tlaka mostu po navodilih koncesionarja vzdrževalca 
vodotokov. Popravljena je bila tudi kovinska ograja mostu pri bitenjski cerkvi. 

6121 Talna, vertikalna in svetlobna signalizacija 1.325 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Naročen je bil elaborat prometne ureditve za naselje Bohinjska Bistrica. 

6130 Oporni zidovi - vzdrževanje 11.133 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 
Planirana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje gradnje visokovodnega 
nasipa vodotoka Mostnica v Stari Fužini. Izvedena so bila vzdrževalna dela na 
opornem zidu vodotoka Pretovka v Stari Fužini. 
 

13029004 Cestna razsvetljava  

 

4330 Vzdrževanje javne razsvetljave 11.698 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo najema dvižne košare in nabavo 
rezervnih delov za javno razsvetljavo. 
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4333 Investicije v javno razsvetljavo 109.995 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so se porabila za obnovo JR na Kamnjah, Poljah, v Stari Fužini, v Srednji 
vasi, na Savici, na Bohinjski Bistrici. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Obnova javne razsvetljave OB004-07-
0011. 
 

13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest  

 

6118 Vzdrževanje državne ceste 84.144 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V sodelovanju z Direkcijo RS za ceste smo zgradili mini krožno krožišče v središču 
Bohinjske Bistrice.  V sklopu gradnje  je bila na novo postavljena  javna 
razsvetljava, ter talna in vertikalna signalizacija. 
 

 

14 GOSPODARSTVO  

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o razvoju malega gospodarstva 
• Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
• Zakon o lokalni samoupravi 
• Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v 

občini Bohinj, 
• Soglasje Ministrstva za finance, 
• Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Podprogram vsebuje naloge spodbujanja razvoja malega gospodarstva. Ključni so: 
načrtno urejanje poslovnih lokacij, regeneracija in revitalizacija območja, 
spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva, promocija 
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podjetništva, spodbujanje mladih za kreiranje podjetniških, razvojnih in inovacijskih 
projektov. 

4204 Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj 
gospodarstva 27.186 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Občina Bohinj je v letu 2015 objavila Javni razpis za spodbujanje razvoja 
gospodarstva v občini Bohinj. Sredstva so se dodeljevala na podlagi Priglasitve 
sheme državnih pomoči (št. priglasitve M001-5883415-2015), priglašene 
Ministrstvu za finance. 
 
Razpisana so bila sredstva v višini 30.000,00 EUR za naslednje ukrepe: 
Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in 
razvoj  
Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja  
Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju 
podjetništva  
Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva 
Ukrep 9: Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov  
 
Realizacija po posameznih ukrepih je bila sledeča;  
Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in 
razvoj - 8.950,27 EUR 
Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 
7.630,97 EUR 
Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju 
podjetništva - 878,51 EUR 
Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva - 1.492,05 EUR 
Ukrep 9: Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov - 9.703,72 
EUR 
 
Dva upravičenca oz. upravičenki sta odstopili od vloge. Eden od upravičencev je od 
vloge odstopil pred nakazilom sredstev, zato mu le-ta niso bila nakazana (sredstva 
v višini 613,30 EUR9, drugemu upravičencu pa so bila sredstva nakazana, vendar 
jih je kasneje, zaradi zaprtja delovnega mesta za katerega je pridobil sredstva, le-
ta vrnil skupaj z obrestmi (1.469,55 EUR). 
  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Ukrepi za spodbujanje in razvoj 
gospodarstva    OB004-11-0006. 

4205 Razvojno obrtno-podjetniški center 10.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena za financiranje strokovne pomoči podjetnikom, ki so se 
prijavili na poziv, ki je bil objavljen v Bohinjskih novicah. Pomoč podjetnikom je 
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vsebovala: 
• pregled poslovnih idej za spodbujanje gospodarstva na lokalnem nivoju, 
• seznanitev udeležencev z različnimi statusi ter pomoč pri registraciji, ureditvi 
najprimernejšega statusa, 
• pomoč pri pripravi poslovnega načrta, 
• pomoč pri iskanju primernih razpisov in možnosti za razvoj. 
 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

14039001 Promocija občine  

 

4142 Sofinanciranje prireditev ob obletnicah 6.141 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje prireditev ob obletnicah društev.  
 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
• Odlok o turistični taksi v občini Bohinj 
• Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave 

in izvedbe turističnih prireditev 
• Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Cilji so uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja 
občine kot turističnega območja. 
Kazalci so porast turističnih nočitev in prihodov turistov in večji prihodek turistične 
takse. 

4103 Urejanje tekaških prog 29.866 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V sezoni 2014/2015 je Turizem Bohinj upravljal tekaške proge v Bohinju z 
zunanjimi izvajalci. Za urejanje prog v Zgornji bohinjski dolina je bila sklenjena 
pogodba s Cesar Zdravkom, za urejanje prog na Pokljuki (Pokljuka – Rudno polje 

Zaključni račun 2015 Stran 162 od 515



zg. in Goreljek) s Centrom Pokljuka in za urejanje prog na Goreljku z Vojkom 
Kokaljem s.p. Po spodnji bohinjski dolini je bila sklenjena pogodba z zunanjim 
izvajalcem SERVIS ODAR, Anton Odar, s.p. Tekaške proge so se urejale skladno z 
možnostmi (sneg). Tekaške proge so bile v tej sezoni kvalitetno urejene, prav tako 
smo izboljšali obveščanje o stanju na tekaških progah. 

4115 Prireditve ob novem letu 17.140 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena za financiranje prireditev ob novem letu 2014/2015. 
Prireditve so potekale od 29.12.2014 do 31.12.2014 v dvorani Danica v Bohinjski 
Bistrici. Dne 29.12.2014 je v Občina Bohinj v Kulturnem domu Joža Ažmana 
organizirala tudi predstavo za otroke z obiskom Dedka Mraza.  
Program je bil sledeč: 
29.12.2014 – PREDSTAVA ZA OTROKE Z OBISKOM DEDKA MRAZA 
29.12.2014 – NASTOP SKUPINE PLAVA TRAVA ZABORAVA 
30.12.2014 – NASTOP SKUPINE MAMBO KINGS 
31.12.2014 – NASTOP SKUPINE 101KA BAND 

4117 Turistična informativna dejavnost - TIC 44.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Ena izmed nalog javnega zavoda Turizem Bohinj je opravljanje turistično 
informacijske dejavnosti (informiranje gostov). Turizem Bohinj kot skrbnik 
turistično informacijskega sistema vodi koordinacijo bohinjskih informacijskih 
centrov: TIC Bohinjska Bistrica (Turizem Bohinj), TIC Ribčev Laz (sodelovanje s TD 
Bohinj), TIC Stara Fužina, zbira statistične podatke o obisku in skrbi za njihovo 
obdelavo. Turistično informacijska dejavnost se v turističnem območju Bohinj 
opravlja s sodelovanjem partnerjev, ki so registrirani za opravljanje turističnih 
dejavnosti, zagotavljajo prostore in ustrezno telekomunikacijsko in računalniško 
opremo za nemoteno delovanje TIC-a. Partnerji v letu 2015 so bili TD Bohinj, KS 
Stara Fužina, LD Turizem ter Gregor Sodja, ZAPA s.p. v letu 2015 smo namreč 
odprli nov TIC – Srednja vas. Dejavnost se je izvajala v prostorih Pošte Srednja 
vas. Prav sodelovanje z lokalno skupnostjo je omogočilo tudi delovanje pošte. V 
letu 2015 je info centre obiskalo več kot 101.300 ljudi (v letu 2013 102.649 ljudi, v 
letu 2014 90.226 ljudi). 

4118 Drsališče Bohinjska Bistrica 13.895 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Planirana sredstva so bila porabljena za najem agregata za led, servis pri zagonu 
drsališča, nakup hladilne tekočine, najem WC, plačilo električne energije in plačilo 
uslug pri postavitvi šotora. Nabavljena je bila peč za ogrevanje šotora v času 
snežnih padavin.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
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4122 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - Festival samoniklega 
cvetja 10.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Maja in junija 2015 smo devetič zapored organizirali Mednarodni festival alpskega 
cvetja. Gre za nov celostni turistični produkt. Posebno pozornost smo posvetili 
promociji festivala na lokalnem in regionalnem nivoju. Z odzivom smo bili 
zadovoljni, saj smo že zaznali povečanje števila obiskovalcev v Bohinju, prav tako 
pa tudi večje število udeležencev na posameznih dogodkih v okviru festivala. 
Festival je ponovno naletel na podporo na lokalnem nivoju, kar navsezadnje 
izkazuje vključenost lepega števila posameznikov in društev v njegovo načrtovanje 
in izvedbo, podpora pa se izkazuje tudi na nacionalni ravni. Festival alpskega cvetja 
je dokazal in pokazal, da resnično postaja eden pomembnejših dogodkov ne samo v 
Sloveniji ampak tudi širše po Evropi in svetu. Dokazuje tudi, da ni lahko (prej 
težko) najti pravo ravnotežje med željo po ohranjanju narave na eni in ekonomsko 
uspešnostjo na drugi strani. 
Zanimanje za festival je vsako leto večje. Ocenjujemo, da je bilo na račun festivala 
letos ustvarjenih okrog 1000 nočitev. Spodbuden rezultat, ki potrjuje pravilnost 
naše odločitve o organizaciji festivala prav v predsezonskem času. Tudi ostale 
številke so več kot impresivne. V času festivalu se je vodenih botaničnih izletov in 
izletov opazovanja ptic ter delavnic udeležilo 850 ljudi. Vseh ostalih dogodkov 
(koncertov, razstav itd) pa nekaj več kot 7550 ljudi. Eden izmed vrhuncev 
letošnjega festivala je bila organizacija Vikenda za družine in otroke, ki se ga je v 
dveh dneh udeležilo skoraj 3000 otrok in staršev. 
Festival po našem mnenju prinaša tudi zelo velike multiplikativne učinke, predvsem 
na prepoznavnost Bohinja, ki s tem utrjuje svojo pozicijo na trgu kot destinacija 
trajnostnega turizma. 

4123 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in 
vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacija 10.323 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Skladno z novo celostno podobo sprehajalnih (tematski) poti smo v letu 2015 
nadaljevali z označevanjem izbranih 22 sprehajalnih / pohodniških poti po Bohinju. 
Nadaljevali smo tudi z urejanjem poti. Dogovorili smo se o načinu urejanja poti in 
sicer smo skupaj s TD Bohinj za določen čas zaposlili eno osebo, ki je skrbela za 
vzdrževanje poti. Skrbništvo nekaterih poti so prevzela tudi domača društva. Cilj 
tega povezovanja je tudi vključevanje lokalnega prebivalstva v prizadevanje za 
boljši turistični razvoj. V letu 2015 smo pripravili tudi popravke Karte pohodniških 
poti v merilu 1:25.000.   

4124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače 89.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je potekala po planu. Zaradi pridobitve projekta Parkiraj in doživi naravo 
smo aprila 2015 za določen čas (do septembra 2016) zaposlili eno osebo, ki pa se 
je financirala iz naslova projekta. V okviru projekta MOTOR smo uveljavljali 3 plače 
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enega zaposlenega, zato smo lahko preostanek sredstev prenesli na postavko 
promocija. 

4130 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - ski bus 20.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je potekala po planu. Sofinanciranje je bilo zagotovljeno tudi s strani 
turističnega gospodarstva (razmerje 50:50). V poletnem času smo uvedli Hop on 
Hop off Bus na Pokljuko, ki je vozil ob vikendih v mesecu juliju in avgustu.   

4131 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - promocija113.871 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Internet (www.bohinj.si):  
V letu 2015 smo sproti vzdrževali (delno zunanji izvajalec) spletno stran 
www.bohinj.si, ki je z zasnovo postala eden najpomembnejših orodij promocije in 
trženja turistične destinacije Bohinj. 
Rezervacijski sistem (CRS):  
V letu 2015 smo aktivno opravljali naloge v okviru centralnega rezervacijskega 
sistema, ki ga vodi SPIRIT.  V CRS je bilo v letu 2015 na novo vključenih 5 
ponudnikov in jih je doslej skupaj več kot 160, Turizem Bohinj je prevzel skrbništvo 
za cca 90 ponudnikov, ostale pa Turistično društvo. Po statističnih podatkih (število 
rezervacij preko sistema CRS) je bilo za destinacijo Bohinj skupaj opravljenih kar 
36% vseh rezervacij v tem sistemu v Sloveniji. 
Tiskani, elektronski materiali - splošno 
Za potrebe TIC-ev smo izdelali ponatis poletne panoramske karte z navedbo vseh 
aktivnosti in zanimivosti v Bohinju v poletnem času, zimsko panoramsko karto s 
profili tekaških prog, zloženko in plakate za novoletne prireditve v Dvorani Danica. 
Izdelali in natisnili smo produktne brošure (pohodništvo, festival cvetja, in ribištvo, 
Alpski večer, Bohinj-ski vlak, Paketi Bohinj).   
Tržno komuniciranje 
Sejmi in borze, oglaševanje: 
V letu 2015 smo se v okviru Skupnosti Julijskih Alp udeležili 24 turističnih sejmov v 
tujini (Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija, Češka, Madžarska, Italija, Avstrija, 
Srbija, Belgija, Španija, Izrael, Finska), v okviru RDO Gorenjska sejma TIP v 
Ljubljani in dveh sejmov v tujini (FREE München in Argus Bike Dunaj), samostojno 
pa smo sodelovali še na enem specializiranem ribiškem sejmu (  Nemčija), dveh 
kongresnih (Nemčija Španija) in dveh največjih borzah v Sloveniji – SIW in 
Conventa. Udeležili smo se 12 poslovnih dogodkov – B2B workshop. 
Oglaševali smo v različnih revijah elektronskih medijih, radiu, televiziji doma in v 
tujini. 
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4133 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - redno delovanje 
zavoda 44.500 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za redno delovanje zavoda. Realizacija je potekala po 
planu. Sredstva so bila namenjena za stroške najemnin, elektrike, komunalnih, 
poštnih, bančnih, računalniških storitev, klipinga in storitve odnosa z javnostmi ter 
za manjše pogostitve na rednih delovnih sestankih. Sredstva so se povečala zaradi 
tehnične okvare računalniškega sistema Turizma Bohinj. 

4137 Festival pohodništva - tekoči transfer zavoda 7.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Konec septembra in v začetku oktobra 2015 smo že sedmič organizirali Dneve 
pohodništva v Bohinju in jih izvedli v okviru vseslovenskega projekta Slovenija 
hodi, ki ga vodi GIZ pohodništvo in kolesarstvo. Ponovno smo posebno pozornost 
posvetili usklajevanju ideje njeni promociji na lokalni in regionalni ravni. Dnevi 
pohodništva so sicer dobro zamišljen, vendar vsebinsko nedodelan produkt. Ideja o 
novem celostnem turističnem produktu je bila sicer pozitivno sprejeta, kar dokazuje 
odziv posameznikov in organizacij (društva, klubi), ki so se vključila v načrtovanje 
in izvedbo Dnevov pohodništva, zato je nujno potrebno vsebinsko prenoviti idejo pri 
čemer se je potrebno v večji meri povezati tako s organizacijami, ki se ukvarjajo s 
pohodništvom, kot tudi s ponudniki turističnih storitev. Eden največjih izzivov pa 
predstavlja umestitev produkta na trg in uspešno trženje.  
 
V letu 2015 smo v  sodelovanju z domačo ribiško družino izvedli tudi 6. Festivala 
ribištva z mednarodnim srečanjem vezalcev muh. Za ta produkt pa lahko 
ugotovimo, da se je odlično prijel in kaže izredno dobe rezultate. Ribiči so sicer ena 
najboljših ciljnih skupin. Spoštujejo in cenijo okolje, v katerega prihajajo in so za to 
pripravljeni seči globoko v denarnico. V Nekaj več kot 75 gostov iz Nemčije, 
Nizozemske, Italije, Češke, Madžarske in Nove Zelandije je ustvarilo več kot 500 
nočitev.  

4143 Turizem Bohinj-zavod za pospeševanje turizma-Glasbeno poletje  

 8.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Turizem Bohinj je v letu 2015 ponovno organiziral Glasbeno poletje v Bohinju. 
Umetniški vodja festivala je ostal Roman Leskovic. Največji dogodek je bil 
gostovanje slovenske filharmonije (prvi koncert), ki je v okviru spomina 100 
obletnice začetka bitk na Soški fronti izvedla Mozartov Requiem. Bohinj v okviru 
Glasbenega poletja obiščejo vrhunski ustvarjalci in poustvarjalci glasbenih del. 
Koncerte je obiskalo več 684 poslušalcev (80 več kot v letu 2014). 
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4144 Leader in drugi EU projekti 12.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo izvajali in zaključili aktivnosti dveh Leader projektov – Manjši 
muzeji in Skupaj za najboljše iz Bohinja.  

4145 Vzpostavitev DMC Turizem Bohinj 11.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi razvoja destinacijske upravljavske 
organizacije DMC Turizem Bohinj in sicer smo pripravili promocijski filmček, različne 
promocijske materiale, pripravili poslovni načrt za Bohinjsko, izvedli anketo za 
goste Bohinja. Sredstva so bila namenjena tudi za zunanjega izvajalca za vodenje 
aktivnosti Centra za kakovost.  

4146 Turizem Bohinj- zavod za pospeševanje turizma- Svetovni pokal v 
biatlonu, športni festival 5.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena za izvedbo Evropskega prvenstva v kajak maratonu.  
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Obačine Bohinj, št. 8/01) 
določam, da Občina Bohinj organizira javno službo odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v okviru režijskega obrata. Odloka o 
pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju 
Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/98, 4/02) pa določa splošne 
pogoje za gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in 
čiščenju odpadnih in padavinskih vod. Naprave in objekti, ki služijo odvajanju in 
čiščenju odpadnih in padavinskih vod, so osnovna sredstva Občine Bohinj. 

6718 CČN Bohinj 1.514.731 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Porabljena sredstva so namenjena izgradnji centralne čistilne naprave Bohinj. 
Projekt je sofinanciran s strani EU - Kohezijski sklad, in sicer v skupni višini 
91,22%, od tega je delež EU 85% in slovenski delež 15% . Projekt je v zaključni 
fazi, pridobljeno je uporabno dovoljenje. 
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Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v 
porečju  Zg.Save    OB004-10-0002. 

6719 Namenska sredstva investicijskih odhodkov v kanalizacijo 53.025 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Porabljena sredstva so se namenila za plačilo storitev izvedencev tehničnega 
pregleda povezovalnega kanala spodnja dolina. Izveden je odsek kanal v Stari 
Fužini. Izdelana tehnična dokumentacija podbojev državne ceste v spodnji dolini. 
Projekt meteornega kanala na Grajski. Izvedena ostala neupravičena dela na 
sekundarnem kanalu Kamnje in Polje. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP :  Razvoj sistema odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod OB004-06-0025. 
 

6720 Sekundarna kanalizacija Grajska ulica 107.412 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so se porabila za gradnjo kanalizacije na Grajski ulici. Projekt je 
sofinanciran s strani EU - Kohezijski sklad. Projekt sestavni del t.z. GORKI I. sklop, 
je v zaključni fazi. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v 
porečju  Zg.Save    OB004-10-0002. 

6722 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 6.806 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena za stroške nadomestnih stanovanj za stanovalca 
Grajske 5 in Grajske 6, ter deloma (2.000,00 €) za izdelavo idejnega projekta za 
sanacijo teh dveh stavb. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Popravilo Grajske 5 in Grajske 6   
OB004-13-0012. 

6752 Gradnja povezovalnega kanala spodnja dolina 772.531 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Porabljena so sredstva za izgradnjo povezovalnega kanala spodnja dolina, projekt 
je sofinanciran s strani EU - Kohezijski sklad. Projekt je sestavni del t.z. GORKI I. 
sklop, je zaključen. Pridobljeno je uporabno dovoljenje. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v 
porečju  Zg.Save    OB004-10-0002. 
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6754 Projekti sekundarne kanalizacije 4.230 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letošnjem letu nismo porabili planiranih sredstev. Realizacija predstavlja plačilo 
projektne dokumentacije prevezave kanala Grajska - Majhnova. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Projekti sekundarne kanalizacije 
OB004-08-0003. 

6762 Sekundarna kanalizacija Kamnje - Polje 512.826 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za namen izgradnje kanalizacije v naselju Kamnje in 
Polje,  za gradbeni nadzor in varnostno koordinacijo. Projekt se je izvajal v okviru 
projekta "Komunalna infrastruktura spodnja dolina", sofinanciran je bil s strani EU - 
Strukturni sklad. Gradnja je zaključena. Pridobiva se uporabno dovoljenje. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Komunalna infrastruktura spodnja 
bohinjska dolina    OB004-13-0009. 
 

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov  

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda  

 

4411 Urejanje brežin in propustov 13.502 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Na Poljah so se sanirale brežine in očistile naplavine hudourniškega grabna, ki 
poteka od skakalnice do kmetije "Tazgoren". Pri Mežnarju v Stari Fužini smo utrdili 
brežino, popravili  propust meteorne kanalizacije ob državni cesti. Za sanacijo 
hudourniškega grabna v Zg. Gorjušah smo naročili PZI projekt, na podlagi katerega 
bo možna sanacija. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 

 
 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave  

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o ohranjanju narave 
• Zakon o varstvu kulturne dediščine 
• Program razvoja turizma v občini Bohinj 
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• Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Dolgoročni cilj je postopna ureditev vseh javnih površin v Bohinjski Bistrici. 

6414 Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica/Projekt 20.756 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo parkirišča in ureditev okolice na Vodnikovi 
ulici v Bohinjski Bistrici. Projekt je bil delno zaključen, saj je povezan z ureditvijo 
gospodarske javne infrastrukture, ki pa se na omenjenem odseku v letu 2015 ni 
izvedla. 
Preostala sredstva so se namenila za izvedbo javne delavnice ureditve središča 
Bohinjske Bistrice. Delavnica je bila uspešno izvedena z čimer smo pridobili rešitve 
glede ureditve javnih površin v Bohinjski Bistrici. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Ureditev javnih površin Bohinjska 
Bistrica OB004-08-0006. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list  RS, št. 86/10, 75/12), kot tudi na njegovi osnovi sprejeta Uredba o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13),  zahtevata, da mora biti premoženje, ki je predmet razpolaganja (prodaja, 
menjava) ocenjeno. Njegovo vrednost oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje ali zakona, ki 
ureja sodišča. Zakon sicer ne zahteva cenitve v primerih pridobivanja (nakupa) 
stvarnega premoženja, vendar Uredba določa, da je sestavni del posamičnega 
programa tudi ocenjena vrednost premoženja, kar predstavlja vrednost, določeno s 
cenitvijo. 

4321 Geodetski posnetki 8.712 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je 100%. Uredilo se je del mej ob občinskih cestah, del mej zaradi 
gradnje kanalizacije. Narejen je bil geodetski načrt novega stanja zemljišča na Rju 
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za potrebe projekta prestavitve ceste. 

4323 Cenitve Občina 2.623 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je bilo izdelanih šest cenitvenih poročil, in sicer za potrebe prodaj, 
nakupov, oddaje v najem, ustanovitev stavbnih pravic, itd 

4818 Vzdrževanje programske opreme in najem strežnika 4.116 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in nadgradnjo Prostorsko 
informacijskega sistema Iobčina skladno s podpisano pogodbo ter za delno poplačilo 
novega modula Predlogi in pobude. 
 

16029003 Prostorsko načrtovanje  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o prostorskem načrtovanju 
• Zakon o urejanju prostora 
• Zakon o graditvi objektov 
• Zakon o javnih naročilih 
• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
• Uredba o prostorskem redu Slovenije 
• ostali podzakonski akti sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Letni cilj je javna razgrnitev in sprejetje OPN Bohinj. 

4804 Novi prostorski dokumenti 48.245 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je potekala druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in 
okoljskega poročila, izvedena je bila tudi javna obravnava. Potekala je tudi 
predstavitev OPN svetnikom ter članom komisij, izvedeno je bilo prvo branje na seji 
Občinskega sveta. Do podanih predlogov in pripomb  je Občina zavzela stališče in 
ga javno objavila. Na podlagi le-teh je bil pripravljen Predlog OPN Bohinj, ki je bil 
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oktobra poslan v druga mnenja nosilcem urejanja prostora. Na podlagi pripomb in 
predlogov z javnih obravnav je bilo dopolnjeno tudi Okoljsko poročilo. Do konca leta 
smo prejeli številna mnenja, ki pa niso bila vsa pozitivna, zato so potekala 
usklajevanja s pristojnimi nosilci. En ključni nosilec urejanja prostora do konca leta 
2015 mnenja še ni podal, zato drugo branje OPN na Občinskem svetu še ni bilo 
opravljeno. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Novi prostorski dokumenti OB004-07-
0026. 

4809 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz - OPPN 12.820 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Z rebalansom so se sredstva namenila za izvedbo arhitekturno- urbanistične 
delavnice za Ribčev Laz in sicer za območje Pod skalco, območje ob Jezernici in 
parka štirih srčnih mož ter za območje pred Turističnim društvom, Mercatorjem in 
Pošto. K sodelovanju smo povabili tri skupine arhitektov, ki so pripravili vsak svojo 
variantno rešitev in jo na predstavitvi, ki je potekala v Stari Fužini tudi predstavili 
javnosti. Na podlagi predlogov, pripomb, razgovorov ter terenskih ogledov se je 
pričela pripravljati končna, sintezna variantna rešitev, ki bo predstavljena v začetku 
leta 2016 in bo služila kot strokovna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev 
OPN ter drugih prostorskih aktov (npr UN Pod skalco, OPPN Ribčev Laz). 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Obnova lokacijskih načrtov Ribčev Laz 
OB004-08-0014. 
 
 

1603 Komunalna dejavnost  

16039003 Objekti za rekreacijo  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o urejanju prostora 
• Zakon o graditvi objektov 
• Zakon o gospodarskih javnih službah 
• Zakon o varstvu okolja 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Dolgoročni cilj je sanacija šole z razširitvijo telovadnice in ureditvijo zunanjih 
športnih in otroških igrišč. 
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4710 Čistilni material in storitve - večnamenska dvorana 41.920 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, za ogrevanje, 
vodo, komunalnih storitev, pregled seval in gasilnih aparatov. Opravljen je bil servis 
plinske peči za ogrevanje. Za lažjo in hitrejšo montažo zaščitnih gumijastih preprog 
v času prireditev smo nabavili posebne cevi za navajanje predmetnih zaščitnih 
preprog. 
 

16039004 Praznično urejanje naselij  

 

4109  Novoletna razsvetljava 2.736 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Planirana sredstva so bila porabljena za najem dvižne košare pri postavitvi in 
demontaži novoletne razsvetljave. Dokupili smo tudi nekaj nove novoletne 
razsvetljave za dodatno okrasitev v Bohinjski Bistrici, Ribčevem Lazu in Srednji 
vasi. 
 

16039005 Druge komunalne dejavnosti  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o graditvi objektov 
• Zakon o urejanju prostora 
• Zakon o varstvu okolja 
 

4336 Vzdrževanje POP TV pretvornikov 216 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za plačilo tokovine in električne energije za POP 
pretvornike na Bitnjah, Jereki in Nomenju. 
 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Pristojnosti občine na stanovanjskem področju določa Stanovanjski zakon (Uradni 
list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – 
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ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), ki nalaga občinam zlasti sprejem 
občinskega stanovanjskega programa, zagotavljanja sredstev za pridobitev 
neprofitnih stanovanj, spodbujanja različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih 
stanovanj ter zagotavljanje sredstev za subvencioniranje najemnine in za izredno 
pomoč pri uporabi stanovanja. 
 

Zakonodaja: 
• Stanovanjski zakon  
• Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in 

najnižji vrednosti prispevka 
• Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb 
• Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
• Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj 
• Stvarnopravni zakonik  
 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Dolgoročni cilji tega podprograma so vzdrževanje in prenova stanovanj, vpis še 
nevpisanih stanovanj v Zemljiško knjigo in izboljšava stanovanjskega fonda Občine 
Bohinj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, 
prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Kazalec 
učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond Občine 
Bohinj. 

4602 Stroški upravljanja stanovanj 3.233 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva v višini 3.233,33 € so bila porabljena za plačilo upravniški storitev  
(sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v 
postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in 
ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe) upravniku Alpdom, d.d., 
Radovljica, ki upravlja večstanovanjski stavbi na naslovu Prečna ulica 1B in Ulica 
Tomaža Godca 3 ter upravniku Dominvest d.o.o., ki upravlja večstanovanjske 
stavbe na naslovu Prečna ulica 1 in  5, Vodnikova cesta 8 in 13, Trg svobode 6, 
Koprivnik v Bohinju 4 in Stara Fužina 53B, v katerih ima občina Bohinj stanovanja 
oziroma poslovne prostore. 

4603 Tekoče vzdrževanje stanovanj 14.053 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva za plačilo tekočega vzdrževanja stanovanj in obratovalnih stroškov so bila 
realizirana v višini 14.052,85 €. Sredstva so bila porabljena za  plačilo naslednjih 
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storitev oziroma blaga: menjava polnilne pipe v kotlovnici, servis gorilnika, razlika 
plačila do eko sklada za Prečno ulico 1 in  5,  električna energija in števnina za 
vodomer za neprofitna občinska stanovanja, ki so prazna in za Gorjuše 36 (naprej 
prefakturiramo najemniku), redni servis kotlovnice, točkovanje stanovanja, 
menjava radiatorja, premontaža in dobava delilnikov, nakup potrošnega materiala 
za adaptacijo stanovanja in obnovo talnih oblog ter beljenje sten v neprofitnem 
stanovanju na Prečni ulici 1B, beljenje sten po izlitju v stanovanju in poslovnem 
prostoru na Triglavski cesti 32, hišniške storitve, pregled delovanja sistema in 
kalorimetrov, menjava visokotlačne raztezne posode, redni letni servis kotla, 
dimnikarske storitve, nakup peletov, izdelava pocinkane pohodne rešetke, izdelava 
dokumentacije in dobava opreme s področja varstva pred požarom ter izdelava 
rezervnega ključa za kurilnico na Vodnikovi cesti 13, menjava vdolbne ključavnice,  
varnostnega ščita in cilindričnega vložka za vhodna vrata, izdelava kopije ključa za 
vhodna vrata, servis gasilnikov za knjižnico in menjava radiatorja v stanovanju na 
Prečni ulici 5, nakup dotrajanega grelnika vode v kopalnici za neprofitno občinsko 
stanovanje na Prečni 1B in Trgu svobode 6, menjava vhodnih vrat na Jelovški cesti 
14,  dimnikarske storitve, menjava radiatorskih termostatskih ventilov za poslovni 
prostor, nakup kurilnega olja ter čiščenje žlebov za večstanovanjsko stavbo 
Koprivnik v Bohinju 4, pregled gasilnih aparatov v večstavnoanjski stavbi Ulica 
Tomaža Godca 3, dimnikarske storitve za objekt Stara Fužina 53B in zavarovalna 
premija za zavarovanje občinskih stanovanj, garaž in poslovnih prostorov.  

4604 Vpis stanovanj v zemljiško knjigo 151 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

151,12 € je bilo porabljenih za plačilo stroškov vpisa skupnih delov stavbe v 
Zemljiško knjigo za Prečna ulico 1, vpis etažne lastnine in izdelavo listine za 
sporazum za Vodnikova cesto 8 ter notarsko overitev Sporazuma o oblikovanju 
etažne lastnine za objekt Jelovška cesta 2. 

4605 Rezervni sklad stanovanjskega področja 11.904 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila realizirana v višini 11.903,66 € in predstavljajo navidezno zbrana 
sredstva rezervnega sklada. Višino vplačanih sredstev v rezervni sklad določajo 
merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjo vrednost 
prispevka (Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni 
sklad in najnižji vrednosti prispevka). Poraba sredstev rezervnega sklada je 
razvidna na kontu 9102 – rezervni sklad/stanovanjski sklad, ki je sestavni del 
proračuna.  

4612 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 4.570 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

4.569,80 € je bilo porabljenih za menjavo strešne kritine za stanovanje na Jelovški 
cesti 10, adaptacijo sten v kopalnici v stanovanju na Prečni ulici 1B ter plačilo 
razlike EKO sklada za sanacijo fasade za Prečno ulico 1B in Vodnikovo cesto 8.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
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OB004-06-0026. 

6767 sanacija fasade Stara Fužina 53 b 9.266 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 so bila sredstva na tej postavki namenjena za menjavo oken na 
kulturnem domu Stara Fužina. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
OB004-06-0026. 
 
 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna 
in stavbna zemljišča)  

16069001 Urejanje občinskih zemljišč  

 

4326 Geodetske odmere zemljišč 9.866 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je bil izdelan elaborat stanja občinskih cest v smislu njihovega poteka 
po privatnih zemljiščih. Na podlagi elaborata je bil izdelan tudi načrt urejanja 
omenjene tematike, ki ga je potrdila Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, 
komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Na podlagi elaborata smo tako 
v letu 2015 pričeli z odmero zemljišč občinskih cest, ki potekajo po privatnih 
zemljiščih. 
Večina sredstev je bila porabljena za odmere cest, preostala pa za vpis občinskih 
stavb v kataster stavb in izdelavo etažnih elaboratov omenjenih stavb. 

6768 Ureditev igrišča Bohinjska Češnjica 43.961 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo zgradili športno igrišče v Bohinjski Češnjici. Na podlagi izbire 
najboljše ponudbe smo najprej zamenjali spodnji ustroj zemljišča, nato pa na njem 
zgradili asfaltirano športno igrišče. Obenem smo igrišče ogradili z ograjami, vgradili 
vso potrebno športno opremo na igrišču ter zraven igrišča utrdili manjše parkirišče. 
Poleg igrišča smo uredili tudi manjše počivališče, ki bo služilo tudi za potrebe 
bodoče trase kolesarske steze. Z ograjo smo ogradili tudi manjše otroško igrišče, ki 
bo dokončano v letu 2016.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
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6769 zagon žičnica Kobla 1.464 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za študijo Presoja upravičenosti investicije v žičnico 
»Kozji hrbet«. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 

6770 ureditev zimskega centra v Srednji vasi 14.756 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo betonske plošče ob Smučišču Senožeta za 
drsališče. Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  
OB004-09-0003. 
 

6771 Parkiraj in doživi naravo 8.460 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Za potrebe javnega razpisa Oprema parkirišč NV Bohinjsko jezero in vzpostavitev 
Inteligentnega Transportnega Sistema (ITS) v okviru projekta Parkiraj & doživi 
naravo (Finančni mehanizem EGP 2009-2014) so bila sredstva v višini 8.460,00 
EUR porabljena za izdelavo projektne naloge. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : EGP 2009-2014 Parkiraj in doživi 
naravo   OB004-15-0001. 
 

16069002 Nakup zemljišč  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

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) in Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je razdeljen na načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.  
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
podrobneje ureja postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Stvarno premoženje so nepremičnine in 
premičnine, s katerimi občina ravna na različne načine: ga pridobiva, z njim 
razpolaga, ga upravlja in najema. 
V skladu z načelom gospodarne rabe javnih sredstev lahko občine pridobivajo 
stvarno premoženje zgolj v obsegu, kot ga nujno potrebujejo za nemoteno 
opravljanje svojih funkcij, brez nepotrebnih zalog. 
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4800 Nakup zemljišč in stavb 48.355 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je bilo realiziranih 18 nakupov zemljišč za potrebe ureditve lastništva 
na občinskih kategoriziranih cestah, za potrebe gradnje kolesarske poti, odkup 
vodohrana na Bitnjah, odkup za potrebe gradnje pločnika na Kamnjah, za širitev 
ceste v Bohinjski Bistrici  in v k.o. Savica (na Rju), za potrebe gradnje krožišča v 
Bohinjski Bistrici in odkup za gradnjo igrišča v Bohinjski Češnjici. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Nakup zemljišč  OB004-08-0012. 
 

4813 Nakup zemljišča od Gradbeno podjetje Bohinj d.d.-v likvidaciji  

 204.931 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je bila plačana celotna kupnina za zemljišče upravne stavbe 
Gradbenega podjetja Bohinj d.d. Dne 28.12.2015 smo od sodišča prejeli sklep o 
izročitvi nepremičnine. Na sklep se je nekdanji lastnik pritožil in zadevo rešuje višje 
sodišče. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Nakup zemljišč  OB004-08-0012. 
 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO  

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva  

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
• Zakon o zdravstveni dejavnosti 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Izvajali smo preventivne programe s področja zdravstvenega varstva in s tem 
dosegli zastavljene cilje. 
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3710 Preventivni programi zdravja 1.509 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programov s področja zobozdravstvene 
preventive otrok v vrtcu ter za nakup zobnih ščetk.  Organizirano je bilo letovanje 
predšolskih in šolskih otrok v Pineti - Novigrad.  Iz Občine Bohinj je letovalo 23 
šolskih otrok. Vsi otroci so bili predlagani s strani ZD Bohinj.  V letu 2015 smo 
nadaljevali s preventivnim programom sistematičnih logopedskih pregledov. 
Pregledani so bili otroci letnika 2010. V ZD Bohinj je dvakrat mesečno prisotna tudi 
logopedinja, ki opravlja logopedske obravnave otrok iz naše občine.  Izvedena je 
bila preventivna zdravstvena dejavnost za odrasle, v obliki športne joge, s katero 
se poskuša z dihalnimi vajami, telesnimi položaji oz. asanami in mentalnim 
osredotočenjem doseči telesno in duševno uravnoteženost.  V začetku leta pa je 
bila izvedena zdravstvena preventiva otrok kot promocija varnosti pri športni 
aktivnosti na ledu s poudarkom na zdravju in aktivni izrabi prostega časa. 
 

1707 Drugi programi na področju zdravstva  

17079001 Nujno zdravstveno varstvo  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Občina je dolžna zagotavljati plačilo stroškov za izvajanje zakonskih obveznosti po 
Zakonu o zdravstveni dejavnosti in Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, kar smo v celoti zagotovili. Ob zakonskih obveznostih 
smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dodatnih (nadstandardnih) programov: 
-  dodatno dežurno službo v ZD Bohinj tudi ob vikendih in praznikih. Redna dežurna 
služba je organizirana v ZD Bled oziroma v ZD Radovljica. 
-  dodatno nego na domu, 
Podlago za uveljavljanje pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz 
proračunskih sredstev zagotavlja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Občina je dolžna zagotavljati plačilo stroškov za izvajanje zakonskih obveznosti, kar 
smo v celoti zagotovili. Ob zakonskih obveznostih smo zagotovili tudi sredstva za 
izvajanje dodatnih (nadstandardnih) programov. 

3700 Prispevki za obvezno zdr. zavarovanje 22.513 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je posledica mesečnega števila upravičencev za katere občina na podlagi 
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odločbe plačuje zdravstveno zavarovanje v skladu z 21. točko 15. člena Zakona o 
zdravstvenem zavarovanju. Število upravičencev je odvisno od potreb na trgu dela 
in socialnih razmer posameznika. Zaradi tehničnih težav ni bilo možno pridobiti 
podatke za zavarovance v mesecu novembru 2015. Navedeni znesek, zato bremeni 
proračun v letu 2016. Povprečno mesečno število zavarovancev je bilo 66.  
Natančnejše število zavarovancev po mesecih je predstavljeno v spodnji tabeli: 

mesec zavarovanja  št. upravičencev 

december 2014 62 

januar 67 

februar 73 

marec 76 

april 68 

maj 68 

junij 66 

julij 63 

avgust 61 

september 62 

oktober 64 

3721 Nega na domu za starejše občane - plače 13.388 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Postavka vključuje plačilo sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, za 
prispevke delodajalcev ter plačilo izdatkov za blago in storitve. Sredstva so bila 
porabljena za pokritje pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem programa nege 
na domu za starejše občane, ki jo izvaja ZD Bohinj. 

3722 Sofinanciranje dežurne zdravstvene službe 29.777 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Ob zakonskih obveznostih smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje dodatnih 
(nadstandardnih) programov, med drugim tudi izvajanje dežurne zdravstvene 
službe v ZD Bohinj. 
Redna dežurna služba je organizirana v ZD Bled oziroma v ZD Radovljica. 
V letu 2015 smo z OZG Kranj sklenili pogodbo za sofinanciranje dodatne dežurne 
službe v ZD Bohinj. Realizacija v višini 29.776,50 € je posledica plačila obveznosti 
za 4. tromesečje 2014 in plačila za prva 3 četrtletja leta 2015. 
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17079002 Mrliško ogledna služba  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Zakonu o zdravstveni dejavnosti 
• Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti in urejanju pokopališč 
• Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 
• Zakonu o nalezljivih boleznih 
• Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Zagotavljanje pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe predstavlja osnovni cilj, 
ki je bil dosežen v letu 2015.  

3720 Mrliško ogledna služba 14.820 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in plačil 
pogrebnih stroškov za občane brez prejemkov. Občina je v skladu z Zakonom o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti dolžna zagotoviti sredstva za mrliške oglede, 
obdukcije s stroški prevoza in pogrebne stroške za tiste, ki nimajo svojcev ali le-ti 
niso sposobni plačati teh stroškov. V letu 2015 je bilo opravljenih 45 mrliških 
ogledov, 7 obdukcij in plačanih 10 prevozno pogrebnih storitev ter stroški za eno 
osebo, vezanih na uporabo mrliških vežic. 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 Nepremična kulturna dediščina  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Občina je v letu 2013 sprejela Pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne 
dediščine - tradicionalno sušenje krme v kozolcih (UV OB 4/13) na podlagi katerega 
je bil izveden razpis za sofinanciranje sušenja krme v kozolcih. 

3544 Sofinanciranje tradicionalnega sušenja krme v kozolcih 17.943 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Bohinjski kozolci in tradicionalni način sušenja krme v njih predstavlja živo kulturno 
dediščino v naši občini pa tudi v slovenskem merilu, zato je bil tudi v letu 2015 
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objavljen razpis s katerim je Občina Bohinj podprla tradicionalno sušenje v kozolcih. 
Sredstva v višini 17.942,60 EUR so bila dodeljena 81 upravičencem za 1340 
obdelanih bran. Vrednost ene brane je bila 13,39 EUR. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 

 

18029002 Premična kulturna dediščina  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Odkup muzejske zbirke sloni na pogodbi, sklenjeni med lastniki in Občino Bohinj. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Med dolgoročne cilje sodi odkup muzejske zbirke 1. svetovne vojne, kar bomo 
zagotovili z odplačilom v treh letih. V letu 2015 smo plačali zadnji obrok in s tem 
uresničili zastavljeni letni cilj. 

3546 Nakup muzejske zbirke 20.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

 Celotna vrednost muzejske zbirke 1. svetovne vojne je vredna 30.000,00 €. Prvi 
obrok v višini 5.000,00 € je bil poravnan v letu 2013, drugi obrok v enaki višini v 
letu 2014, zadnji, v višini 20.000,00 € pa v letu 2015. 
 Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004 
- 09 - 0003. 
 

1803 Programi v kulturi  

18039001 Knjižničarstvo in založništvo  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Osnovni občinski predpis, ki ureja knjižnično dejavnost je Odlok o ustanovitvi 
Knjižnice Antona Tomaža Linharta. 
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Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

V okviru proračunskih postavk na področju kulture, ki predstavlja pestro zbirko 
različnih dejavnosti, smo zagotovili pogoje za izvajanje zakonsko obveznih nalog in 
tudi sredstva za financiranje drugih programov. Zagotovili smo nemoteno delovanje 
knjižnice na območju naše občine, sredstva za nakup novih knjig in opreme. 

3500 Materialni stroški - tekoči transfer - knjižnica 19.241 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V okviru postavke so bila sredstva v višini 19.240,98 € porabljena za plačilo (dec. 
14 do nov. 15) materialnih stroškov knjižnic in stroškov prireditev za otroke na 
območju naše občine in delno za skupne stroške matične knjižnice. Sredstva so bila 
porabljena za: 
- pokrivanje tekočih stroškov v krajevnih knjižnicah (elektrika, komunala ...) v 
Bohinjski Bistrici, Stari Fužini in v Srednji vasi v višini 17.649,11,  
- stroške Telekoma Slovenije d.d. za knjižnico v Srednji vasi v višini 141,15 €, 
- stroške Dominvesta in Alpdoma za porabo kuriv in ogrevanja v višini 1.450,72 €.  

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Preostanek sredstev v višini 9.059,02 € je posledica dejanskega plačila stroškov 
ogrevanja v knjižnici v Bohinjski Bistrici za katero je bilo še v preteklem letu 
uveljavljeno preplačilo, ki se je zaključilo v letu 2015.  

3501 Knjižnica skupni delavci - plače 71.248 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je posledica zagotovitve dogovorjenega 15% deleža sredstev za plače 
skupnih (5,35) delavcev knjižnice A.T.Linharta Radovljica, ki opravljajo strokovna 
dela tudi za našo občino in v celoti za 2,5 zaposleni delavki na območju naše 
občine.  Del sredstev za plačilo skupnih delavcev, glede na število prebivalcev, 
zagotavljajo tudi občine Bled, Gorje in Radovljica. 
 

Vrsta plačila  Znesek v € 

Sredstva za plače  57.355,97 

Prispevki delodajalca  8.318,59 

Sredstva za blago in storitve  5.389,05 

Kolektivno zavarovanje  184,71 

 SKUPAJ  71.248,32 
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3505 Nabava knjig 11.470 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

 Plan je bil v celoti realiziran. V okviru sredstev smo sofinancirali nakup 
knjižničnega gradiva, ki predstavlja knjige, revije, DVD, CD ...  

3531 Vzdrževanje knjižnice - investicijski transfer na podlagi prijav na razpis
 1.956 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je posledica nakupa vitrine, računalniške in knjižne opreme. 
Proračunska postavka se   navezuje na NRP: Investicije manjših vrednosti  OB004 - 
09 - 0003. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

V letu 2015 je bilo predvidenih 5.000,00 € za selitev knjižnice v Stari Fužini na 
drugo ustrezno lokacijo, kar še ni bilo realizirano. 
 

18039005 Drugi programi v kulturi  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Na področju kulture nekatere dejavnosti izhajajo iz zakonsko predpisanih nalog, 
druge pa kot nadstandardne omogočajo dodatno in pestrejšo ponudbo kulturnega 
ustvarjanja. Cilji proračunske politike so bili usmerjeni v zagotavljanje kvalitetnih 
pogojev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, muzejske in knjižnične 
dejavnosti.   
Velika pozornost je namenjena tudi ohranjevanju in obnovi kulturne dediščine. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Iz navedenega izhaja, da smo dosegli temeljne cilje proračunske politike na 
področju kulture: 

• zagotovili smo sredstva za redno dejavnost ljubiteljske kulturne dejavnosti 
vključno z nakupom opreme z namenom zagotoviti čim višjo raven te dejavnosti v 
občini, 

• z obnovo Muzeja Tomaža Godca smo zagotovili ustrezne prostore za izvajanje 
muzejske dejavnosti, 

• poskrbeli smo za strokovno delo na muzejskih zbirkah in zagotovili sredstva za 
delovanje muzejskih zbirk, 
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• zagotovili smo ustrezne prostore za delovanje knjižnice, sredstva za nakup 
knjižničnega gradiva in posodobitev poslovanja knjižnic, 

• zagotovili smo sredstva in sodelovali pri organizaciji drugih programov na področju 
kulture, kot so razstave v knjižnici, program ob občinskem in kulturnem prazniku 
Občine Bohinj, Vodnikovi dnevi … 

• sofinancirali smo izdajo dveh pomembnih knjig 

3504 Materialni stroški - muzeji 13.398 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Za muzeje v Bohinju pokrivamo materialne stroške, ki nastanejo z delovanjem 
muzejev. V spodnji tabeli so predstavljeni stroški ločeno za Oplenovo hišo, 
Planšarski muzej in Muzej Tomaža Godca. 
 

Vrsta stroška Oplenova 
hiša 

Planšarski 
muzej 

Muzej T. 
Godca 

Skupni 
stroški v 
EUR 

 Biroservis Klančar - 
nastavitev blagajn  

   732,96 

 Butan plin   3.891,29  

 Elektrik Holzbauer    179,18 

 Elektro Gorenjska  319,03 1.213,48  610,05  

 GEN-I, d.o.o. 293,45  1.253,69 200,76  

 ERDU- vzdrževanje 
dvigala 

  414,80  

 Mercator, d.d.    1.594,36 

 IVD MARIBOR, servis 
dvigala 

   119,56  

 Mihovc d.o.o. - 
najemnina sanitarije 

 1.300,00   

 Komunalne storitve  184,56  184,56  212,02  

 PROSAFE INTER. d.o.o. 
/gasilni aparati 

   36,00 

HG trade, barve za muzej    29,85 

 Telekom Slovenije, d.d.   135,54  493,28  

 SKUPAJ = 13.398,42 
€ 

797,04  4. 087,27  5.941,76 2.572,35 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Preostanek sredstev v višini 3.321,58 € je posledica zapadlosti zadnjega računa za 
plin v Muzeju T. Godca v leto 2016 in plačila dejanskih stroškov.  
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3510 ZKO - programi 2.200 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje skupnih programov in tekmovanj, ki 
jih vsako leto organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - izpostava 
Radovljica.  

3511 Programi društev v ZKO 19.706 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila dodeljena društvom na podlagi sprejetega pravilnika o dodelitvi 
sredstev in prijav na razpis. Realizacija je nižja, ker na razpisu niso bila podeljena 
vsa sredstva. Sredstva so bila nakazana naslednjim društvom: 

Izvajalec višina sredstev v EUR 

Društvo plesalnica Bohinj 2.375,14 

Društvo Gledališče Bohinjska Bistrica 1.290,34 

Kulturno umetniško društvo Triglav Srednja vas 3.971,84 

Muzejsko društvo Žiga Zois 1.248,72 

Glasbeno društvo Bohinj 3.328,85 

Kulturno društvo Bohinj 4.330,98 

Kulturno društvo Gorjuše 561,92 

Pevsko društvo Franca Urbanca 724,26 

Kulturno društvo Valentina Vodnika 270,56 

Lovski rogisti Bohinj 603,55 

Kulturno društvo K 1.000,00 

3512 Programi drugih izvajalcev 400 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

 Na podlagi razpisa smo sredstva v letu 2015 namenili za sofinanciranje 
naslednjega programa: 

Izvajalec  Program  Stroški v EUR 

 Krajevna skupnost Koprivnik 
Gorjuše 

 Vodnikovi dnevi  399,70 

 SKUPAJ  399,70 

Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004 - 
09 - 0003. 
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Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Preostanek sredstev v višini 1.557,70  na proračunski postavki je posledica prijav 
na razpis za sofinanciranje drugih programov v kulturi. V primerjavi s preteklimi leti 
se je v letu 2015 na razpis prijavil le en izvajalec programa.  

3520 Upravljanje kulturnih domov 3.686 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila dodeljena društvom na podlagi sprejetega pravilnika o dodelitvi 
sredstev in prijav na razpis. Sredstva so bila nakazana naslednjim društvom: 

Izvajalec višina sredstev v EUR 

Društvo Gledališče Bohinjska Bistrica 660,34 

Glasbeno društvo Bohinj 802,80 

Kulturno društvo Bohinj 284,75 

Kulturno umetniško društvo Triglav Srednja vas 711,88 

Kulturno društvo Gorjuše 841,31 

Kulturno društvo K 384,52 

3521 Ponatis prospektov za muzeje 3.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Za izdelavo in ponatis prospektov smo porabili sredstva, ki izkazujejo realizacijo.  

3523 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - delo po pogodbi 1.708 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je posledica plačil  stroškov oskrbnice v Oplenovi hiši, ki je do 1.7.2015 
delo še lahko opravljala v okviru dopolnilne dejavnosti. Po tem roku smo z 
oskrbnico preverili različne možnosti za opravljanje dela: dopolnilno delo ni bilo 
možno, samostojno podjetništvo bi bilo za oskrbnico predrago zaradi obveznosti 
plačila prispevkov, podjemna pogodba pa bi predstavljala visok strošek za občino. 
Na podlagi navedenega smo v mesecu juliju in avgustu v delo vključili študenta. Za 
september in oktober smo se z GM dogovorili za zaposlitev oskrbnice (takrat za 
določen čas).   

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Na proračunsko postavko so bili vezani stroški le za prvo polletje, kar je tudi vzrok 
za nižjo realizacijo in preostanek sredstev v višini 4.792,18 €. 
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3525 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. - transfer - 
plače 22.241 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V realizacijo so vključena plačila zaposlenih oskrbnic za meseca november in 
december preteklega leta in plačila do vključno oktobra 2015. Plačila za meseca 
september in oktober 2015 vključujejo pokrivanje stroškov zaposlitve za tri 
oskrbnice. Ostali meseci pa le za dve oskrbnici.   

Vrsta plačila  Znesek v EUR 

Sredstva za plače 17.281,02 

Prispevki delodajalca 2.562,80 

Sredstva za blago in storitve 2.340,26 

Kolektivno zavarovanje 56,99 

SKUPAJ 22.241,07 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Razlika med planom in realizacijo v višini 1.758,93 € je posledica plačila 
nadomeščanja v času dopustov iz naslova dela preko študentskega servisa. 

3528 Strokovno delo GM Kranj 10.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

 Iz prejetih zahtevkov je razvidno, da so bila sredstva porabljena za naslednje: 

 Izvajalec  Strošek v EUR 

 Zavarovalnica Triglav 172,59 

 David John Limon - prevodi 412,50  

 Božnar in partner - vizije tiska  519,72  

 Topika - konf. lutka 327,06  

 Janže Korošec - elektrika  Muzeju T. Godca     1.218,00  

 Teksel d.o.o. - projektor  610,00  

 Merkur/oprema 242,91 

 M servis 494,09 

Nimbus d.o.o./digitalna fotografija 439,20 

Barbara Hofman -arh. topografija Nomenj 366,00 

Epigram - izdelava napisov 3D, nalepk, napisov 4.960,99 

Siniša Šterling / izdelava črk iz  cortena 236,94 

 SKUPAJ 10.000,00  
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3530 Reg. zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - projekti na 
razpisu GMK 20.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je bila posledica plačila stroškov v zvezi s ponovno postavitvijo 
muzejskih zbirk v Muzeju Tomaža Godca  v Bohinjski Bistrici. 
V letu 2015 so potekale aktivnosti za ureditev mansardnega dela in za postavitev 
razstave. V spodnji tabeli je predstavljena poraba sredstev 

 Izvajalec  Vrsta del Stroški v 
EUR 

Maru d.o.o. , Žirovnica  izdelava profilov za zaščito cevi, led 
trakovi, obešanke 

 4.868,41 

Franci Rogelj s.p., Šenčur  dobava, montaža lesenega dela in ureditev 
veže, razstavni   prostor / corten 

6.876,00 

  oprema za postavitev razstave 
/podstrešje-mansarda 

           
8.255,59     

 SKUPAJ  20.000,00 

Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004 – 
09 – 0003. 

3532 Vzdrževanje kulturnih domov 1.497 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za ureditev prostorov, ki jih za vadbo uporabljajo 
kulturna društva in sicer: 
- Kulturno umetniško društvo Triglav Srednja vas v višini 673,35 €, 
- Društvo Plesalnica Bohinj (baletna soba) v višini 823,50 €.  
Proračunska postavka se navezuje na NRP: Investicije manjših vrednosti  OB004 – 
09 – 0003. 

3533 Nabava opreme za društva 5.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila dodeljena društvom na podlagi sprejetega pravilnika o dodelitvi 
sredstev in petih prijav na razpis. Sredstva so bila nakazana naslednjim društvom: 

Izvajalec višina sredstev v EUR 

Glasbeno društvo Bohinj 295,80 

Lovski rogisti Bohinj 766,19 

Kulturno umetniško društvo Triglav Srednja 
vas 

2.846,08 

Kulturno društvo Gorjuše 320,47 
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Kulturno društvo Bohinj 527,18 

Kulturno društvo K 85,27 

Društvo Gledališče Bohinjska Bistrica 159,00 

Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 

3534 Vzdrževanje zgodovinskih, verskih objektov 8.677 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo sredstva namenili za : 
- obnovo spomenika na Ravnah v višini 3.664,00 €; 
- izvedbo konservatorskih del ( Marijin oltar) v cerkvi na Bitnjah v višini 5.000,00 €; 
- začetek čiščenja območja Sv. Eme na Nomenju v višini (material) 12,70 €. 
 Na območju Sv. Eme se dela v zvezi z delno obnovo zaradi slabega vremena niso v 
celoti zaključila. Dela bomo izvedli v letu 2016. 
 Proračunska postavka se  se navezuje na NRP :Obnova kulturnih spomenikov  
OB004 - 06 - 0037. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Zaradi slabih vremenskih pogojev se dela na Nomenju niso v celoti izvedla (delna 
obnova obzidja). Območje je bilo očiščeno pod nadzorom ZVKD Kranj. Posledica 
tega je preostanek sredstev v višini 1.323,30 €. 

3535 Vzdrževanje muzejskih stavb 2.949 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je odraz del v Muzeju T. Godca, ki jih predstavljamo v spodnji tabeli: 

Izvajalec  Vrsta del   Strošek v 
EUR 

 Niko Kordež,s.p. strojna dela-centralno ogrevanje  209,84  

Slikopleskarstvo Mlekuš 
Kristjan s.p. 

izdelava macesnovih letev , 
popravilo podesta, brušenje  in 
barvanje 

    
2.739,22  

 SKUPAJ  2.949,06  

3542 Ureditev zoisovega parka 915 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

 V letu 2014 smo izdali naročilnico za inventarizacijo in valorizacijo drevesnega 
fonda in usmeritve za vzdrževanje parkovne vegetacije v Zoisovem parku. 
Dokumentacijo smo prejeli, stroški storitve so bremenili proračun v letu 2015.  
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Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

 V letu 2015 smo uspeli v celoti pripraviti program - dokumentacijo za obnovo 
Zoisovega parka in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj. Območje 
še ni razglašeno za spomenik lokalnega pomena, kar bi bila osnova za prijavo na 
določene razpise Ministrstva za kulturo.  Ne glede na navedeno ustreznih razpisov 
nismo zasledili. Glede na varčevalne ukrepe se bomo obnove lotili fazno.  
  

1804 Podpora posebnim skupinam  

18049001 Programi veteranskih organizacij  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2015 in na podlagi javnega razpisa smo 
sofinancirali programe veteranskih organizacij.. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Letni cilj smo dosegli z izvedo javnega razpisa. 

5006 Sofinanciranje veteranskih organizacija veteranov vojne za Slovenijo
 1.934 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

 V skladu z razpisom smo sofinancirali programe naslednjih organizacij: 
 - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo v višini 1.800,00 €, 
 - Policijsko veteransko društvo Sever - Gorenjska v višini 134,13 €.  
 

18049004 Programi drugih posebnih skupin  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Z objavo javnega razpisa smo drugim družbenim skupinam ter organizacijam 
zagotovili možnost za pridobitev sredstev, s katerimi smo zagotovili pogoje za 
aktivno preživljanje prostega časa in višjo kvaliteto življenja. 
Občina Bohinj je pristopila k podpisu dogovora o opravljanju družbeno koristnega 
dela za osebe, ki bi jim bila sicer izrečena denarna kazen ali zapor za opravljeno 
kršitev zakonskih predpisov. V tem delu proračuna zagotavljamo sredstva za 
pokrivanje stroškov prehrane, prevoza, zavarovanj in zdravniškega pregleda za 
vključene osebe. Sredstva se v celoti refundirajo iz državnih sredstev.  
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Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

 Z izvedbo sofinanciranja programov smo dosegli letne cilje. 

3547 Sofinanciranje lovskih družin 1.500 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V skladu z razpisom smo sofinancirali programe  naslednjim izvajalcem: 
 - Lovska družina Bohinjska Bistrica v višini 557,00 €, 
 - Lovska družina Stara Fužina v višini 511,00 €, 
 - Lovska družina Nomenj-Gorjuše v višini 432,00 €. 

5000 Sofinanciranje društev in organizacij 4.999 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

 Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali programe izvajalskih organizacij, kar 
je podrobneje razvidno v spodnji tabeli 
 

 Izvajalec  Program  Višina 
odobrenih 
sredstev v 

EUR 

 Ljudska univerza Radovljica Medgeneracijski center 242,72 

 KO ZB za vrednote NOB 
Bohinjska Bistrica 

Letni program / ohranjanje 
vrednot 

 700,00 

 KO ZB za vrednote NOB Polje - 
Bohinj 

Letni program / socialno področje          
380,00 

 Združenje ZB za vrednote NOB 
Radovljica 

Letni program prireditev  356,11 

 Društvo upokojencev Bohinjska 
Bistrica 

Letni program 3.170,00 

 Društvo upokojencev Stara 
Fužina 

Letni program - ročna dela 150,00 

 SKUPAJ  4.998,83 

Zaključni račun 2015 Stran 192 od 515



5031 Izvajanje nalog v splošno korist ali v korist občine 538 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

 V letu 2015 smo v program vključili dve odrasli osebi. Za vključene pokrivamo 
stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravniški pregled ter potrebna zavarovanja. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je posledica plačila stroškov za dejansko vključene osebe. Števila ob 
začetku leta ne moremo natančno predvideti. Vsa sredstva so v celoti refundirana s 
strani državnega proračuna. 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti  

18059001 Programi športa  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

V skladu z Zakonom o športu in Pravilnikom za vrednotenje letnega programa 
športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da: 
• zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne 
skupnosti, 
• zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, 
• spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in 
načrtuje, 
• gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

V letu 2015 smo ustvarili pogoje za izvajanje aktivnosti s področja programa 
športa, zagotovili smo ustrezno športno infrastrukturo in  zagotovili pogoje za 
organizirano športno vadbo različnih ciljnih skupin. S tem smo uresničili zastavljene 
cilje. 

3601 ZŠO - strokovno izobraževanje 9.886 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za delovanje športnih društev, izobraževanje 
strokovnega kadra, za sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj ter občinskih 
priznanj športnikom, na podlagi sprejetega Letnega programa športa v letu 2015 in 
trinajstih prijav na razpis. V sklopu izobraževanja se je 35 udeležencev usposabljalo 
in spopolnjevalo v petih različnih programih. Nagrade v višini 1.000,00 € so bile 
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podeljene najboljšim trem športnikom na podlagi doseženih rezultatov iz leta 2014.  
Izplačane so bile športnim izvajalcem, kateri so v skladu z dogovorom športnika, 
sredstva namenili za njihovo vadnino, opremo... Občinska priznanja je za 
prizadevno in uspešno delo na področju športa v letu 2014 pridobilo 15 mladih 
športnikov, iz različnih športnih področjih. Ker osnovna šola ni prijavila izvajanje 
programa Šolskih športnih tekmovanj so se sredstva prerazporedila za denarno 
nagrado Janu Lukaniču, za njegove dosežke na Specialni olimpiadi za mlade.  
Sredstva so bila nakazana naslednjim izvajalcem športnih programov: 

Izvajalec delovanje 
društva v 
EUR 

izobraževa
nje kadra v 
EUR 

denarne 
nagrade v 
EUR 

Smučarsko skakalni klub 
Bohinj 

932,05 108,29 / 

Smučarsko društvo Bohinj 1.465,56 183,26 450,00 

Kajak kanu klub Bohinj / / 350,00 

Nogometni klub Bohinj 1.844,81 249,90 / 

Shotokan karate klub Bohinj 1.047,75 44,10 200,00 

Estet, društvo za dejavnosti v 
naravi 

783,79 / / 

Apartma Žnidar, Daša Šmid 
s.p. 

/ 149,94 / 

Športno društvo Avgust 
Gašperin 

128,56 / / 

Gibalno umetniško društvo 
Artes 

85,00 / / 

OŠ dr. Janeza Mencingerja / 66,64 / 

Športno društvo Bohinj 51,43 / / 

Klub malega nogometa Utrip 
Bohinjska Bistrica 

353,54 / / 

Klub akademija borilnih 
veščin Bohinj 

327,82 / / 

3603 ZŠO - programi društev 5.613 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena na podlagi sprejetega Letnega programa športa in 
prijav na razpis. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov športnih 
prireditev in za kritje stroškov nakupa priznanj in medalij.  V letu 2015 so izvajalci 
športnih programov izvedli 18 športnih prireditev na katerih je bilo udeleženih 
4.846 tekmovalcev.  
Na podlagi prijav na razpis so sredstva pridobila naslednja društva: 
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Izvajalec športne prireditve 
(v EUR)  

sredstva za 
priznanja in 
medalje (v 
EUR)  

Smučarsko skakalni klub 
Bohinj 

260,28 20,15 

Smučarsko društvo Bohinj 821,52 129,50 

Kajak kanu klub Bohinj 216,00 102,65 

Nogometni klub Bohinj 1.504,80 47,43 

Shotokan karate klub Bohinj 724,32 77,05 

Športno društvo Avgust 
Gašperin 

468,00 167,87 

Klub akademija borilnih veščin 
Bohinj 

660,60 413,22 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je nižja, ker izvajalci športnih programov prijavljenih programov niso 
izvedli v celoti. 

3604 Programi drugih izvajalcev 3.599 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena na podlagi sprejetega Letnega programa športa in 
prijav na razpis. Sredstva so se namenila za sofinanciranje programov vrhunskega 
športa. V začetku leta 2015 smo beležili 13 kategoriziranih športnikov mladinskega 
razreda in 1 kategoriziranega športnika perspektivnega razreda.  Na podlagi prijav 
na razpis je sredstva pridobilo Smučarsko društvo Bohinj. Na navedeni postavki so 
bila zagotovljena sredstva tudi za kritje stroškov IKT tehnologije. Sredstva v višini 
98,66 EUR so bila nakazana dvema društvoma. Eno društvo programa ni izvedlo. 
Ker je na podlagi izvedenega razpisa ostalo še nekaj nerazporejenih sredstev se je 
iz te postavke, sofinancirala tudi udeležba na Evropskem prvenstvu v modernih 
tekmovalnih plesih, ki je potekalo v Rusiji. Prvenstva se je udeležilo pet članic 
Društva plesalnice studia Bohinj. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je nižja, ker sredstva namenjena za vrhunski šport niso bila v celoti 
razdeljena na razpisu. 

3607 ZŠO rekreacija 4.822 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena na podlagi sprejetega Letnega programa športa in 
prijav na razpis. Sredstva so se namenila za sofinanciranje športne rekreacije,  
sofinanciranje programa športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami ter 
kakovostnega športa. Športna rekreacija je zajemala 3 različne programe športne 
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vadbe, vanjo se je v letu 2015 vključevalo 89 udeležencev. Program športne vzgoje 
otrok s posebnimi potrebami je v letu 2015 izvajalo Smučarsko društvo Bohinj, ter 
v ta namen na razpisu prejelo 1.150,00 €. Sredstva so bila na podlagi Letnega 
programa športa, izplačana tudi OŠ dr. Janeza Mencingerja, za kritje stroškov 
izvedbe programa naučimo se plavati za 73 predšolskih otrok v višini 2.000,00 €. V 
športne programe kakovostnega športa se je vključevalo 18 udeležencev iz različnih 
športnih panog. 
Na podlagi prijav na razpis so sredstva pridobila naslednja društva: 

Izvajalec športna 
rekreacija v EUR 

kakovostni 
šport v EUR 

Daša Šmid s.p. 66,67 / 

Gibalno umetniško društvo Artes 133,33 514,50 

Estet, društvo za dejavnosti v 
naravi 

600,00 / 

Nogometni klub Bohinj 200,00 157,92 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je nižja, ker društva prijavljenih programov niso izvedla v celoti.  

3610 Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme 12.503 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V tabeli navedeni izvajalci športnih programov so sredstva pridobili na podlagi 
razpisa. Sredstva so se delila na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja športnih 
programov v Občini Bohinj. Na podlagi prijav na razpis so se sredstva delila 
naslednjim izvajalcem: 

Izvajalec vrednost 
sredstev v EUR 

Smučarsko skakalni klub Bohinj 1.675,96 

Apartmaji Žnidar, Daša Šmid, s.p. 1.781,61 

Kajak kanu klub Bohinj 448,19 

Smučarsko društvo Bohinj 4.434,65 

Vrtec Bohinj 168,28 

Estet, društvo za dejavnosti v naravi 754,95 

Nogometni klub Bohinj 1.373,23 

Nordijsko smučarsko društvo Bohinj 989,33 

Klub akademija borilnih veščin Bohinj 545,57 

Gibalno umetniško društvo Artes 116,30 

ŠD Avgust Gašperin 215,06 

Proračunska postavka se navezuje na NRP: Investicije manjših vrednosti OB004-
09-0003. 
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Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je nižja, ker društva prijavljene opreme niso v celoti kupila.  

3612 Investicije - izgradnja, gradbena dela 2.570 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva v višini 2.598,07 € izkazujejo porabo sredstev za vzdrževanje in obnovo 
garderobnih prostorov na nogometnem igrišču v Danici. Sredstva v višini 159,37 € 
so bila namenjena za izdelavo novih označevalnih tabel na otroškem igrišču v 
Bohinjski Bistrici ter trim stezi. Ostala sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in 
obnovo športne infrastrukture na področju Bohinja (trim steza, športno igrišče 
Kamnje in Stara Fužina, nogometno igrišče Danica...). 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004 - 
09 - 0003. 
 

18059002 Programi za mladino  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Posebnih predpisov na področju občine nismo sprejemali. Smo pa z objavo javnega 
razpisa mlade spodbudili k združevanju v interesnih dejavnostih, ki izobražujejo in 
zagotavljajo pogoje za aktivno preživljanje prostega časa. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Omogočili smo izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in mladini ter s tem 
dosegli realizacijo letnega cilja. 

3602 ZŠO - šport otrok in mladine 31.200 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na postavki je posledica dela z mladimi v okviru dejavnosti športnih 
društev, klubov in drugih organizacij. Izvajalci športnih programov so pridobili 
sredstva na podlagi prijave na razpis in upoštevanja pravilnika za delitev sredstev.  
V letu 2015 se je 43 otrok udeleževalo predšolskih športnih programov, v okviru 
interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok pa je bilo 95 udeležencev programov. 
V športno vzgojo otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se je vključevalo 
147 otrok. Športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je 
štela 41 udeležencev, interesna pa 8 mladincev. V smučarski tečaj je bilo vključenih 
124 otrok. Plavalni tečaj pa se je izvajal v okviru enega izvajalca in je štel 18 
udeležencev. Osnovna šola je na razpisu prijavila izvajanje plavalnega tečaja za 
1.,3. in 7. razred, smučarski tečaj za 1. in 4. razred, program gorske šole v naravi 
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za 5 skupin. Za 7., 8. in 9. razrede pa je bil prijavljen tudi program plesnega tečaja.  
Na podlagi prijav na razpis so sredstva pridobili naslednji izvajalci: 

Izvajalec višina sredstev v EUR 

Smučarsko skakalno društvo Bohinj 2.360,44 

Smučarsko društvo Bohinj 5.608,91 

Apartmaji Žnidar, Daša Šmid s.p. 4.567,60 

Kajak kanu klub Bohinj 1.856,07 

Nogometni klub Bohinj 5.759,79 

Shotokan karate klub Bohinj 143,70 

Estet, društvo za dejavnosti v naravi 1.832,12 

OŠ dr. Janeza Mencingerja 5.287,39 

Klub borilnih veščin Bohinj 467,01 

Nordijsko smučarsko društvo Bohinj 2.814,04 

Športno društvo Bohinj 502,93 

 
 

3900 Sofinanciranje mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo za mlade
 2.891 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Na podlagi razpisa smo sofinancirali programe Društva za uresničevanje interesa 
mladih Bohinj v višini 1.390,84 € in program PUM (projektno učenje mladih) v višini 
1.500,00 €.  

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Preostanek sredstev v višini 2.109,16 € je posledica nižje oz. dejanske prijave 
programov na javni razpis mlade in dejansko izvajanje prijavljenih programov.  
 

19 IZOBRAŽEVANJE  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

19029001 Vrtci  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Občina je v skladu z Zakonom o vrtcih in Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja dolžna zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje predšolske 
dejavnosti. Zaradi sprememb obstoječih normativov in neustreznih prostorov Vrtca 
v Bohinjski Bistrici smo pripravili prostorsko presojo za gradnjo novega vrtca, 
pridobili idejno zasnovo in DIIP. Na podlagi pogajanj smo se dogovorili za dostop do 
lokacije na kateri bo vrtec in odkupili del zemljišča, za ureditev dostopa.  

Zaključni račun 2015 Stran 198 od 515



Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Zagotovili smo ustrezne prostorske, kadrovske in materialne pogoje za izvajanje 
predšolskih programov. 
Konec leta smo izdali pooblastilo za izvedbo postopka pridobitve projektnih 
pogojev, soglasij k projektnim rešitvam in postopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja za objekt: VRTEC BOHINJSKA BISTRICA, na parc št.: 332/2, 333/2, 
334/2, 335/4, 335/1, 336/3, 338/2, vse v k.o. Bohinjska Bistrica. 

3400 Tekoči transferji v javne zavode 535.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Stroške za programe vrtca pokrivajo starši, občinski proračun in na podlagi 
zakonskih obveznosti, delno tudi državni proračun. Ministrstvo za šolstvo in šport 
namesto staršev pokriva stroške za programe vrtca za mlajše otroke, ob 
predpostavki da sta v vrtec hkrati vključena več kot dva otroka iz iste družine. Na 
postavki navedena sredstva so bila porabljena za plačilo razlike v ceni programa za 
otroke, ki so vključeni v vrtec naše občine in imajo v Bohinju stalno prebivališče. 

3401 Razlika od plačil staršev do polne cene programa - druge občine  

 44.052 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva smo namenili za plačilo razlike med polno ceno in višino plačila staršev, za 
starše s stalnim bivališčem v Bohinju, katerih otroci so vključeni v programe vrtcev 
v drugih občinah. Na dejansko realizacijo oziroma na število otrok vključenih v 
vrtce druge občine ne moremo vplivati ali jih predvideti, saj na podlagi zakonodaje 
starši lahko otroke vpisujejo v programe vrtca preko celega leta. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Do odstopanj v realizaciji prihaja zaradi spreminjanja števila vpisanih otrok, ter 
zaradi spreminjanja določitve višine plačila programa na podlagi izdanih odločb 
Centra za socialno delo. 

3404 Dodatna strokovna pomoč 4.886 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena za plačilo dodatne strokovne pomoči, specialnih 
pedagogov ali drugih strokovnih delavcev za predšolske otroke, kot izhaja iz 
posebnih odločb o usmeritvi oz. vključitvi otroka v program, ki jo izda Zavod za 
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šolstvo. Navedene stroške v skladu z zakonskimi predpisi v celoti pokriva občinski 
proračun. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je nižja, ker sta otroka z odločbo o usmeritvi, prestopila v osnovnošolsko 
izobraževanje oziroma drugo izobraževalno ustanovo, s tem je postala obveznost 
financiranja dodatne strokovne pomoči, breme pristojnega ministrstva.  

3405 Tekoči transfer - nadomeščanje bolniških odsotnosti 2.440 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za nadomeščanje bolniških odsotnosti vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic v Enoti vrtec Bohinj. V skladu s sprejeto metodologijo je 
ustanovitelj vrtca dolžan zagotavljati sredstva za nadomeščanje v primeru 
nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Do odstopanj prihaja, ker ni možno v naprej predvideti odsotnosti delavcev. 

3406 Delo sindikalnega zaupnika 221 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za financiranje dela sindikalnega zaupnika v 
Organizacijski enoti vrtec Bohinj. V skladu s kolektivno pogodbo za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja, sredstva za delo sindikalnega zaupnika krije občina. Glede 
na naravo financiranja pri vrtcu, ta strošek presega stroške dela v skladu z 
normativi in zato ni del elementa cene programov vrtca.  

3410 Drugi programi - sofinanciranje ure pravljic 1.347 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca so bile organizirane cicibanove urice, 
ki so jih izvajale vzgojiteljice našega vrtca. 

3421 Tekoče vzdrževanje - tekoči transfer 11.634 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje vrtca. Realizacija vključuje 
plačila različnih vzdrževalnih del in nabavo potrebnega materiala za vzdrževanje. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Odstopanja so nastala, ker OE Vrtec v mesecu septembru ni izvajal cicibanovih uric. 
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3433 Projekt prestavitve vrtca na lokacijo ob OŠ Mencinger/ Ureditev 
dostopa do vrtca 4.880 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je posledica plačila PGD in PZI načrta prometne ureditve novega vrtca in 
izdelave elaborata za prestavitev ograje župnišča v Bohinjski Bistrici. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP: Projekt prestavitve vrtca na lokacijo ob 
OŠ dr. Janeza Mencingerja  ...  OB004 - 08 - 0022. 
 

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o zavodih 
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
• Zakon o vrtcih 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Zaradi varčevalnih ukrepov cilji v celoti niso bili izvedeni.  

3422 Dodatni programi 1.827 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija predstavlja plačilo stroškov kulturnih prireditev za predšolske otroke. 

3432 Investicije po programu za vrtec Bohinj 10.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za nabavo opreme za igralnico ter večnamensko igralo. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004 - 
09 - 0003. 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  

19039001 Osnovno šolstvo  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
• Zakon o zavodih 
• Zakon o osnovni šoli 
• Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
• Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
• Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. 
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Zagotovili smo ustrezne pogoje za izvajanje programov osnovnega izobraževanja. Z 
energetsko sanacijo stavbe matične osnovne šole smo zagotovili zmanjšanje porabe 
energije v objektu. Prav tako smo zagotovili sredstva za izvajanje dodatnih - 
nadstandardnih programov za učence. 

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na 
predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi 
državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete 
poslovanja neposrednega uporabnika 

Z energetsko sanacijo stavbe osnovne šole v Bohinjski Bistrici smo zagotovili 
pogoje za znižanje stroškov električne energije in ogrevanja, kar je že razvidno iz 
finančnega plana za leto 2015.  

3200 Tekoči materialni stroški 27.648 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Navedena postavka vključuje stroške, ki so vezani na vzdrževanje stavbe Osnovne 
šole dr. Janeza Mencingerja in Podružnične šole v Srednji vasi ter vključujejo tekoče 
materialne stroške (elektrika, komunalne storitve, čistila, varnostni sistem, 
dimnikarske storitve).  

3201 Kurjava 47.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Navedena postavka vključuje stroške, ki so vezani na nakup kurilnega olja. 
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3202 Zavarovanje objektov 6.723 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Navedena postavka vključuje stroške, ki so vezani na zavarovanja objektov in 
šolskega kombija. 

3221 Kulturne prireditve za otroke 2.810 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za financiranje kulturnih prireditev, ki so namenjene 
učencem. Del sredstev pa se je namenilo za izvedbo dejavnosti ob tednu otroka. 

3222 Materialni stroški dogovorjenega programa 7.190 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za naslednje programe: interesne dejavnosti, plesni 
tečaj, šolska tekmovanja (kemija, biologija, matematika, tehnika, cici vesela šola, o 
sladkorni bolezni, športno plezanje, atletika, mladi in gore, čebelarstvo) ter izvedba 
projektov (Evropska vas, TPLG, jezikajmo), literarni natečaj. 

3231 Dotacije družbene dejavnosti 400 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila v obliki donacije, namenjena za sodelovanje pri projektu udeležbe 
na Svetovni specialni olimpijadi 2015. Ter za sofinanciranje programa Gimnazije 
Jesenice ob praznovanju obletnice. Delež sredstev se je kot donacija namenil 
Društvu studia plesalnica Bohinj, za izvedbo prireditve za mlade. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je nižja zaradi varčevalnih ukrepov. 

3240 Vzdrževanje in obnove 17.452 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so namenjena za material za tekoče vzdrževanje in obnovo osnovne šole. 
Realizacija vključuje plačilo vzdrževalnih del/storitev in prav tako materiala, ki je 
potreben za vzdrževalna dela. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
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3241 Investicije po programu OŠ Mencinger 27.965 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za nakup pralnega stroja, motorne kose, table iz plute, 
za sofinanciranje nakupa računalniške opreme, opreme za učilnico. Sredstva v višini 
10.000,00 EUR so se namenila za energetsko sanacijo OŠ (zamenjava lesenega in 
steklenega dela pri glavnem vhodu). Ostala sredstva pa so se porabila za novo 
razsvetljavo v  avli matične OŠ. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004 - 
09 - 0003. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Nižja realizacija je posledica varčevalnih ukrepov. 

3435 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica, Podružnična šola Srednja vas 115.717 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je bil izveden razpis za izvajalca energetske sanacije Osnovne šole v 
Bohinjski Bistrici – Podružnična šola Srednja vas. Projekt je bil sofinanciran s strani 
EU v višini 85% upravičenih stroškov. V letu 2015 je bi projekt uspešno zaključen. 
Zamenjan je bil ovoj stavbe, izolirano podstrešje ter zamenjani termostatski ventili 
v šoli. Šola je tako energetsko sanirana, poleg tega pa je dobila tudi nov, privlačen 
videz ter dodatni prostor za opravljanje različnih dejavnosti na podstrešju. Del 
sredstev je bil porabljen tudi za gradbeni ter projektantski nadzor ter za stroške 
varnostnega načrta. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Energetska sanacija stavbe osnovna 
šola Dr. Janeza Mencingerja, podružnica Srednja vas     OB004-13-0003. 

3436 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica 137.753 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo nadaljevali in uspešno zaključili projekt energetske sanacije 
Osnovne šole v Bohinjski Bistrici. Projekt je bil sofinanciran s strani EU v višini 85% 
upravičenih stroškov. Fizično in finančno smo projekt v letu 2015 zaključili. V letu 
2015 se je izolirala še streha ter montirali termostatski ventili. Poleg tega je bila 
zamenjana tudi javna razsvetljava pred OŠ, izboljšala se je akustičnost avle ter 
zamenjala razsvetljava v njej. Del sredstev pa je bil porabljen za gradbeni nadzor. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Energetska sanacija stavbe osnovna 
šola    OB004-13-0002. 
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3437 Nadstrešnica pri OŠ Dr. Janeza Mencingerja 6.927 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so se zagotovila za izgradnjo novega avtobusnega postajališča pred 
matično OŠ. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
 

1905 Drugi izobraževalni programi  

19059001 Izobraževanje odraslih  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o osnovni šoli 
• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Letni izvedbeni cilj smo uresničili z zagotovitvijo sredstev za strokovno izvajanje 
nalog. Program so izvedli v organizaciji OŠ dr. J. Mencingerja. 

3220 Strokovna predavanja za starše in učence 1.993 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Planirana sredstva smo namenili financiranju strokovnih predavanj za starše in 
učence, ki jih je pripravila osnovna šola. V letu 2015 je v izplačilo zapadlo plačilo 
osmih predavanj oziroma delavnic.  
 

19059002 Druge oblike izobraževanja  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Osnovo za izvajanje programov predstavlja Zakon o  organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. 
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Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Zagotovili smo pogoje za izobraževanje otrok v okviru drugih izobraževalnih 
zavodov, kot so glasbene šole in šola s prilagojenim programom. S tem smo dosegli 
zastavljeni letni cilj. 

3230 Sofinanciranje drugih izobraževalnih zavodov 32.656 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija izkazuje plačilo povezano s stroškom povračila prevoza in prehrane za 
učitelje Glasbene šole Radovljica, ki izvajajo pouk v Bohinju.  Zagotavljanje 
sredstev za logopeda ter spremljevalke na kombiju, za otroke,  ki obiskujejo OŠ 
Antona Janše v Radovljici ter materialne stroške (elektrika, komunala, ogrevanje, 
varovanje,...) v skladu s pogodbo o zagotavljanju sredstev za pokrivanje stroškov 
javnega zavoda OŠ Antona Janše Radovljica. Glede na izdelan ključ so se zagotovila 
tudi sredstva za sofinanciranje zasebne glasbene šole. V skladu z zakonskimi 
določbami je občina dolžna kriti tudi 85 % materialnih stroškov na otroka, 
zasebnim osnovnim šolam. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
 

1906 Pomoči šolajočim  

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Zakon o osnovni šoli v svojem 56 . členu določa obveznost občine, da zagotovi 
ustrezne prevoze za učence.  

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

V okviru programa smo zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov prevoza za 
učence v skladu s predpisi. 
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3210 Prevozi učencev - plačila storitev 157.832 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija sredstev izkazuje porabo sredstev za plačilo avtobusnih prevozov, ki jih 
za učence naše šole in učence, ki imajo stalno bivališče v naši občini, vendar 
obiskujejo OŠ Antona Janša Radovljice, izvaja podjetje Alpetour. 

3211 Prevozi učencev - tekoči transferji - plače 32.625 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za plačilo zahtevkov za prevoze (kilometrino) s šolskim 
kombijem. V postavke sta vključena prevoznika za OŠ Antona Janše Radovljica in 
OŠ Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Šoferja nista vključena v sistemizacijo 
delovnih mest na OŠ. Občina je pokrivala tudi stroške kilometrine rejnici iz 
Radovljice, ki deklico, s stalnim bivališčem v naši občini, dnevno vozi v OŠ Antona 
Janša v Radovljici ter občanki Bohinja, katere otrok na podlagi odločbe o usmeritvi, 
obiskuje osnovnošolski program Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke 
Boštjančič v Dragi. Konec leta pa smo začeli pokrivati tudi obveznosti povrnitve 
prevoznih stroškov za otroka s posebnimi potrebami vključenega v Dom Matevža 
Langusa. 
 

19069003 Štipendije  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Odlok o štipendiranju v občini Bohinj 
• Pravilnik o štipendiranju v občini Bohinj 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

 Zagotovili smo pomoč pri pokrivanju stroškov izobraževanja v skladu z občinskimi 
predpisi. 

5030 Občinske štipendije - izobraževanje 6.602 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Občina Bohinj za vsako šolsko leto razpiše sredstva za podelitev občinskih štipendij 
dijakom in študentom. V prvi polovici leta je občina podeljevala 6 štipendij. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je nižja zaradi nižjega števila podeljenih občinskih štipendij. 
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20 SOCIALNO VARSTVO  

2002 Varstvo otrok in družine  

20029001 Drugi programi v pomoč družini  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Na področju socialnega varstva smo zagotovili sredstva za izvrševanje zakonskih 
obveznosti in tudi del sredstev za zagotovitev nadstandardnih programov. Na 
podlagi Zakona o socialnem varstvu smo iz proračuna občine financirali: pomoč 
družini na domu, storitve v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec v celoti ali 
delno oproščen plačila in status družinskega pomočnika. Ostali programi sodijo v 
področje nadstandardnih storitev. Pomoč družini na domu smo izvajali na podlagi 
podeljene koncesije. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Na področju socialnega varstva smo zagotovili sredstva za izvrševanje zakonskih 
obveznosti in tudi del sredstev za zagotovitev nadstandardnih programov. 
Sofinancirali smo preventivne programe za mlade in programe, ki so zagotovili 
našim občanom večjo socialno varnost in so bili usmerjeni v učinkovito reševanje 
socialnih stisk. Z izvajanjem zakonskih obveznosti smo zagotovili vsem občanom 
enako dostopnost do socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in na 
podlagi odločb izdanih s strani CSD Radovljica sofinancirali stroške uporabnikov; 
kadar je upravičenec v celoti ali delno oproščen plačila in status družinskega 
pomočnika. Ostali programi sodijo v področje nadstandardnih storitev. 

3362 Pomoč na domu - strokovno vodenje 6.366 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je posledica plačila stroškov vodenja in koordinacije strokovne delavke 
za izvajanje pomoči na domu. Vključena so plačila za december 2014 in plačila za 
mesece od januarja do vključno oktobra 2015. Zadnja dva meseca preteklega leta 
zapadeta v plačilo v letu 2016. Stroški vodenja predstavljajo del cene, ki jo je, za 
socialno varstveno storitev pomoč na domu, potrdil Občinski svet naše občine. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Cena od zadnje potrditve 1.6.2012 ostaja nespremenjena, kar je vplivalo na 
ostanek sredstev in s tem na razliko med realizacijo in planom v višini 1.134,48 €. 
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3365 Pomoč na domu - blago in storitev 45.531 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Število uporabnikov storitve se je v letu spreminjalo od 14 do 22 uporabnikov na 
mesec. V povprečju je bilo v program vključenih 17 uporabnikov mesečno. Na dan 
31.12.2015 je bilo vključenih 13 žensk in 3 moški. Program že več let izvajajo tri 
oskrbovalke.  
V realizacijo je vključeno plačilo storitve za zadnji mesec v letu 2015 in prvih 10 
mesecev leta 2015. Občina pokriva razliko med sprejeto ceno za uporabnike in 
plačilom uporabnikov. Občina pokriva tudi del cene v višini 66,50 % subvencije k 
ceni storitve za uporabnika (delež občine v ekonomski ceni 67,70 %) in stroške 
prevozov oskrbovalk nad normativom.   

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Cena se v letu 2015 ni spreminjala in znaša za opravljeno uro storitve 18,58 € 
(ekonomska cena). Na ostanek sredstev v višini 7.968,72 € je vplivalo dejansko 
število uporabnikov storitve, njihov delež plačila storitve in tudi nespremenjena 
cena. 

3370 Druge socialne storitve 1.886 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Občankam in občanom Bohinja zagotavljamo enkrat mesečno brezplačno pravno 
pomoč v prostorih občinske stavbe na Triglavski cesti 35 v Bohinjski Bistrici. 
Realizacija vključuje plačilo obveznosti za zadnje tri mesece preteklega leta in 
plačila stroškov storitve za prvih 9 mesecev leta 2015. Sredstva v višini 385,99 so 
bila namenjena za plačilo pomoči na domu za našo občanko, ki živi v drugi občini. 

3371 Tek. transf. v javne zavode in druge izv. javnih služb - sredstva za plače 
… 28.382 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Programi, ki so se v letu 2015 izvajali v okviru javnih del so predstavljeni v spodnji 
tabeli. Ločeno so predstavljeni izvajalci programov, obdobje izvajanja programov, 
število vključenih oseb s stopnjo zahtevane izobrazbe in porabo sredstev.  
Vsi navedeni programi se sofinancirajo s strani zavoda RS za zaposlovanje v višini 
55%. Razliko pokriva občinski proračun ali izvajalci sami. V realizaciji so vključena 
tudi plačila za programe, ki so se izvajali še v decembru in novembru leta 2014. 
 

Naziv 
programa 
javnega dela 

Izvajalec 
programa 

 obdobje 
izvajanja  

 število 
vključenih 
oseb 
 / stopnja 
izobrazbe 

 poraba 
sredstev v 
EUR 

 Društvena 
dejavnost na 

 Ribiška družina 
Bohinj 

obveznosti 
za leto 2014 

 1 oseba / IV. 
raven 

 618,01 
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podeželju izobrazbe 

 Pomoč in 
varstvo za 
invalide 

 Društvo Invalid 
Bohinj 

obveznosti 
za leto 2014 

 1 oseba / II. 
raven 
izobrazbe 

1.186,56 

 Učna in druga 
pomoč otrokom, 
uč.... 

 OŠ dr. Janeza 
Mencingerja 

 od 1.2. do 
30.6. in  
 od 1.9. do 
31.12.2015 

 1 oseba / V. 
raven 
izobrazbe 

4.993,93 

 Učna in druga 
pomoč otrokom, 
uč.... 

 OŠ dr. Janeza 
Mencingerja - 
Vrtec 

 od 1.2.2015  
do 
31.12.2015 

 1 oseba / IV. 
raven 
izobrazbe 

5.320,63 

 Pomoč v 
knjižnici 

 Knjižnica A. T. 
Linharta  - 
Bohinj 

 od 1.4.2015  
do 
31.12.2015 

 1 oseba / V. 
raven 
izobrazbe 

4.112,52 

 Družabništvo in 
spremljanje 

 Zavod sv. 
Martina Srednja 
vas 

 od 1.2.2015 
do 
31.12.2015 

 2 osebi / IV. 
raven 
izobrazbe 

 10.910,28 

 Pomoč in 
varstvo za 
starejše 

 Zavod sv. 
Martina Srednja 
vas 

 od 1.2.2015 
do 
31.12.2015 

 1 oseba / IV. 
raven 
izobrazbe -  
invalid 

1.240,08 

 SKUPAJ    28.382,01 

  

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je nižja od plana zaradi razlike med dejanskim terminom izvajanja 
programa in prijavo termina na razpis. Na javni razpis je bilo prijavljenih več 
programov, kot je bilo dejansko odobrenih, kar je dodatno vplivalo na manjšo 
porabo proračunskih sredstev. 

5020 Prispevek za novorojenčke 25.365 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je posledica plačil prispevka za 57 novorojenčkov. Od tega je bilo 5 
otrok rojenih še v letu 2014, 52 pa v letu 2015. Prispevek smo nakazali za 23 
prvorojencev in 23 drugorojencev. V devetih primerih se je družina povečala za 
tretjega ter v enem primeru za četrtega in v enem primeru za petega otroka.  

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je nižja od plana za 1.134,75 €, kar pa je posledica dejanskega števila 
rojenih otrok in oddanih vlog. 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva  

20049001 Centri za socialno delo  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Centri za socialno delo ne izvajajo preventivnih programov na podlagi zakonskih 
pooblastil neposredno in brezplačno. 
Za izvedbo posameznih programov se sklenejo ustrezne pogodbe ali pa se CSD 
prijavijo na javne razpise. 

3350 Preventivni programi za mlade 670 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija je posledica plačila stroškov programa Preprečujmo in odkrivajmo vse 
oblike zlorab, ki ga izvaja Center za socialo delo Radovljica. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Zaradi varčevalnih ukrepov razpisa nismo izvedli. Nekatere programe smo izvedli v 
okviru drugih proračunskih postavk. 
 

20049002 Socialno varstvo invalidov  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Prestopek pridobitve statusa družinskega pomočnika določa Zakon o socialnem 
varstvu. Družinskega pomočnika lahko pridobi oseba, ki je sicer upravičena do 
institucionalnega varstva. Pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu 
pa lahko namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega 
pomočnika, ki ji nudi pomoč v domačem okolju. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Letni in tudi dolgoročni cilj je usmerjen v podporo in zagotovitev finančnih sredstev 
vsem, ki bodo pridobili status družinskega pomočnika, saj s tem ukrepom starejšim 
oz. invalidnim osebam lahko zagotovimo kvalitetnejše bivanje na domu. Oseba, ki 
postane družinski pomočnik pa dobi status zaposlene osebe in s tem zagotovljeno 
socialno varnost. 
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3375 Družinski pomočnik 20.381 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo zagotovili sredstva za dve osebi s statusom družinskega 
pomočnika. Občina, na podlogi ustreznih odločb o statusu družinskega pomočnika, 
upravičeni osebi zagotovi sredstva kot delno plačilo za izgubljeni dohodek. V obeh 
primerih sta osebi, ki sta pridobili družinskega pomočnika upravičeni tudi do 
dodatka za tujo nego in pomoč. Navedeni dodatek je po pravnomočnosti, prej 
navedenih odločb, prihodek proračuna Občine Bohinj.  
Iz proračuna se plačajo vsi zakonsko določeni prispevki in nakazilo družinskemu 
pomočniku. 
 

20049003 Socialno varstvo starih  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Občina v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na podlagi odločbe, ki jo izda 
CSD Radovljica ali Občinska uprava Občine Bohinj plačuje oz. prispeva del sredstev 
za pokritje oskrbnih stroškov oskrbovancem v splošnih in posebnih socialnih 
zavodih. Realizacija je posledica števila oskrbovancev, višine plačila občine, deleža 
plačila oskrbovancev in dejanskih cen storitev. Število oskrbovancev se med letom 
lahko spreminja, kar močno vpliva na končno realizacijo planiranih sredstev.  
V letu 2015 je Center za socialno delo Radovljica po uradni dolžnosti izvedel 
preverjanje plačil oskrbnih stroškov. V skladu z navedenim in ugotovljenih 
finančnim stanjem oskrbovancev se je višina plačil pri posameznikih spreminjala, 
predvsem v primeru, ko so imeli uporabniki prihranke.  

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Vsem, ki so potrebovali pomoč pri pokrivanju stroškov oskrbe smo ugodili. V večini 
primerov je odločbe za sofinanciranje ali financiranje izdal pristojni Center za 
socialno delo. Za uporabnike, ki so oskrbovanci institucij, ki ne sodijo v javno mrežo 
smo odločbe izdali na občinski upravi. 

3367 Splošni socialni zavodi 118.867 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija vključuje delno ali celotno financiranje oskrbnih stroškov devetnajstim 
oskrbovancem v devetih splošnih socialno varstvenih zavodih. Glede na 
posredovanje računov je bilo za vsakega oskrbovanca izvedenih od 10 do 12 plačil 
v obdobju od novembra 2014 do vključno oktobra 2015. 
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Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Večjih odstopanj ni bilo. 

3368 Posebni socialni zavodi 112.023 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija vključuje delno ali celotno financiranje oskrbnih stroškov enajstim 
oskrbovancem v petih posebnih socialno varstvenih zavodih. Glede na posredovanje 
računov je bilo za vsakega oskrbovanca izvedenih od 10 do 12 plačil, od vključno 
novembra 2014 do vključno oktobra 2015. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Večjih odstopanj ni bilo. 
 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Občina izvaja program na podlagi sprejetega Odloka o dodelitvi enkratnih denarnih 
pomoči. Občine se za izvajanje socialnega varstva materialno ogroženih odločajo 
same. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Aktivno smo sodelovali pri reševanju socialne problematike naših občank in 
občanov ter pri tem nudili pomembne informacije in neposredno pomoč pri 
uveljavljanju pravic posameznikov in družin. 

3341 Enkratne denarne pomoči 4.727 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Denarno pomoč smo dodelili 18 upravičencem za premostitev materialne stiske. 
Pomoč smo v desetih primerih nakazali v funkcionalni obliki; neposredno za 
poplačilo terjatev in stroškov. Le v štirih primerih je bila pomoč dodeljena 
posameznikov, v ostalih primerih družinam. Najpogosteje smo pomoč namenili za 
plačilo nujnih stroškov, kot so električna energija, oskrbni stroški, prehrana. Dve 
vlogi nista bili pozitivno rešeni. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Realizacija je posledica pravnomočnih odločb in izplačil v letu 2015.   
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4608 Subvencioniranje najemnine 14.901 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo  tržno najemnino subvencionirali 9 upravičencem, neprofitno 
najemnino pa 7 upravičencem, za kar je bilo porabljenih 14.901,13 €. 
 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Socialno varstvo zasvojenih smo v letu 2015 zagotavljali s pokrivanjem stroškov 
Skupnosti-komune Žarek, ki izvaja programe za odvisnike in za preprečevanje 
odvisnikov. Izvedli smo tudi preventivni Program Izzivalec ulice. Izvedba programov 
je temeljila na sklenjenih pogodbah. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Zastavljene cilje smo dosegli. Del vsebin s tega področja je bila vključena v 
programe, ki jih je izvajala osnovna šola. 

3377 Program za preprečevanje odvisnosti 1.464 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je posledica plačila programa Izzivalec ulice, ki  
je v svoji vsebini opozoril na različne oblike zasvojenosti (tobak, alkohol, spletna 
omrežja...) 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Program je bil financiran tudi iz drugih virov, zato so bili stroški proračuna nižji od 
plana.  

3378 Sofinanciranje komune Skupnost Žarek 4.004 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Na podlagi pogodbe, skupaj s sosednjimi občinami, sofinanciramo program komune 
v Bohinju. Realizacija vključuje plačilo pogodbenega zneska v skladu s planom za 
leto 2015. 
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Posebno skupino drugih ranljivih skupin predstavljajo različni uporabniki, ki so s 
svojim načinom življenja ali zaradi posebnih potreb izpostavljeni posebnim 
obremenitvam družbe in okolja. 
Na tem področju z izvedbo programov zagotavljamo posebno varstvo socialno 
ogroženim in osebam s posebnimi potrebami. Programi so namenjeni tako 
posameznikom kot tudi njihovim družinam ali posebnim skupinam. Izvajalci 
navedenih programov so OORK Radovljica, humanitarne in invalidske organizacije 
in Društvo za pomoč  ženskam in otrokom žrtvam nasilja. 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Med pomembne cilje sodi zagotovitev osnovnih pogojev za izvajanje programov 
nevladnih organizacij. Za organizacije, ki delujejo na območju naše občine 
zagotavljamo prostore in finančna sredstva - za ostale pa sredstva za sofinanciranje 
v primeru, da so člani organizacije /ali uporabniki programov , občani Občine 
Bohinj. 

3351 Sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij 5.012 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva smo dodelili društvom na podlagi javnega razpisa in pogodbe. V letu 2015 
so sredstva prejele naslednje organizacije: 

 Organizacija, ki izvaja programe  Prejeta sredstva v EUR 

 Društvo diabetikov Jesenice  163,80 

 Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj  42,00 

 Društvo psoriatikov Slovenije  100,20 

 Društvo za rehabilitacijo in preventivo KRMA  313,80 

 Društvo Invalid Bohinj  2.100,00 

 OZARA, Slovenije-pisarna Jesenice   463,80 

 Slovensko društvo Hospic 740,60 

 Sonček, društvo za cerebralno paralizo  616,80 

 SOŽITJE, dr. za pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju  

108,50 

 ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje  117,00 

 Ustanova Mali vitez  38,80 
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Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske 131,60 

Društvo paraplegikov Gorenjske 63,60 

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo 

11,50 

 SKUPAJ                      5.012,00 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Preostala sredstva v višini 988,00 € so posledica nepodpisanih pogodb s strani 
društva in števila prijavljenih izvajalcev na razpis. 

3352 Preven.program za druge družbene skupn.in organ. 325 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V tem letu smo prvič pripravili posebno slovesnost ob mednarodnem dnevu 
starejših, na kateri je župan podelili priznanja prostovoljcem, ki so s svojim delom 
prispevali k dvigu kvalitete dela posameznega društva. Program smo pripravili v 
sodelovanju z društvoma upokojencev, društvom invalidov in krajevnimi 
organizacijami RK v Bohinju. Med drugim smo na občinski upravi pripravili priznanja 
za nagrajence in zloženko s pomembnimi informacijami za starejše ter invalide. 
Realizacija vključuje delno stroške pogostitve, stroške fotografiranja, vodenja in 
šopke za nagrajence.  
Del stroškov (pogostitev) bremeni srečanje župana s predstavniki šolskega 
parlamenta. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Stroške prireditve ob mednarodnem dnevu starejših smo porazdelili med društvi 
upokojencev, društvo invalidov in Občino Bohinj. S tem smo znižali višino stroškov 
za občinski proračun.  

3353 Sofinanciranje programov Rdečega Križa 5.500 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Območna organizacija RK v Radovljici izvaja programe za občine Bled, Bohinj, Gorje 
in Radovljica. Na podlagi ustrezne pogodbe so letni programi izvajali tudi za naše 
občane. 

3374 Sofinanciranje dejavnosti varne hiše 2.164 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Gorenjske občine so kot soustanoviteljice Varne hiše in Materinskega doma dolžne 
zagotavljati dogovorjen delež za sofinanciranje delovanja in za investicije. Program 
sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
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3380 Sofinanciranje najemnine - ŠENT 371 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena v skladu s planom za sofinanciranje najemnine 
prostorov za izvajanje programov. 

6766 ANIMA SANA-krepitev duševnega zdravja 1.259 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izvedbe programa. 
 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

2201 Servisiranje javnega dolga  

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje  

 

5401 Odplačila kreditov 20.851 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Za dolgoročne kredite pri poslovnih bankah smo poravnali obresti : 

HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D. 6.602,03 EUR 
BANKA SPAKASSE  D.D. 4.139,08 EUR 
SID – SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D. 2.873,37 EUR 
UNICREDIT BAKA SLOVENIJE D.D. 478,12  EUR 

Ravno tako smo poravnali stroške obresti DRI upravljanje investicije d.o.o. ter Prvi 
Finančni Agenciji d.o.o. za odkup terjatev.  

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč  

23029001 Rezerva občine  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Zakon o javnih financah(UL RS 79/99) nalaga občini, da zagotavljajo sredstva za 
proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. 
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5200 Proračunski sklad - proračunska rezerva 31.879 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 se je obvezna proračunska rezerva oblikovala za 31.879,10 EUR. 
Poraba proračunskega sklada je navedena v točki 2.2.6 POROČILO O PORABI 
SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE. 

 

2303 Splošna proračunska rezervacija  

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

 

5210 Proračunska rezervacija 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Poraba Proračunske rezerve je opredeljena v točki 2.2.7 POROČILO O PORABI 
SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE. 
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06 Režijsk i  obrat  

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

0403 Druge skupne administrativne službe  

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti  

 

6050 Oglaševalne storitve 1.424 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za javne objave preko sredstev javnega obveščanja 
glede prekuhavanja vode ali za obvestila o odvozu smeti ter za objavo  telefonskih 
številk v modrih številkah.  
 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

 

6055 Zavarovalne premije za objekte 1.972 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za zavarovalne premije za objekte.  
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0603 Dejavnost občinske uprave  

06039001 Administracija občinske uprave  

 

6001 Plače - osnovne plače 462.554 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za izplačila plač zaposlenih na režijskem obratu in sicer 
za dvanajst mesecev (v mesecu januarju je bilo izplačanih 28 plač, v februarju 26 
plač; 2 uslužbencema je potekla pogodba o zaposlitvi, v marcu 26 plač, v aprilu 29 
plač; na režijskem obratu sta se zaposlila dva uslužbenca – voznika oz. upravljalca 
čolna in 1 uslužbenec na čistilni napravi, v maju 30 plač; za določen čas se je 
zaposlil komunalni delavec,  v juniju 31 plač; za določen čas se je zaposlila 
uslužbenka-parkirnina; v juliju 30 plač; uslužbenec je podal odpoved od delovnega 
razmerja, v avgustu 30 plač, v septembru 30 plač, v oktobru 31 plač; zaposlil se je 
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uslužbenec na čistilni napravi, v novembru 31 plač, v decembru 32 plač; zaposlil se 
je komunalni delavec za določen čas).  
V mesecu juniju je bil izplačan regres zaposlenim na režijskem obratu (v skladu z 
176. členom ZUJF-a).   

6030 Materialni stroški režijskega obrata 68.716 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena za druge splošne stroške in material, čistilni material, 
porabo kuriv in stroške ogrevanja RO, stroške priprave podatkov in tiskanje 
posebnih položnic, odvetniške storitve, ki vključujejo izterjave, zdravniške preglede, 
pisarniški material, poštnino, telefon, za stroške reprezentance, računalniške 
storitve, zaščitna sredstva – predvsem za obleke operativcev, varstvo pri delu, 
kilometrino in stroške tujih storitev. 
Največji strošek v višini 25.404 € predstavlja najemnina za poslovni prostor 
režijskega obrata. 

6036 Stroški za strokovno izobraževanje 132 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je bilo za strokovno izobraževanje zaposlenih na režijskem obratu 
porabljenih 131,60 EUR. 

6041 Seminarji 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 se uslužbenci na režijskem obratu niso udeleževali seminarjev. 

6043 Električna energija 1.781 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za električno energijo na odjemnem mestu režijskega 
obrata.  

6060 Stroški tujih storitev - poraba takse in drugo 895 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za projekt vaškega jedra Gorjuše. 
 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave  
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6034 Vzdrževanje vozil 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Na tej postavki sredstva niso bila porabljena. 

6058 Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev - uprava 95 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Stroški so bili namenjeni za material za redno vzdrževanje. 

6059 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 949 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Postavka je bila realizirana za popravilo in servis garažnih vrat, servis plinske peči 
in nakup materiala za tekoče vzdrževanje. 

6062 GSM aparat 36 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo kupili štiri mobilne aparate za potrebe Režijskega obrata.  
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup računalnikov in programske 
opreme  OB004 - 06 - 0002. 

6064 Osebni računalnik 1.763 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za nakup računalnika skupaj s pripadajočo strojno in 
programsko opremo, nakup multifunkcijske naprave za potrebe čistilne naprave in 
naprav za internetno in brezžično povezavo centralne čistilne naprave. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Nakup računalnikov in programske 
opreme  OB004 - 06 - 0002. 

6079 Nakup pohištva RO 1.000 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajane pisarniške opreme. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Pisarniško pohištvo  OB004 - 06 - 
0004. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o javnih cestah 
• Zakon o varnosti cestnega prometa 
• Zakon stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
• Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
• Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 

javnih cest 
• Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in 

objektih na njih 
• Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj 
• Odlok o občinskih cestah 
• drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

6104 Material na zalogi - zimska služba - skupna raba 18.400 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je bila 92,0 %. Sredstva so bila namenjena za 
nakup posipnih materialov; 115.88 t morske soli granulacije 0-4 mm in 350 m3 
apnenčevega drobljenca, granulacije 4-8 mm, za zimsko posipanje cest. Nabavili 
smo tudi 800 novih snežnih kolov. 

6105 Stroški drugih izvajalcev - pluženje 43.205 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki Stroški drugih izvajalcev-pluženje, je v 2015 
dosegla 43,205,12 €, realizacija na proračunski postavki je bila 97,1 %. V zimskem 
obdobju 2014-2015 smo imeli 13 sklenjenih pogodb s pogodbenimi izvajalci, za 
zimsko obdobje 2015-2016 pa smo sklenili pogodbe z 12 podizvajalci. V zimskem 
obdobju 2014-2015, od 15. novembra do 15. marca, oziroma obdobja, ko so na 
cestah vladale zimske razmere, so pogodbeni izvajalci zimske službe za 
odstranjevanje snega s cestišč in posipanje vozišč zaradi preprečevanja poledice 
opravili skupaj 991 ur. Od tega 391 ur v letu 2014 in 600 ur v letu 2015, v skladu s 
poročili o izvajanju svoje dejavnosti zimske službe. 59 ur so opravili podizvajalci v 
zimskem obdobju 2015-2016 do 31.12.2015. 
Podizvajalci so v letu 2015 opravili 659 ur strojnega dela, v skladu s poročili o 
izvajanju svoje dejavnosti zimske službe. Proračunska postavka vključuje tudi 
stroške satelitskega sledenja (GPS) v višini 1.275,44 €, s katerim je bil v prejšnjih 
letih uveden učinkovit nadzor nad izvajanjem zimske službe, hkrati pa je bil s tem 
omogočen neposreden nadzor nad zaračunavanjem svojih storitev s strani 
podizvajalcev in posledično zmanjšanje števila zaračunanih ur. Prednost sistema je 
med drugim tudi v optimizaciji dela in lažjem usklajevanju terenov podizvajalcev. 
Arhiviranje podatkov omogoča tudi kasnejši vpogled v čas in območje pluženja 
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posameznega stroja, kar se lahko izkaže v pomoč tudi ob morebitnih odškodninskih 
zahtevkih, ki bi bili vloženi proti Občini Bohinj zaradi domnevno neustreznega 
pluženja oziroma neizvajanja rednega vzdrževanja cest v okviru zimske službe. 
Po podatkih klimatološke postaje Bohinjska Češnjica, je bilo v obdobju od 15. 11. 
2014 - 15. 3. 2015, 19 dni s snežnimi padavinami, seštevek vsega zapadlega snega 
na podlago je bil 131 cm, maksimalna višina snežne odeje pa je znašala 36 cm. 
Največ snežnih padavin je bilo 28. 12. 2014, ko je zapadlo 32 cm novega snega. 
Po podatkih padavinske postaje Bohinjska Bistrica, je bilo v obdobju od 15. 11. 
2014 - 15. 3. 2015, 10 dni s snežnimi padavinami, seštevek vsega zapadlega snega 
na podlago je bil 123 cm, maksimalna višina snežne odeje pa je znašala 40 cm. 
Največ snežnih padavin je bilo 30. 1. 2015, ko je zapadlo 39 cm novega snega. 

6110 Tekoče vzdrževanje vozil 10.914 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je bila 54,6 %. Za goriva in maziva je bilo 
namenjeno 3.294,35 €, za zavarovalne premije za motorna vozila 1.329,15 € in za 
pristojbine za registracijo vozil 621,66 €. V okviru vzdrževanja in popravila vozil, je 
bil opravljen servis tovornega vozila Iveco KR V4-280 in obnova zadnjih zavor. Na 
tovornem vozilu MAN, KR H9-541, je bil opravljen servis vozila ter nabavljene nove 
pnevmatike, opravljen je bil tudi obdobni pregled tahografa. Manjša popravila so 
bila potrebna na opremi zimske službe, za vlečni posipalnik Riko Ribnica – TK-12, 
so bile nabavljene in vgrajene nove pnevmatike, na snežnem plugu vozila Unimog 
so bile obnovljene drsne plošče. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Večja odstopanja od planiranih sredstev na proračunski postavki, so nastala pri 
gorivih in mazivih za prevozna sredstva, kjer so ostala neporabljena sredstva na 
račun milejše zime in manjše porabe goriva pri izvajanju zimske službe. 

6125 Vzdrževanje kolesarske steze 8.031 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je bila 97,9 %. Sredstva na proračunski 
postavki so bila namenjena za žagan les za obnovo ograj na kolesarski stezi. Na 
mostu pri Studorju je bilo potrebno izdelati nove nosilce zaščitne ograje. Za obnovo 
vertikalne prometne signalizacije na kolesarski poti, so bila sredstva namenjena za 
nabavo drogov in prometnih znakov, izdelane so bile tudi dodatne označevalne 
table za kolesarsko pot. Na delu kolesarske poti od Muzeja do Srednje vasi, so bile 
bankine nasute in utrjene, med Srednjo vasjo in Češnjico, pa je bil del poti 
preplasten z asfaltno prevleko. 

6135 Rezervni deli za stroje 4.832 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je bila 80,5 %. Sredstva so bila porabljena za 
nakup rezervnih delov (nitka za košnjo, verige motornih žag, glave motornih kos) in 
potrebnih servisov vrtnih in parkovnih kosilnic, motornih kos, motornih žag, škarij 
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za obrezovanje grmovja in višinskega obrezovalnika drevja. Sredstva so bila 
namenjena tudi za nov komplet obročnih in krožnih ščetk za strojno metlo-
priključek Unimoga, ter potni ventil hidravličnega krmiljenja. Potrebno je bilo tudi 
popravilo samohodnega rezkalnika snega na gosenicah Honda, ki je že iztrošen. Pri 
opremi zimske službe smo morali zamenjati hidromotor posipalnika TP-9SNK. 

6172 Vzdrževanje in urejanje parkirišč 27.078 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je bila 86,4 %.Za vzdrževanje parkirišč, je bilo v 
letu 2015 namenjenih 3.105,06 €, kjer smo na Ribčevem lazu, pred turističnim 
društvom, opravili sanacijo cementnih plošč s popravilom in zamenjavo polomljenih 
plošč ter robnikov. Najeto parkirišče ob križišču v Ukancu smo pred zimsko sezono 
v celoti uredili z nasipanjem gramoza. Na parkirišču ob tržnici smo uredili klančino 
za servisni dostop ter dostop invalidom. Na parkirišču pred turističnim društvom je 
bilo izvedeno čiščenje lovilca maščob ter odvoz gošče na CČN. Za stroške prevoza s 
parkirišča nasproti hotela Kristal, smo najetemu prevozniku namenili 1.880,00 €. V 
okviru vzdrževanja opreme parkirišč, predvsem parkomatov, je bilo več menjav 
krmilnih plošč, nekaj nadgradenj za modernizirane tiskalnike, ter več menjav 
čitalcev bankovcev, zaradi uvedbe novega bankovca za 10 €. Za izdajo parkirnih 
listkov iz parkomatov smo namenili 419,44 € sredstev za termo papir, 574,86 € je 
bilo namenjenih za nabavo vreč za smeti. 
Za plačila za delo preko študentskega servisa, je bilo za plačilo študentom pri 
pobiranju parkirnin namenjeno precej več sredstev, od prvotno planiranih, saj se je 
strošek študentskega dela zaradi zakonskih sprememb precej povečal zaradi 
vključenih prispevkov, poleg tega pa se je uvedlo pobiranje parkirnin tudi na 
parkirišču ob hotelu Zlatorog. Strošek študentskega dela je bil 3.925,98 €. 
Za parkirišče ob hotelu Zlatorog sta bili nabavljeni 2 prenosni blagajni in 
namenjenih 611,20 € sredstev. 
1.509,42 sredstev je bilo namenjeno za škodno zavarovanje parkomatov. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Sprememba pri realizaciji porabe sredstev proračuna od prvotno planiranih, je bila 
za zagotavljanje sredstev za pobiranje parkirnin preko študentskega servisa, 
predvsem zaradi uporabe parkirišča pri hotelu Zlatorog, ki ob sprejemanju 
proračuna ni bilo planirano.  

6184 Nabava orodja 1.660 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je bila 33,2 %. Sredstva so bila namenjena za 
nakup strojev in naprav za vzdrževanje javnih površin. Sredstva smo namenili za 
nakup škarij za obrezovanje grmovja, motorne žage z lupilcem Eder ter motorne 
kose Husqvarna 535 RXT. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Strojni park OB004 - 06 - 0009. 
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Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva rezervirana na proračunski postavki niso bila v celoti realizirana, ker smo 
nabavili le nujno potrebno orodje, za vzdrževanje javnih zelenih površin. 

6196 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje infrastrukture 18.891 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo sredstva na tej postavki porabili za nakup motorne kose - višinski 
obrezovalnik za obrezovanje dreves, hidravlično žago za obrezovanje dreves ob 
cestah in snežno frezo za traktor AGT.  
Proračunska postavka se nzavezuje na NRP : Strojni park OB004 - 06 - 0009. 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o cestah, 
• Zakon o varnosti cestnega prometa, 
• Zakon stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
• Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
• Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 

javnih cest, 
• Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in 

objektih na njih, 
• Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj, 
• Odlok o občinskih cestah, 
• drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 

6124 Vzdrževanje avtobusnih postajališč in plakatnih mest 4.047 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je bila 80,9 %.Sredstva so bila namenjena za 
obnovitev plakatnih mest na Kamnjah, v središču Ribčevega laza pri avtobusni 
postaji, ter ob pošti v Srednji vasi, kjer so bile oglasne deske in temelji v celoti 
obnovljeni. Za avtobusno postajališče v Jereki smo nabavili macesnove deske in 
trame, streho na avtobusnem postajališču pa sami obnovili. 

6129 Najemnine - cestna dejavnost 0 € 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva, ki so bila namenjena za najemnino prostora za skladiščenje posipnih 
materialov, ki se uporabljajo pri izvajanju zimske službe na Koprivniku niso bila 
porabljena, z najemodajalcem se je konec leta 2015 prekinila pogodba za najem, 
zgradili pa smo drugo začasno skladišče posipnih materialov na Koprivniku. 
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6132 Stroški materiala 8.541 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je bila 94,9 %. Zajeten del sredstev na 
proračunski postavki je bil namenjen za najem kamionskih prevozov ogrodja šotora 
Favorit in za najem avtodvigal in dvižnih košar za postavljanje šotora, za kar je v 
letu 2015 nastalo skupaj 1.920,89 € stroškov. Za popravilo ponjav šotora POWER, 
smo namenili 731,70 €, nabavili smo 30 novih povezovalnih trakov v vrednosti 
170,19 €..Sredstva so namenjena za razni material na skupni rabi: grablje, metle, 
lopate za zimsko službo, drobno orodje, vijake, material za nameščanje 
transparentov. V okviru proračunske postavke smo obnovili cestno ograjo v Stari 
Fužini pri Tinčku, za evropsko prvenstvo v kajaku smo nabavili les in opažne plošče 
za postavitev pomolov. Sredstva so bila namenjena tudi za najem dvižne košare za 
nameščanje zastav, transparentov, obžagovanje drevja v varovalnem pasu 
občinskih cest. Za mulčer Kuhn, ki ga uporabljamo za obcestno košnjo, smo 
nabavili nadomestne udarne nože. 

6165 Odškodnine -zemljišča 10.265 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva za plačilo najemnin za kmetijska zemljišča ob Bohinjskem jezeru, ki so se 
v letu 2015 uporabljala za evropsko kajakaško prvenstvo. Plačilo najemnine za 
začasno parkiranje na Ribčevem Lazu, za parkirišče pod Voglom, za uporabo 
parkirišča pod Skalco. 
 

1305 Vodni promet in infrastruktura  

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe  
 

6199 Ureditev priveza za čolne 39.325 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Z namenom ureditve ter preprečevanja stihijskih posegov v obalnem in priobalnem 
zemljišču v zalivu Pod skalco se je  pripravila idejna rešitev za ureditev tega 
območja z infrastrukturo, ki bo omogočala izvajanje plovbnega režima. Izdelani so 
bili plavajoči pomoli, ki bodo s svojo enotno podobo vsekakor prispevali k večji 
urejenosti tega območja. Izdelanih je bilo 10 segmentov pomola 2,5x 4m ter 10 
kompletov pomožnih pomolov med privezi.  
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
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14 GOSPODARSTVO  

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 
• Odlok o turistični taksi v občini Bohinj, 
• Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave 

in izvedbe turističnih prireditev, 
• Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 

6168 Karte, nalepke 589 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je bila 100 %.Sredstva so bila porabljena za 
nakup nalepk – letnih dovolilnic za parkiranje in uporabo gozdne ceste Voje, Vogar 
in planina Blato, ki se nalepijo na vetrobransko steklo, s katerimi dovoljujemo 
parkiranje od 1.4.-31.10. tekočega leta in uporabo gozdne ceste, v skladu z 
Odlokom o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera, za sezono 2015. 
Nabavili smo 1500 nalepk rdeče barve za parkiranje in 300 nalepk zelene barve za 
uporabo gozdne ceste Stara Fužina-Voje in Vogar-planina Blato. 

6170 Fizično varovanje premoženja 0 € 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Na proračunski postavki je bilo rezervirano 1.000,00 € sredstev za potrebe 
fizičnega varovanja parkomatov, ki pa niso bila realizirana. 

6171 Najem WC kabin 4.013 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je bila 95,3 %. 3.704,48 € sredstev smo 
namenili za najem in vzdrževanje 15 WC kabin, ki so bile v poletni sezoni od 12.6 
do 14.9. postavljene ob Bohinjskem jezeru, kolesarski stezi, vstopno-izstopnem 
mestu za kajake in kanuje, vstopnem mestu za soteskanje, na plezališču Bellevue 
in na planini Blato. Ostala sredstva smo namenili za najem WC kabin za smučarsko 
tekaško prireditev na Polju ter za prireditev v Ukancu, Zlatorogova pravljična dežela 
– U konc' sveta so pravljice doma. 

6197 Splošni stroški - turistični čoln 63.077 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva ne tej postavki so bila porabljena za plačilo zavarovanja, registracije, 
tiskanja kart, dvig in spust ladje v jezero, osebna zaščitna obleka, polaganje 
iztržkov, električno energijo. Za uporabo WC-jev v kampu Zlatorog, prevoz in 
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skladiščenje akumulatorjev, pregled gasilnih aparatov. V letu 2014 so bila 
porabljena sredstva tudi za nakup lesa za obnovo pomolov, plačilo študentskega 
dela, plačilo provizije pri prodaji kart in paketov. V letu 2015 je bilo zamenjano 
ozvočenje na ladji Bohinj. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o varstvu okolja  
• Uredba o odpadkih 
• Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih  
• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  
• Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo 
• Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim 
vrtnim odpadom 
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest 
• Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji 
• Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami 
• Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili 
• Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami 
• Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki 
• Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Bohinj 
• Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj 

6128 Najemnine - ekološki otoki 1.970 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Zbirni center je zgrajen delno na zemljišču, ki je last Agrarne skupnosti Bohinjska 
Bistrica. Sredstva za najemnino so letno planirana na tej postavki. 

6501 Odlaganje odpadkov 129.994 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Planirana sredstva na postavki so bila porabljena za odlaganje odpadkov na 
odlagališču Mala Mežaklja, za odlaganje gradbenih, biološko razgradljivih kuhinjskih 
in nevarnih odpadkov. 
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6502 Ravnanje z odpadki 24.412 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Postavka zajema stroške, ki nastajajo pri zbiranju in odvozu odpadkov, delovanju 
zbirnega centra in ekoloških otokov ter druge splošne stroške povezane z 
ravnanjem z odpadki ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 
Sredstva so bila porabljena za nakup rumenih vreč za mešano embalažo in 
azbestne odpadke in ostale manipulativne stroške za nemoteno delovanje zbirnega 
centra. 
Porabo planiranih sredstev predstavlja tudi nakup zabojnikov za ekološke otoke in 
nakup manjših zabojnikov, ki jih oddamo v najem uporabnikom. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Ravnanje z odpadki OB004 - 06 - 
0024. 

6508 Odvoz odpadkov 84.717 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za odvoz mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih 
odpadkov do odlagališča Mala Mežakla, odvoz gradbenih odpadkov, lesa, azbestnih 
odpadkov, zelenega odreza ter za zbiranje in odvoz mešane embalaže, steklene 
embalaže in bioloških odpadkov. 

6510 Smetarsko vozilo 30.969 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na postavki je posledica stroškov potrebnih za vzdrževanje, registracijo, 
zavarovanje smetarskih vozil in tekoče vzdrževanje druge opreme.  
 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Ravnanje z odpadno vodo obsega gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

• Zakon o varstvu okolja 
• Zakon o gospodarskih javnih službah 
• Zakon o vodah 
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• Odlok o gospodarski javni službi občine Bohinj 
 

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa dela 

- izboljšanje stanja okolja 
- povečanje in obnova vodovodnega omrežja 
- povečanje kanalizacijskega omrežja 
- povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naseli 

6215 Vzdrževanje čistilnih naprav 31.408 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Poraba na postavki je bila v letu 2015 precej večja zaradi novonastalih stroškov na 
novozgrajeni čistilni napravi Bohinjska Bistrica. Iz te postavke so bila porabljena 
sredstva za električno energijo, vodo na CČN BB in elektriko za čistilno napravo 
Nemški Rovt. Nabavljen je bil tudi potrošen material potreben za normalno 
obratovanje nove čistilne naprave (gorivo za agregat, razkužilo za roke, mila in 
brisače za roke,...). Nabavljen je bil polielektrolit potreben za dehidracijo blata s 
pomočjo centrifuge in kemikalije za obarjanje fosorja. Ker v projektu izgradnje ni 
vedno zajeto vse potrebno za normalen zagon in obratovanje smo nabavili 
garderobne omarice za zaposlene in zabojnike za ograbke iz grobih in finih grabelj 
ter dva zabojnika za pesek iz pralnika peska, ki pride na CČN BB po kanalizaciji. 
Zaradi optične povezave novih črpališč na nadzorni sistem na kanalizaciji smo 
preselili centralni nadzorni sistem iz stavbe Režijskega obrata v novozgrajen objekt 
čistilne naprave. Za preselitev, arhiviranje podatkov in vzpostavitev sistema je bilo 
potrebno nameniti nekaj sredstev.  
Prav tako je bilo s te postavke porabljenih nekaj sredstev potrebnih za ukinitev 
stare čistilne naprave Bohinjska Bistrica in Ribčev Laz ter obratovanje in 
vzdrževanje obstoječe čistilne naprave Nemški Rovt.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Nakup računalnikov in programske 
opreme OB004 - 06 – 0001 ter Razvoj sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod 
OB004-06-0025. 

6601 Vzorčenje vode 1.882 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

S te postavke smo prek pogodbenega izvajalca NZLOH skrbeli za spremljanje 
sestave odpadne vode. Redne analize odpadnih voda na vtokih in iztokih so bile 
izvedene v skladu z zakonodajo. Znesek je zaradi ukinitve dveh čistilnih naprav in 
poskusnega obratovanja nove CČN BB manjši.  

6606 Odvoz blata iz čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije 22.481 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V okviru te postavke so se sredstva porabila za tekoče pranje kanalizacijskih 
odsekov in objektov na kanalizaciji v letu 2015 v okviru rednega vzdrževanja. Prav 
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tako se s te postavke porablja sredstva za kontrolo stanja in odkrivanje napak na 
kanalizaciji s pomočjo kamere.  
Največ sredstev s te postavke se je namenilo za ukinitev stare čistilne naprave 
Ribčev Laz. Najbližja čistilna naprava, ki je bila sposobna sprejeti vsebino iz čistilne 
naprave Ribčev laz je bila čistilna naprava Domžale Kamnik. Z bližino je povezana 
tudi velikost stroškov prevoza in praznjenje čistilne naprave Ribčev Laz.  

6608 Sistem sledenja 446 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo sorazmernega deleža storitev 
sistema sledenja, za vozila namenjena dejavnosti ravnanja z odpadno vodo. 

6610 Investicijsko vzdrževanje ČN in kanalizacije 37.761 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo obnovili dotrajano elektroinštalacijo v črpališču skalca. 
Nameščenja je bila črpalka iz stare čistilne naprave Bohinjska Bistrica. V črpališče 
se je za obratovanje črpalk namestilo tudi frekvenčno regulacijo, ki je potrebna za 
zmanjšanje pretoka na tlačni strani in s tem tudi posledično zmanjšanje tlaka in 
okvar na tlačni cevi. Zmanjšanje pretoka je potrebno tudi zaradi manjšega 
hidravličnega udara in bolj enakomernega obratovanja na črpališčih povezovalnega 
kanala Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica. s te postavke je bilo nabavljeno pohištvo za 
pisarno in skupne prostore za novo centralno čistilno napravo Bohinjska Bistrica. 
Obnovljen je bila tudi odsek dotrajane meteorna kanalizacija v vasi Bohinjska 
Češnjica. V vasi Jereka smo vključno z vso ostalo potrebno infrastrukturo v dolžini 
cca 60m obnovili meteorno kanalizacijo. Obnova je bila potrebna, ker je bila 
obstoječa kanalizacija poponoma dotrajana, cevi so puščale in posledično se je 
povzročala materiala škoda na nižjeležečih objektih v bližini.  

6704 GSM 155 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena kritje GSM porabe zaposlenih na režijskem obratu, ki so 
delo opravljajo na programu ravnanja z odpadno vodo.  

 6708 Zavarovalne premije za infrastrukturo 1.973 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva na tej postavki so bila namenjana plačilu zavarovalne premije za 
povrnitev stroškov morebitnih poškodb na infrastrukturi kanalizacije. 
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6709 Vzdrževanje in popravila vozil 7.332 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva s te postavke so bila porabljena za vzdrževanje in obratovanje vozil, ki so 
namenjena za vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav. S te postavke so 
porabljena sredstva za servis, gorivo in registracijo vozil.    

6712 Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja 15.887 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva s te postavke so bila porabljena za vzdrževanje in normalno obratovanje 
objektov in kanalizacijskega sistema. Stroški za električno energijo so primerno 
večji zaradi novih črpališč kanalizacije na povezovalnem kanalu Ribčev Laz - 
Bohinjska Bistrica. Prav tako so bila iz te postavke plačana vsa vzdrževalna dela 
izvedena na elektro opremi in telemetriji na kanalizacijskem sistemu. 

6750 Nakup orodja 760 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo s te postavke nabavili opremo za spajanje duktilnih cevi za 
kanalizacijo.   
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Strojni park OB004 - 06 - 0009. 

 

15029003 Izboljšanje stanja okolja  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

- Zakon o ohranjanju narave 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine 
- Program razvoja turizma v občini Bohinj  

 

6253 Sanacija črnih odlagališč 0 € 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva na proračunski postavki so bila planirana v višini 1.000 EUR in v letu 2015 
niso bila realizirana. 

6507 Poraba takse za obremenjevanje okolja 0 € 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Sredstva na proračunski postavki so bila planirana v višini 9.000 EUR in v letu 2015 
niso bila realizirana. 
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6511 Ureditev kontejnerskih mest in nadstrešnice 4.504 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je bila na Koprivniku zgrajena začasna lopa za shranjevanje peska in 
soli za posipanje cest proti poledici. Izgradnja začasne lope je bila nujna saj je bil 
pesek prej shranjen v privatni lopi, lastnik pa je prekinil pogodbo..   
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Ravnanje z odpadki OB004 - 06 - 
0024. 
 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave  

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o ohranjanju narave, 
• Zakon o varstvu kulturne dediščine, 
• Program razvoja turizma v občini Bohinj, 
• Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020. 

6134 Hortikulturna ureditev kraja 32.057 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Realizacija na proračunski postavki je bila 95,9 %. 
Za gorivo, ki se potroši ob urejanju površin za pešce, zelenih in drugih javnih 
površin, smo namenili 1.744,20 €, pri čemer se največji delež goriva potroši ob 
košnji zelenih površin. 
Največji delež sredstev namenimo za letno in jesensko zasaditev cvetličnih gredic 
po celotnem kraju. V letu 2015, je bila v okviru hortikulturne ureditve kraja, 
urejena tudi gredica pred banko v Bohinjski Bistrici, zasaditev škarpnikov ob 
trgovini Bohinjka, ter na novo urejene gredice z medovitimi grmovnicami in 
trajnicami pred kulturnim domom Joža Ažmana. 
Za izdelavo 4 kompletov miz in klopi smo namenili sredstva za nakup lesa, izdelali 
pa so jih naši delavci. 
V okviru proračunske postavke smo sredstva namenili za gnojila in herbicide za 
nego travnih površin, semena trav za dosejevanje in zatravitev zelenih površin. V 
parku pod Skalco, smo v celoti obnovili sprehajalne poti, jih utrdili s smrekovimi 
latami, površine ob poteh pa nasuli z zemljino in jih na novo zatravili. Ob pešpoti v 
Ukanc smo obnovili ograje. 
Nekaj sredstev je bilo namenjeno za najem dvižne košare za obžagovanje odmrlega 
drevja, na tržnici Bohinjska Bistrica smo odstranili odmirajoči drevesi, macesen in 
brezo. 
Za popravilo in obnovo ograj ob sprehajalnih poteh, smo nabavili lupljene smrekove 
late. Za tekoče vzdrževanje javnih površin z ureditvijo, cvetlično, grmovno 
zasaditvijo in zastiranje gredic z lubjem, smo skupno namenili 27.343,87 €. 
V okviru nakupov osnovnih sredstev, smo namenili 1.769,00 € za 5 kompletov 
lesenih klopi na kopališču na Veglju ob Bohinjskem jezeru ter 1.199,99 € za novo 
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verigo okrog spominske plošče NOB v Bohinjski Bistrici. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 
 

6180 Ceconijev park 9.054 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 so bila sredstva iz postavke namenjena za vzdrževanje parka in 
organizacijo in izvedbo porok v Ceconijevem parku. Sredstva so bila namenjena za 
strukturne rastline in enoletnice za cvetlično ureditev gredic, orodje za vzdrževanje 
parka ter gnojila in škropiva, zaradi ponavljajočega vandalizma smo morali 
zamenjati 10 polomljenih svetilk, ostala sredstva pa so bila namenjena za  poroke, 
zavese in stole ter cvetlične aranžmaje za poročne obrede in penino za zdravico ob 
slovesni sklenitvi poročne zveze. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

• Zakon o prostorskem načrtovanju,  
• Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, 
• Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, 
• Zakon o javnih naročilih in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, 
• Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi 

podlagi sprejeti podzakonski akti, 
• Zakon o stavbnih zemljiščih (poglavje, ki se nanaša na nadomestilo o uporabi 

stavbnega zemljišča), 
• področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo na 

področje informatizacije (npr. Zakon o cestah, ..). 

6070 Geodetski posnetki - kataster 976 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Iz postavke so se namenila sredstva za izvedbo geodetskega posnetka.  
 

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

- Zakon o vodah 
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- Zakon o varstvu okolja 
- Zakon o urejanju prostora 
- Zakon o graditvi objektov 
- Zakon o gospodarskih javnih službah  
- Zakon o varstvu pred požarom 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Bohinj 

 

6210 Elektrika 10.231 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so porabljena za plačilo omrežnine in električne energije za področje 
preskrbe s pitno vodo.  

6211 Zamenjava števcev 12.640 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo overili in zamenjali 268 vodomerov. V uporabi imamo 1.535 
vodomerov dimenzije DN15 do DN150. Na podlagi Zakona o meroslovju, mora 
izvajalec javne službe skrbeti za ustreznost meril v uporabi. Zakon predpisuje 
overitev vodomerov vsakih 5 let, vodenje evidence menjav oziroma overitev in 
poročanje.. 

6212 Vzorčenje vode 7.832 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, ki je v letu 2015 odvzel 82 vzorcev za mikrobiološko preiskavo in 
13 vzorcev za kemijsko analizo. Vzetih je bilo tudi 56 hitrih testov za ugotavljanje 
prisotnosti / odsotnosti E coli in koliformnih bakterij. Preverjanja se opravljajo 
večinoma zaradi potrditve uspešnosti UV dezinfekcije in potrditve ukrepov izvedenih 
na podlagi pozitivnih vzorcev pitne vode iz notranjega nadzora. 

6216 Drugi splošni material in storitve 80.903 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Na tej postavki so bila porabljena sredstva za nakup materiala za vzdrževanje 
komunalne infrastrukture, nakup materiala za tržno dejavnost, popravilo strojne 
opreme za javni vodovod, storitve za vzdrževanje javnega vodovoda, servisiranje 
UV naprav in črpalk. Porabljena so bila tudi sredstva za nakup dezinfekcijskih 
sredstev, hitrih testov za analizo pitne vode, gradbena dela za odpravo napak na 
vodovodu in nakup orodja. V letu 2015 smo pričeli s postopkom izdelave elaborata 
za oblikovanje cen komunalnih storitev. 
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6218 Goriva in maziva 8.189 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za nakup goriv, maziv, vinjet in ostalih artiklov za 
delovanje motornih vozil na področju oskrbe s pitno vodo.  

6219 GSM 2.201 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena kritje GSM porabe zaposlenih na režijskem obratu, ki so 
delo opravljajo na programu oskrbe z vodo .  

6220 Pristojbine za registracijo vozil 657 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Porabljena sredstva iz postavke so bila namenjena za plačilo zavarovanj vozil na 
področju vzdrževanja javnega vodovoda. 

6221 Zavarovalne premije za vozila 3.528 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila namenjena za plačilo zavarovanj za vozila na področju oskrbe z 
pitno vodo.   

6222 Zavarovalne premije za infrastrukturo 644 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Porabljena sredstva iz postavke so bila namenjena za plačilo zavarovanj javnega 
vodovoda in opreme. 

6224 Vzdrževanje in popravila vozil 7.120 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Porabljena sredstva iz postavke so bila namenjena vzdrževanju in popravilu vozil s 
področja oskrbe s pitno vodo. Eden od večjih stroškov v leto 2015 je bila menjava 
gum pri vozilih in popravilo Mazde 2500.   
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6226 Najemnine zemljišč (zajetja) 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva v letu 2015 niso bila realizirana. 

6227 Sistem sledenja 1.429 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za sistem sledenja vozil na področju oskrbe s pitno 
vodo.  

6229 Nakup opreme 19.938 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 smo kupili traktor AGT 860. Traktor se bo uporabljal za pluženje 
dostopnih poti do objektov za preskrbo s pitno vodo, izvajanje tržne dejavnosti in 
čiščenje javnih površin.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Strojni park OB004 - 06 - 0009. 

6230 Nakup orodja 2.986 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Iz postavke so se sredstva v letu 2015 porabila za nakup krožne žage, kotnega 
brusilnika in udarnega vijačnika. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Strojni park OB004 - 06 - 0009. 

6232 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 40.867 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za nakup materiala za investicijsko vzdrževanje 
vodovoda, plačilo računalniških storitev za vzdrževanje GI sistema, izgradnja 150m 
vodovoda na Koprivniku, izgradnjo pregrade čez Savo med Lepencami in Logom in 
UV napravo za vodovodni sistem Gorjuše.  
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicijsko vzdrževanje vodovodov 
OB004-07-0023. 

6255 Obnova vodohrana Dobrava 0 € 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in  realiziranim finančnim načrtom 

Ni realizacije na projektu. Izdelana je projektna dokumentacija po izvedbi 
tehničnega pregleda. Zaključek se pričakuje v prvi polovici naslednjega leta. 
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6259 Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina 803.768 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so bila porabljena za namen obnove vodovoda v naselju Kamnje in Polje, 
za gradbeni nadzor in varnostno koordinacijo. Projekt se je izvajal v okviru projekta 
"Komunalna infrastruktura spodnja dolina", sofinanciran je s strani EU - Strukturni 
sklad. Gradnja je zaključena. 
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Komunalna infrastruktura spodnja 
bohinjska dolina    OB004-13-0009. 
 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
- Zakon o graditvi objektov 

6300 Elektrika 1.739 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Sredstva so se porabila za plačilo električne energije in omrežnine za mrliške vežice 
v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi. 

6303 Storitve za redno vzdrževanje 11.877 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 so se sredstva porabila za opremo v mrliški vežici v Bohinjski Bistrici in 
Srednji vasi. V letu 2015 smo nadomestili ukradene žlebove na mrliških vežicah v 
Bohinjski Bistrici. Zamenjano je bilo tudi dotrajano ozvočenje v vežici v Bohinjski 
Bistrici.  
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije manjših vrednosti  OB004-
09-0003. 

6312 Ureditev žarnega pokopališča Bohinjska Bistrica 35.679 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

V letu 2015 je bilo urejeno tlakovanje, odvodnjavanje pred cerkvijo v Bohinjski 
Bistrici. 
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Ureditev pokopališča Bohinjska 
Bistrica  OB004 - 06 - 0021. 
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07 Krajevna skupnost  Stara Fužina Studor  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

 

8000 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-transfer 14.589 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 1.  
Proračunska postavka se navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih 
skupnosti   OB004-09-0005. 

8001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva 45.550 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 1.  
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

 

8003 Krajevna skupnost Stara Fužina- lastna sredstva- ceste 57.974 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 1.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih 
skupnosti   OB004-09-0005. 
 

13029003 Urejanje cestnega prometa  
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6126 Avtobusno postajališče Studor 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 1.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih 
skupnosti   OB004-09-0005. 
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08 Krajevna skupnost  Srednja vas  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

 

8100 Krajevna skupnost Srednja vas-transfer 7.929 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 2.  

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva 14.132 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 2.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih 
skupnosti   OB004-09-0005. 
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09 Krajevna skupnost  Bohinjska Bistr ica  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

 

8300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer 7.329 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 3.  

8301 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-lastna sredstva 1 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 3.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih 
skupnosti   OB004-09-0005. 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

 

8302 Krajevna skupnost Boh. Bistrica-transfer za vzdrževanje in investicije
 11.999 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 3.  
Proračunska postavka se  navezuje na NRP : Investicije po programih Krajevnih 
skupnosti   OB004-09-0005. 
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10 Krajevna skupnost  Kopr ivn ik -  Gorjuše 9.615 € 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

 

8200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer 8.225 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 4.  

8201 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-lastna sredstva 1.391 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 4.  
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B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

04 Občinska uprava  

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju  

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega 
uporabnika 

Pristojnosti občine na stanovanjskem področju določa Stanovanjski zakon (Uradni 
list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – 
ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), ki nalaga občinam zlasti sprejem 
občinskega stanovanjskega programa, zagotavljanja sredstev za pridobitev 
neprofitnih stanovanj, spodbujanja različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih 
stanovanj ter zagotavljanje sredstev za subvencioniranje najemnine in za izredno 
pomoč pri uporabi stanovanja. 

 
Zakonodaja: 
• Stanovanjski zakon  
• Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in 

najnižji vrednosti prispevka 
• Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb 
• Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
• Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj 
• Stvarnopravni zakonik  
 

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, 
zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika 
ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga 
finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; 
pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov 
poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora) 

Dolgoročni cilji tega podprograma so vzdrževanje in prenova stanovanj, vpis še 
nevpisanih stanovanj v Zemljiško knjigo in izboljšava stanovanjskega fonda Občine 
Bohinj. Z investicijskim vzdrževanjem stanovanj se poveča tudi vrednost stanovanj, 
prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. Kazalec 
učinkovitosti predvidevanih odhodkov bo redno vzdrževan stanovanjski fond Občine 
Bohinj. 

4600 Prenos kupnin na SSRS 0 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Občina v skladu s Stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS, št. 69/03) Stanovanjskemu 
skladu Republike Slovenije in SDH nakazuje 30 % kupnin. 
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C.  RAČUN FINANCIRANJA  

04 Občinska uprava  

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

2201 Servisiranje javnega dolga  

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje  

 

5401 Odplačila kreditov 235.129 € 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju 
kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen 
NRP,  se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Znesek 235.128,60 EUR je znesek odplačil glavnice dolgoročnega kredita, in sicer za :  
HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D. 150.728,52 EUR 
BANKA SPAKASSE  D.D. 37.400,04 EUR 
SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D. 47.000,04 EUR 
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III.  NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 
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Občina Bohinj
Triglavska  c.35, 4264 Bohinjska Bistrica

Datum 23.03.2016
Primerjalna bilanca

Kriteriji:
Nosilna PK za NRP
Naèrt razvojnih programov (NRP)
      Proraèunska postavka (PP)

Stran 1

Obdobje
Okvirna
vrednostOpis

Realizacija:
2015

1

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 468.323,41

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 117.906,38

06029001 Delovanje ožjih delov občin 76.806,81

OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnosti 441.567,6901.01.2010 - 31.12.2017 76.806,81

8003 Krajevna skupnost Stara Fužina- lastna sredstva- ceste 57.974,13

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva 6.833,63

8302 Krajevna skupnost Boh. Bistrica-transfer za vzdrževanje in investicije 11.999,05

06029002 Delovanje zvez občin 41.099,57

OB004-09-0001 LEADER projekti 244.349,8301.01.2009 - 31.12.2015 41.099,57

4091 Projekti CLLD 41.099,57

0603 Dejavnost občinske uprave 350.417,03

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 350.417,03

OB004-06-0001 Nakup računalnikov in programske opreme - Občina 441.567,6901.01.2006 - 31.12.2018 16.883,29

3182 Nakup računalnikov in prog. opreme 14.986,43

3183 Nakup telefonov 111,00

6215 Vzdrževanje čistilnih naprav 1.785,86

OB004-06-0002 Računalniki in programska oprema RO 77.984,0201.01.2006 - 31.12.2018 1.798,63

6062 GSM aparat 36,00

6064 Osebni računalnik 1.762,63
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Datum 23.03.2016
Primerjalna bilanca Stran 2

Obdobje
Okvirna
vrednostOpis

Realizacija:
2015

1

OB004-06-0004 Pisarniško pohištvo 55.734,1301.01.2006 - 31.12.2015 2.507,34

3180 Nabava pisarniškega pohištva 1.507,34

6079 Nakup pohištva RO 1.000,00

OB004-09-0003 Investicije manjših vrednosti 01.01.2010 - 31.12.2015 329.227,77

3015 Glasovalna naprava 2.998,97

3175 Svet za varnost občanov 3.187,86

3230 Sofinanciranje drugih izobraževalnih zavodov 7.361,45

3240 Vzdrževanje in obnove 2.476,50

3241 Investicije po programu OŠ Mencinger 27.965,00

3432 Investicije po programu za vrtec Bohinj 10.000,00

3437 Nadstrešnica pri OŠ Dr. Janeza Mencingerja 6.927,03

3530 Reg. zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - projekti na razpisu GMK 20.000,00

3531 Vzdrževanje knjižnice - investicijski transfer na podlagi prijav na razpis 1.956,14

3532 Vzdrževanje kulturnih domov 1.496,85

3533 Nabava opreme za društva 4.999,99

3544 Sofinanciranje tradicionalnega sušenja krme v kozolcih 17.942,60

3546 Nakup muzejske zbirke 20.000,00

3610 Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme 12.503,13

4031 Urejanje gozdnih vlak 7.992,21

4118 Drsališče Bohinjska Bistrica 1.900,00

4411 Urejanje brežin in propustov 2.623,00

4700 Poslovni prostori 40.339,44

6134 Hortikulturna ureditev kraja 2.968,99

6172 Vzdrževanje in urejanje parkirišč 611,20

6197 Splošni stroški - turistični čoln 16.950,00

6199 Ureditev priveza za čolne 39.325,00
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Datum 23.03.2016
Primerjalna bilanca Stran 3

Obdobje
Okvirna
vrednostOpis

Realizacija:
2015

1

6303 Storitve za redno vzdrževanje 3.210,75

6408 Ureditev vaškega jedra Stara Fužina 8.910,75

6764 Odprto brezžično omrežje Bohinj 4.400,00

6768 Ureditev igrišča Bohinjska Češnjica 43.961,01

6769 zagon žičnica Kobla 1.464,00

6770 ureditev zimskega centra v Srednji vasi 14.755,90

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 61.023,18

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 61.023,18

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 12.453,11

OB004-06-0007 Nakup opreme za civilno zaščito 161.001,1001.01.2006 - 31.12.2018 12.453,11

4930 Nakup opreme za CZ 12.453,11

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 48.570,07

OB004-06-0008 Nakup gasilskih vozil in opreme za PGD 719.244,4801.01.2006 - 31.12.2018 48.570,07

4910 Investicijsko vzdrževanje gas.domov in opreme 2.000,00

4911 Tekoči transfer - nakup opreme 20.000,00

4912 Nakup opreme - investicijski transfer 26.570,07

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 2.541,61

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 2.541,61

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 2.541,61

OB004-07-0001 Bohinjski planinski sir 46.212,1201.01.2007 - 31.12.2018 2.541,61

4054 Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta 2.541,61

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 193.725,38

1302 Cestni promet in infrastruktura 193.725,38
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Datum 23.03.2016
Primerjalna bilanca Stran 4

Obdobje
Okvirna
vrednostOpis

Realizacija:
2015

1

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 83.730,49

OB004-10-0004 Modernizacija kolesarske poti Bohinj 511.084,6401.01.2011 - 31.12.2018 75.270,49

6195 Modernizacija kolesarske poti Bohinj 75.270,49

OB004-15-0001 EGP 2009-2014 PARKIRAJ IN DOŽIVI NARAVO 174.580,5001.01.2015 - 31.12.2016 8.460,00

6771 parkiraj in doživi naravo 8.460,00

13029004 Cestna razsvetljava 109.994,89

OB004-07-0011 Obnova javne razsvetljave v Občini Bohinj 800.534,7801.01.2007 - 31.12.2018 109.994,89

4333 Investicije v javno razsvetljavo 109.994,89

14 GOSPODARSTVO 28.655,53

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 28.655,53

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 28.655,53

OB004-11-0006 Ukrepi za spodbujanje in razvoj gospodarstva 113.370,7501.01.2012 - 31.12.2018 28.655,53

4204 Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj gospodarstva 28.655,53

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.816.723,37

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.795.967,86

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 3.778.999,14

OB004-06-0025 Razvoj sistema odvajanje in čiščenje odpadnih voda 2.171.431,3201.01.2006 - 31.12.2015 56.695,58

6215 Vzdrževanje čistilnih naprav 3.670,61

6719 Namenska sredstva investicijskih odhodkov v kanalizacijo 53.024,97

OB004-08-0003 Projekti sekundarne kanalizacije 496.710,5601.01.2008 - 31.12.2018 4.230,00

6754 Projekti sekundarne kanalizacije 4.230,00
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Datum 23.03.2016
Primerjalna bilanca Stran 5

Obdobje
Okvirna
vrednostOpis

Realizacija:
2015

1

OB004-10-0002 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg. 6.563.507,8601.01.2011 - 31.12.2015 2.394.673,55

6718 CČN Bohinj 1.514.730,66

6720 Sekundarna kanalizacija Grajska ulica 107.412,28

6752 Gradnja povezovalnega kanala spodnja dolina 772.530,61

OB004-13-0009 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA DOLINA 1.408.535,8007.10.2011 - 31.12.2015 1.316.594,15

6259 Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolina 803.768,49

6762 Sekundarna kanalizacija Kamnje - Polje 512.825,66

OB004-13-0012 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 476.864,6001.01.2015 - 31.12.2015 6.805,86

6722 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 6.805,86

15029003 Izboljšanje stanja okolja 16.968,72

OB004-06-0024 Ravnanje z odpadki 494.163,0201.01.2006 - 31.12.2018 16.968,72

6502 Ravnanje z odpadki 12.464,60

6511 Ureditev kontejnerskih mest in nadstrešnice 4.504,12

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 20.755,51

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 20.755,51

OB004-08-0006 Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica 349.960,3901.01.2008 - 31.12.2018 20.755,51

6414 Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica/Projekt 20.755,51

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 443.085,44

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 61.065,24

16029003 Prostorsko načrtovanje 61.065,24

OB004-07-0026 Novi prostorski dokumenti 570.512,9601.01.2007 - 31.12.2018 48.245,24

4804 Novi prostorski dokumenti 48.245,24
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Datum 23.03.2016
Primerjalna bilanca Stran 6

Obdobje
Okvirna
vrednostOpis

Realizacija:
2015

1

OB004-08-0014 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz 115.957,2001.01.2008 - 31.12.2015 12.820,00

4809 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz - OPPN 12.820,00

1603 Komunalna dejavnost 115.371,81

16039001 Oskrba z vodo 79.692,32

OB004-06-0009 Strojni park 978.088,7301.01.2006 - 31.12.2015 44.233,83

6184 Nabava orodja 1.660,09

6196 Nabava osnovnih sredstev za vzdrževanje infrastrukture 18.890,57

6229 Nakup opreme 19.937,61

6230 Nakup orodja 2.985,56

6750 Nakup orodja 760,00

OB004-07-0023 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 1.229.169,4101.01.2007 - 31.12.2015 35.458,49

6232 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 35.458,49

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 35.679,49

OB004-06-0021 Ureditev pokopališča Bohinjska Bistrica 234.453,2701.01.2006 - 31.12.2015 35.679,49

6312 Ureditev žarnega pokopališča Bohinjska Bistrica 35.679,49

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 13.835,80

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 13.835,80

OB004-06-0026 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 272.151,7801.01.2006 - 31.12.2015 13.835,80

4612 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 4.569,80

6767 sanacija fasade Stara Fužina 53 b 9.266,00

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 252.812,59

16069002 Nakup zemljišč 252.812,59
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Datum 23.03.2016
Primerjalna bilanca Stran 7

Obdobje
Okvirna
vrednostOpis

Realizacija:
2015

1

OB004-08-0012 Nakup zemljišč 393.110,3201.01.2009 - 31.12.2015 252.812,59

4800 Nakup zemljišč in stavb 47.881,99

4813 Nakup zemljišča od Gradbeno podjetje Bohinj d.d.-v likvidaciji 204.930,60

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 13.556,70

1803 Programi v kulturi 8.676,70

18039005 Drugi programi v kulturi 8.676,70

OB004-06-0037 Obnova kulturnih spomenikov 104.731,4401.01.2006 - 31.12.2015 8.676,70

3534 Vzdrževanje zgodovinskih, verskih objektov 8.676,70

1804 Podpora posebnim skupinam 4.880,00

18049004 Programi drugih posebnih skupin 4.880,00

OB004-08-0022 Projekt prestavitve vrtca ob OŠ dr. J. Mencinger 85.310,0101.01.2007 - 31.12.2015 4.880,00

3433 Projekt prestavitve vrtca na lokacijo ob OŠ Mencinger/ Ureditev dostopa do vrtca 4.880,00

19 IZOBRAŽEVANJE 253.470,89

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 253.470,89

19039001 Osnovno šolstvo 253.470,89

OB004-13-0002 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA 980.562,3501.04.2013 - 31.12.2015 137.753,45

3436 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 137.753,45

OB004-13-0003 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA 167.879,6101.04.2013 - 31.12.2015 115.717,44

3435 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Podružnična šola Srednja vas 115.717,44

Župan:

5.281.105,51
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Datum 23.03.2016
Primerjalna bilanca Stran 8

Obdobje
Okvirna
vrednostOpis

Realizacija:
2015

1

Franc Kramar, univ.dipl.inž.l
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III.  NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

06029001 Delovanje ožjih delov občin  

 

OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnosti 76.807 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Investicije se realizirajo v skladu s planom Krajevnih skupnosti.  

 

06029002 Delovanje zvez občin  

 

OB004-09-0001 LEADER projekti 41.100 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt „Stara hišna imena“ je potekal v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska 
košarica in je bil sofinanciran s strani Evropske unije, Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje programa Leader. V letu 2015 se je projekt nadaljeval v vaseh Bitnje, 
Gorjuše, Koprivnik v Bohinju, Lepence, Log v Bohinju, Nemški Rovt in Nomenj. Za 
strokovno izvedbo projekta je bila izbrana Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. V 
letu 2015 je bil projekt v celoti zaključen (pregled zapisov hišnih imen v 
zgodovinskih virih, zbiranje hišnih imen na terenu, zbiranje zgodb o hišnih imenih z 
osnovnošolci, izvedba srečanj z domačini s predstavitvijo pomena hišnih imen, 
promocija projekta v obliki obveščanja lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja 
hišnih imen in narečnih govorov).  
Ker smo bili v letu 2015 vodilni partner, smo morali zagotoviti sredstva na postavki 
tudi za preostale partnerje v projektu in poskrbeti za prenakazilo sredstev, ki smo 
jih prejeli s strani EU.  
 

0603 Dejavnost občinske uprave  

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave  

 

OB004-06-0001 Nakup računalnikov in programske opreme - Občina16.883 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so se namenila za nakup računalniške in programske opreme za občinsko 
upravo ter policijsko pisarno Bohinjska Bistrica. Del sredstev je bil porabljen za 
nadgradnjo računalniške opreme, obnovo licenc računalniških programov za 
potrebe prostorskega urejanja, širitev internetnega omrežja občinske stavbe ter 
zamenjavo programske opreme za zajem in vodenje dokumentov vhodne in 
izhodne pošte.  

Projekt se bo izvajal tudi v letu 2016. 
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OB004-06-0002 Računalniki in programska oprema RO 1.799 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za nakup računalnika skupaj s pripadajočo strojno in 
programsko opremo, nakup multifunkcijske naprave za potrebe CČN ter naprav za 
vzpostavitev internetnega omrežja. 

Projekt se bo izvajal tudi v letu 2016. 

OB004-06-0004 Pisarniško pohištvo 2.507 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Nabavljena je bila ognjevarna omara za izvedbo lokalnih volitev in miza za 
postavitev prenosnega ozvočenja. 

OB004-09-0003 Investicije manjših vrednosti 329.228 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sofinanciranja tradicionalnega sušenja krme v kozolcih 
V letu 2015 je bil objavljen razpis s katerim je Občina Bohinj podprla tradicionalno 
sušenje v kozolcih. Sredstva v višini 17.942,60 EUR so bila dodeljena 81 
upravičencem za 1340 obdelanih bran. Vrednost ene brane je bila 13,39 EUR. 
Drsališče Bohinjska Bistrica 
Nabavljena je bila peč za ogrevanje.  
Poslovni prostori 
Za Kulturni dom J. Ažmana so bile nabavljene tri sedežne garniture. Na Objektu 
»Cuki« je bila zamenjana streha, montirana toplotna izolacija in izvedena fasada 
objekta. Obnovljen je bil tretovar pred objektom. Odprti del tržnice se je zaprl in z 
zunanje strani izoliral. Izvedene so bile tudi nove električne izolacije.  
Gozdne vlake 
V letu 2015 so bila izvedena dela na obnovi in izvedbi novih gozdnih vlak za lažje 
spravilo lesa iz gozda. Podlaga za izvedbo pa je bil program, ki ga je pripravil Zavod 
za gozdove OE Bohinj. Dodatno so bile narejene še 14 novih vlak v zasebnih 
gozdovih iz sredstev interventnega zakona.  
Ureditev vaškega jedra Stara Fužina 
Sredstva so bila  namenjena izdelavi projektne dokumentacije (PZI) za 
ureditev/vzpostavitev novega vaškega jedra v Stari Fužini pred Kulturnim domom. 
Izdelanih je bilo več variantnih rešitev, ki so bile predstavljene tudi na sejah 
Krajevne skupnosti, potekala so usklajevanja z Direkcijo za ceste.  
Ureditev priveza za čolne 
Z namenom ureditve ter  preprečevanja stihijskih posegov v obalnem in priobalnem 
zemljišču v zalivu Pod skalco  se je  pripravila idejna rešitev za ureditev tega 
območja z infrastrukturo, ki bo omogočala izvajanje plovbnega režima. Izdelani so 
bili plavajoči pomoli, ki bodo s svojo enotno podobo vsekakor prispevali k večji 
urejenosti tega območja. Izdelanih je bilo 10 segmentov pomola 2,5x 4m ter 10 
kompletov pomožnih pomolov med privezi. Pomoli bodo nameščeni pred začetkom 
sezone v letu 2016. 
Ureditev igrišča Bohinjska Češnjica 
V letu 2015 smo zgradili športno igrišče v Bohinjski Češnjici. Na podlagi izbire 
najboljše ponudbe smo najprej zamenjali spodnji ustroj zemljišča, nato pa na njem 
zgradili asfaltirano športno igrišče. Obenem smo igrišče ogradili z ograjami, vgradili 
vso potrebno športno opremo na igrišču ter zraven igrišča utrdili manjše parkirišče. 
Poleg igrišča smo uredili tudi manjše počivališče, ki bo služilo tudi za potrebe 
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bodoče trase kolesarske steze. Z ograjo smo ogradili tudi manjše otroško igrišče, ki 
bo dokončano v letu 2016. 
Hortikulturna ureditev kraja 
Poleg cvetlične zasaditve okrog spominske plošče NOB v Bohinjski Bistrici, je bilo 
namenjeno 1.199,99 € sredstev, za novo verigo med granitnimi stebrički. 
Vzdrževanje in urejanje parkirišč 
Za pobiranje parkirnine v Ukancu, sta bili nabavljeni 2 prenosni registrski blagajni 
PerfectS, za kar je bilo namenjeno 611,20 €.  
Svet za varnost občanov 
Nakup opozorilne table z merjenjem in beleženjem hitrosti. 
Sofinanciranje drugih izobraževalnih zavodov 
Sofinanciranje nakupa šolskega kombija za OŠ Antona Janša. 
Vzdrževanje in obnove 
Navedena sredstva so bila porabljena na nujna vzdrževalna dela v osnovni šoli. 
Investicije po programu OŠ Mencinger 
Sredstva smo namenili za nakup pralnega stroja, motorne kose, računalniške 
opreme, opreme za učilnico ter za zamenjavo lesenega in steklenega dela pri 
glavnem vhodu matične OŠ.  
Investicije po programu za Vrtec Bohinj 
Iz planiranih sredstev smo pokrili stroške nakupa opreme za igralnico ter nakupa 
večnamenskega igrala. 
Nadstrešnica pri OŠ Dr. Janeza Mencingerja 
Sredstva so se v celoti namenila za postavitev avtobusnega postajališča pri OŠ v 
Bohinjski Bistrici. 
Nabava opreme za društva 
Na podlagi razpisa smo sredstva namenili za nakup opreme izvajalcem programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme 
Na podlagi razpisa smo sredstva namenili za nakup opreme izvajalcem športnih 
programov. 
Nakup muzejske zbirke 
V letu 2015 smo pokrili stroške zadnjega obroka za odkup muzejske zbirke 1. 
svetovne vojne. 
Vzdrževanje knjižnice 
Realizacija je posledica nakupa vitrine, računalniške in knjižne opreme 
Reg.zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - projekti na razpisu 
GMK 
Realizacija je bila posledica plačila stroškov v zvezi s ponovno postavitvijo 
muzejskih zbirk v Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici. V letu 2015 so 
potekale aktivnosti za ureditev mansardnega dela in za postavitev razstave ter za 
ureditev razstavnega prostora in veže.  
Programi drugih izvajalcev 
Na podlagi razpisa smo sredstva v letu 2015 namenili za: sofinanciranje programa 
"Vodnikovi dnevi" . 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

 

OB004-06-0007 Nakup opreme za civilno zaščito 12.453 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena za nakup opreme za GRS Bohinj v 
znesku 5.000,00 €, za dokončno poplačilo izvenkrmnega motorja za čoln, za enoto 
potapljačev iz PGD Savica Polje v znesku 822,16 €. Izveden je bil tudi nakup 
dozatorjev za polnjenje protipoplavnih vreč s peskom v znesku 246,00 €. V znesku 
1.396,56 je radioklub Bohinj nabavil kamero Mobotix. Štab CZ je za enoto PGD 
Boh. Bistrica nabavil lestev in set dvižnih blazin, za PGD Koprivnik in Nemški Rovt 
pa zajemalna nosila po en kos.  
 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

 

OB004-06-0008 Nakup gasilskih vozil in opreme za PGD 48.570 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Do 31.12.2015  so bila sredstva porabljena za sofinanciranje gasilske avto lestve 
GARS Jesenice v znesku 9.570,07 €, za sofinanciranje nabave gasilskega vozila za 
PGD Studor v znesku 17.000,00 €. Ravno tako se je nabavil oprema za zaščitno in 
reševalno opreme PGD v višini 20.000 €. Ravno tako je bilo za  PGD Gorjuše 
namenjeno 1.000,00 €, in za obnovo fasade ter za PGD Savica-Polje v znesku 
1.000,00 €.  
 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

 

OB004-07-0001 Bohinjski planinski sir 2.542 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Občina Bohinj je financirala certificiranje za leto 2015 za pridobljeno geografsko 
zaščito za značilen kmetijski proizvod - Mohant. Geografsko zaščito lahko 
uporabljajo proizvajalci, ki imajo pogoje proizvodnje sira - v letu 2015 so to 4 
proizvajalci Mohanta. Za potrditev geografske zaščite je potreben vsakoletni 
pregled izdelkov - certificiranje o ustreznosti izdelkov. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 Cestni promet in infrastruktura  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

 

OB004-10-0004 Modernizacija kolesarske poti Bohinj 75.270 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za namen podaljševanja Kolesarske poti Bohinj ter 
dodatno označevanje na trasi kolesarske poti. 
Tako smo za namen podaljševanja izvedli parcelacije in odkupe zemljišč za cca. 650 
m kolesarske poti med Srednjo vasjo in Bohinjsko Češnjico. Za del trase je bila 
izdelana tudi projektna dokumentacija - PZI. V drugi polovici leta smo na omenjeni 
trasi uspešno zgradili približno 650 metrov kolesarske poti v makadamski obliki. 
Preostala sredstva so bila porabljena za redna vzdrževalna dela, ter postavitev 
novih dodatnih označevalnih in informativnih tabel na obstoječi in novozgrajeni 
trasi.  

OB004-15-0001 EGP 2009-2014 PARKIRAJ IN DOŽIVI NARAVO 8.460 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

S projektom Parkiraj & doživi naravo! (FM EGP 2009-2014) želimo zmanjšati pritisk 
z individualnim motornim prometom na Bohinjsko jezersko skledo, saj se le-ta 
sooča z izrazitimi sezonskimi obremenitvami. V okviru projekta bodo izvedene 
naslednje aktivnosti: 
• Oprema parkirišč-NV Boh. Jezero (zamenjava parkomatov na šestih parkiriščih, 
namestitev dveh zapornic na parkiriščih) 
• Vzpostavitev mreže kolesarskih točk park&bike v Bohinju 
• Vzpostavitev sistema inteligentnega transporta (ITS) 
• Info točka za trajnostno mobilnost v IC Bohinjka 
Za potrebe javnega razpisa Oprema parkirišč NV Bohinjsko jezero in vzpostavitev 
Inteligentnega Transportnega Sistema (ITS) ) so bila sredstva v višini 8.460,00 
EUR porabljena za izdelavo projektne naloge. Zaključek projekta je decembra 2016. 

13029004 Cestna razsvetljava  

 

OB004-07-0011 Obnova javne razsvetljave v Občini Bohinj 109.995 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V okviru obnove javne razsvetljave sledimo direktivi o svetlobnem onesnaževanju. 
Sočasno z obnovo omrežja Elektra Gorenjske d.d., obnavljamo tudi cestno 
razsvetljavo. Prav tako sočasno z gradnjo komunalne infrastrukture po naseljih 
obnavljamo cestno razsvetljavo. 
 

14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  
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OB004-11-0006 Ukrepi za spodbujanje in razvoj gospodarstva 28.656 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila namenjena za spodbujanje in razvoj gospodarstva v občini Bohinj. 
Razdelila so se sredstva po posameznih. Projekt se bo izvajal tudi v letu 2016. 

 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  

15029002 Ravnanje z odpadno vodo  

 

OB004-06-0025 Razvoj sistema odvajanje in čiščenje odpadnih voda56.696 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila namenjena za nakup zabojnik na CČN BB in za izgradnjo bodoče 
optične povezave med občinski objekti za potrebe telekomunikacije.  

OB004-08-0003 Projekti sekundarne kanalizacije 4.230 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letošnjem letu se projekt ni operativno izvajal. Nadaljuje se izdelava projektne 
dokumentacije za naselja zgornje doline. 

OB004-10-0002 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg. 

 2.394.674 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Naša občina skupaj z občino Radovljica, Žirovnica, Jesenice izvaja projekt, ki je 
sofinanciran s strani EU - Kohezijski sklad in sicer t.i. projekt GORKI I. Sklop je 
praktično zaključen. V okviru projekta smo zgradili centralno čistilno napravo v 
Bohinjski Bistrici, povezovalni kanal spodnja dolina in sekundarni kanal na Grajski 
ulici. Konec leta 2015 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za omenjene 
projekte, izjema je sekundarni kanal na Grajski ulici v delu ob Grajski 5 in Grajski 
6. 

OB004-13-0009 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA 
DOLINA  

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Projekt je sofinanciran s strani EU - Strukturni sklad. 
Sofinanciranje je v višini 85% upravičenih sredstev. V okviru projekta je bilo 
zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje na Kamnjah in Poljah prav tako pa je 
bil obnovljen primarni in sekundarni vodovod Laški Rovt - Polje - Kamnje. GOI dela 
na projektu so zaključena, v letu 2016 se bo pristopilo h pridobitvi uporabnega 
dovoljenja. 

OB004-13-0012 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6 6.806 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila namenjena za stroške nadomestnih stanovanj za stanovalca 
Grajske 5 in Grajske 6, ter deloma (2.000,00 €) za izdelavo idejnega projekta za 
sanacijo teh dveh stavb. 
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15029003 Izboljšanje stanja okolja  

 

OB004-06-0024 Ravnanje z odpadki 16.969 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Nakup drugih osnovnih sredstev 
Na ekoloških otokih je vsako leto potrebna zamenjava nekaterih dotrajanih in 
poškodovanih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. Prav tako moramo 
zagotoviti nakup zabojnikov, ki se dajo v najem uporabnikom. 
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
Na zbirnem centru se je asfaltirala podlaga pred betonskimi boksi za zbiranje 
zelenega odreza in gradbenih odpadkov, s čimer smo zagotovili lažji dostop za 
tovorna vozila. 

 
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave  

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

 

OB004-08-0006 Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica 20.756 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo parkirišča in ureditev okolice na Vodnikovi 
ulici v Bohinjski Bistrici. Projekt je bil delno zaključen, saj je povezan z ureditvijo 
gospodarske javne infrastrukture, ki pa se na omenjenem odseku v letu 2015 ni 
izvedla. 
Preostala sredstva so se namenila za izvedbo javne delavnice ureditve središča 
Bohinjske Bistrice. Delavnica je bila uspešno izvedena z čimer smo pridobili rešitve 
glede ureditve javnih površin v Bohinjski Bistrici. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029003 Prostorsko načrtovanje  

 

OB004-07-0026 Novi prostorski dokumenti 48.245 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2015 je potekala druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in 
okoljskega poročila, izvedena je bila tudi javna obravnava. Potekala je tudi 
predstavitev OPN svetnikom ter članom komisij, izvedeno je bilo prvo branje na seji 
Občinskega sveta. Do podanih predlogov in pripomb  je Občina zavzela stališče in 
ga javno objavila. Na podlagi le-teh je bil pripravljen Predlog OPN Bohinj, ki je bil 
oktobra poslan v druga mnenja nosilcem urejanja prostora. Na podlagi pripomb in 
predlogov z javnih obravnav je bilo dopolnjeno tudi Okoljsko poročilo. Do konca leta 
smo prejeli številna mnenja, ki pa niso bila vsa pozitivna, zato so potekala 
usklajevanja s pristojnimi nosilci. En ključni nosilec urejanja prostora do konca leta 
2015 mnenja še ni podal, zato drugo branje OPN na Občinskem svetu še ni bilo 
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opravljeno.  
OB004-08-0014 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz 12.820 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo arhitekturno- urbanistične delavnice za 
Ribčev Laz in sicer za območje Pod skalco, območje ob Jezernici in parka štirih 
srčnih mož ter za območje pred Turističnim društvom, Mercatorjem in Pošto. 
Narejene so bile tri variantne rešitve, ki bodo služile kot strokovna podlaga 
podrobnejšim prostorskim načrtom na tem območju. 
 

1603 Komunalna dejavnost  

16039001 Oskrba z vodo  

 

OB004-06-0009 Strojni park 44.234 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva za nabavo orodja so bila namenjena za nakup sledečega orodja: 
• snežna freza za traktor AGT 
• hidravlična žaga za obrezovanje vej ob cestah 
• kotni brusilnik 
• udarni vijačnik  
• motorna kosa  
• traktor AGT  
• aparat za zamrzovanje vodovodnih cevi 
• fotografski aparat 
• višinski obrezovalnik  
• škarje za obrezovanje grmovja 
• motorna žaga z lupilcem EDER 
OB004-07-0023 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 35.458 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za nakup materiala za investicijsko vzdrževanje 
vodovoda, plačilo računalniških storitev za vzdrževanje GI sistema, izgradnja 150m 
vodovoda na Koprivniku, izgradnjo pregrade čez Savo med Lepencami in Logom in 
UV napravo za vodovodni sistem Gorjuše.   

OB004-12-0002 Vodohran Dobrava 0 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Ni realizacije na projektu. Izdelana je projektna dokumentacija po izvedbi 
tehničnega pregleda. Zaključek se pričakuje v prvi polovici naslednjega leta. 
 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

 

OB004-06-0021 Ureditev pokopališča Bohinjska Bistrica 35.679 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2015 je bilo urejeno tlakovanje, odvodnjavanje pred cerkvijo v Bohinjski 
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Bistrici. Izvedla se je prva faza tlakovanja, nadaljevanje se predvideva v letu 2016. 
 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju  

 

OB004-06-0026 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 13.836 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Sredstva so bila porabljena za menjavo strešne kritine za stanovanje na Jelovški 
cesti 10, adaptacijo sten v kopalnici v stanovanju na Prečni ulici 1B ter plačilo 
razlike EKO sklada za sanacijo fasade za Prečno ulico 1B in Vodnikovo cesto 8.  
 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna 
in stavbna zemljišča)  

16069002 Nakup zemljišč  

 

OB004-08-0012 Nakup zemljišč 252.813 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2015 se bili realizirani nakupi zemljišč: 
• za krožišče v Bohinjski Bistrici, 
• za vodohran Bitnje, 
• za mrliške vežice na Koprivniku, 
• za potrebe gradnje pločnika in pregledne berme na Kamnjah ter  
• nakup upravne zgradbe GP Bohinj. 

 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi  

18039005 Drugi programi v kulturi  

 

OB004-06-0037 Obnova kulturnih spomenikov 8.677 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2015 je bila zaključena obnova spomenika na Ravnah, izvedena so bila 
konservatorska dela (Marijin oltar) v cerkvi na Bitnjah in čiščenje območja Sv. Eme 
na Nomenju. 

 
1804 Podpora posebnim skupinam  

18049004 Programi drugih posebnih skupin  
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OB004-08-0022 Projekt prestavitve vrtca ob OŠ dr. J. Mencinger 4.880 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

Realizacija je posledica plačila PGD in PZI načrta prometne ureditve novega vrtca in 
izdelave elaborata za prestavitev ograje župnišča v Bohinjski Bistrici. 

 
19 IZOBRAŽEVANJE 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  

19039001 Osnovno šolstvo  

 

OB004-13-0002 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA 137.753 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2015 smo nadaljevali in uspešno zaključili projekt energetske sanacije 
Osnovne šole v Bohinjski Bistrici. Projekt je bil sofinanciran s strani EU v višini 85% 
upravičenih stroškov. Fizično in finančno smo projekt v letu 2015 zaključili. V letu 
2015 se je izolirala še streha ter montirali termostatski ventili. Poleg tega je bila 
zamenjana tudi javna razsvetljava pred OŠ, izboljšala se je akustičnost avle ter 
zamenjala razsvetljava v njej. Del sredstev pa je bil porabljen za gradbeni nadzor. 

OB004-13-0003 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA
 115.717 € 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov 

V letu 2015 je bil izveden razpis za izvajalca energetske sanacije Osnovne šole v 
Bohinjski Bistrici – Podružnična šola Srednja vas. Projekt je bil sofinanciran s strani 
EU v višini 85% upravičenih stroškov. V letu 2015 je bi projekt uspešno zaključen. 
Zamenjan je bil ovoj stavbe, izolirano podstrešje ter zamenjani termostatski ventili 
v šoli. Šola je tako energetsko sanirana, poleg tega pa je dobila tudi nov, privlačen 
videz ter dodatni prostor za opravljanje različnih dejavnosti na podstrešju. Del 
sredstev je bil porabljen tudi za gradbeni ter projektantski nadzor ter za stroške 
varnostnega načrta. 
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Priloga 1 
P O R O Č I L O  O  U P R A V L J A N J U  D E N A R N I H  
S R E D S T E V  S I S T E M A  E N O T N E G A  
Z A K L A D N I Š K E G A  R A Č U N A  

 

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih 
sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je občina s 01.01.2007 začela z 
vodenjem poslovnih knjig. 

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih 
sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 
104/09) vodi Občina Bohinj ločene poslovne knjige. Pri tem upošteva pravila za 
neposredne proračunske uporabnike. Izdelamo ločeno računovodsko poročilo, ki ga 
predložimo na AJPES in ga vključimo v prilogo zaključnega računa proračuna in 
premoženjsko bilanco. 

Pravne podlage: 

1. Zakon o javnih financah, 
2. Zakon o računovodstvu, 
3. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa, 
4. Navodilo za označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih 

sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, 
5. Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 

upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa, 

6. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava. 

V sistem EZR so vključeni subjekti (posredni proračunski uporabniki Občine Bohinj), v 
katerih denarna sredstva evidentira upravljavec sredstev sistema EZR (Občina Bohinj) 
v svojih poslovnih knjigah, kot denarna sredstva na računih in kot obveznost do 
subjektov. V sistem EZR sta vključena Občina Bohinj, Osnovna šola Dr. Janeze 
Mencingerja, Turizem Bohinj, KS Srednja vas, KS Stara Fužina, KS Koprivnik Gorjuše 
in KS Bohinjska Bistrica.  

 

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 

 

Denarna sredstva sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR) 
občine upravlja občinska uprava preko zakladniškega podračuna EZR. Zakladniški 
podračun se ne uporablja za izvrševanje proračunov subjektov, vključenih v sistem 
EZR. 
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1.1. Uvod 

 

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v 
nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta 
denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. 

 

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega 
se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), 
vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. 
Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v 
nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je 
v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi 
zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih 
računov pri poslovnih bankah. 

 

1.2. Razkritja računovodskih pravil 

 

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za 
upravljavca EZRO (PU 02046) za leto 2015 izdelani samostojni računovodski izkazi. 

 

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški 
upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka; 
b)       v tokovih pa se ne izkažejo:  

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih 
depozitov na poslovne banke in 

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne 
prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega 
prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev 
podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem 
besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 

 

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih 
sredstev sistema EZRO 

 

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah 

 

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja 
na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2015 znaša 240.918,13 € Strukturo dobroimetja EZRO 
pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. 
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Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na 
dan 31.12.2015 (v €) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 
inštitucijah Stanje v EUR 

Denar na računu EZRO 394,25 

Nočni depoziti  240.523,88 

Skupaj 240.918,13 

 

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  

 

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in 
denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih 
sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki 
Slovenije. Pri tem velja enačba: 

 

Denarna 
sredstva v 
knjigi EZRO 

= 

Stanje 
računa EZRO 
pri Banki 
Slovenije 

= Stanje 
ZP + 

Σ stanj 
podračunov 
PU EZRO 

 

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na 
neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine 
in ZP prikazuje Tabela 2.  

 

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2015 (v 
€) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. PU 75035 99.079,82 

1. PU 21563 8.636,54 

2. PU 64440 99.706,77 

3.  PU 78344 1.498,10 

4. PU 78352 2.147,88 

5. PU 78360 8.304,83 

6. PU 78379 21.606,68 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 240.980,62 
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Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

4. Zakladniški podračun občine 240.574,45 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 406,17 

 

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. 

Stanje nezapadlih obveznosti (konti skupine 24) znaša 240.984,44 € . 

Stanje nezapadlih terjatev (konto skupine 16) znaša 39,49 € in so sestavljene iz 
terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki.  

 

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 
EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev 
na ZP 

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 
EZRO 

 

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje 
Tabela 3. 

 

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v €) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 

7102 Prihodki od obresti  

(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 617,97 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, 
vključenim v sistem 

EZR) 595,34 

4029 Drugi operativni odhodki 

(tj. morebitni stroški) 0,00 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata 
poslovanja sistema EZR  

preteklega leta (vključen že v kontu 4035 v višini 321,05 
eur-za leto 2014) 0,00 

 
Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev 
sistema EZRO  22,63 
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3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in 
EZRO 

• stanje sredstev na računu EZR na dan 31.12.2014: 157.133,08€ 
• stanje sredstev na računu EZR na dan 31.12.2015: 240.574,45€ 

 

3.3. Presežek upravljanja 

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in 
plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v 
sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2014 in 2015 prikazuje Tabela 5.  

 

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2014 in 2015(v €) 

Leto Presežek upravljanja 

2014 321,05 

2015 343,68 

 

Številka: 4103-0001/2016 

Bohinjska Bistrica, 29.01.2016 

 

 

Pripravil: 

Monika Remškar 

 

 

        Župan: 

       Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
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Priloga 2 
 

P o g o d b e  o  u p r a v l j a n j u  v e č s t a n o v a n j s k i h  
s t a v b  s  k a t e r i m i  u p r a v l j a  d r u ž b a  A l p d o m ,  
d . d . ,  R a d o v l j i c a   i n  D o m i n v e s t  d . o . o . ,  v  
k a t e r i h  i m a  o b č i n a  B o h i n j  l a s t n i š k a  
s t a n o v a n j a  o z i r o m a  p o s l o v n e  p r o s t o r e  

48. člen Stanovanjskega zakona – SZ-1 (Uradni list RS, št.69/03,18/04– 
ZVKSES,47/06– ZEN,45/08– ZVEtL,57/08, 62/10– ZUPJS,56/11– odl. US,87/11 
in 40/12 – ZUJF) določa, da če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna 
lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika. 
Občina je v lanskem letu s proračunom zagotovila 3.233,33 EUR za stroške 
upravljanja, ki nam jih vsak mesec zaračuna družba Alpdom, d.d., Radovljica in 
Dominvest d.o.o., ki sta upravnika večstanovanjskih stavb (blokov) in v katerih ima 
občina neprofitna stanovanja in poslovne prostore. Podjetje Dominvest d.o.o. je v letu 
2015 (julij in avgust) od družbe Alpdom, d.d., Radovljica, prevzelo v upravljanje 5 
večstanovanjskih objektov (Prečna ulica 1 in 5, Vackova cesta 3, Vodnikova cesta 8 in 
Trg svobode 6), v katerih ima občina neprofitna stanovanja. V upravljanje pa je na 
novo dne 1.7.2015 družba Dominvest d.o.o. prevzela v upravljanje poslovno stavbo 
na naslovu Stara Fužina 53B ter dne 1.9.2015 večstanovanjski stavbi na naslovu 
Vodnikova ulica 13 in Koprivnik v Bohinju 4. Upravljanje večstanovanjske stavbe po 
SZ-1 predstavlja sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem 
prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja 
in ohranjanja bistvenih lastnosti. Med posle rednega upravljanja sodijo odločitve v 
zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem stavbe, določitvijo in razrešitvijo upravnika, 
imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora, oddajanjem skupnih delov v najem, 
sprejemanjem načrta vzdrževanja, rezervnim skladom in odločanje o morebitnem 
povečanju prispevka lastnikov v rezervni sklad, sprejemanjem hišnega reda, 
odločanjem o vgradnji dodatnih merilnih naprav, ki omogočajo posredno določanje 
porabe (za toploto, hladno in toplo vodo) in odločanjem o vseh drugih poslih, ki so 
potrebni za normalno bivanje v stavbi. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin 
v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin (Urani list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15) 
predpisuje stroške za opravljanje upravniških storitev, ki znašajo največ 0,40 % od 
vrednosti stanovanja letno.  
 
 
Pripravila: 
Vanja Mencinger 
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Priloga 3 
P O R O Č I L O  O  N A L O Ž B A H  O B Č I N E  B O H I N J  S  
P R I L O G A M I  P O  S T A N J U  N A  D A N  3 1 . 1 2 . 2 0 1 5  

 

NAZIV 
NALOŽBE 

ŠTEVILO 
DELNIC 

OZNAKA 
DELNIC 

VRSTA 
DELNIC 

ŠTEVILO 
VSEH 
DELNIC V 
RAZREDU 
DELNIC 

ŠTEVILO 
VSEH 
DELNIC 
DRUŽBE 

VREDNOST 
NALOŽBE 
DNE 
31.12.2015 

Gorenjska 
banka d.d. 
Kranj 

144 GBKR REDNE 331.416 331.416 89.712,00 

Gorenjska 
gradbena 
družba, d.d. 

1.125 CKRG REDNE 266.437 266.437 107.797,50 

NFD 1 delniški 
investicijski 
sklad, d.d. 

1.220 NF1N REDNE 160.580.300 160.580.300 936,59 

Žičnice Vogel 
Bohinj, d.d. 25.000 ZVBG REDNE 998.121 998.121 138.000,00 

BSC, poslovno 
podporni center, 
d.o.o.      

3.464,91 

SKUPAJ STANJE NALOŽB 31.12.2015 339.911 EUR 

 

 

Pripravila: Monika Remškar  

 
 
  

Zaključni račun 2015 Stran 272 od 515



Priloga 4 
REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI STARA 
FUŽINA - STUDOR  
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Priloga 5 
REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI 
SREDNJA VAS 
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MD5: 97f4a74b0c883792ddf2687fa1181756 

IME UPORABNIKA: KS SREDNJA VAS V BOHINJU ~IFRA UPORABNIKA: 78360 
Srednja vas v Bohinju 079, 4267 Srednja vas v SEDEŽ 

UPORABNIKA: Bohinju MATIČNA ŠTEVILKA: 5018668000 

ČLENITEV 
KONTOV 

1 

70 

700 

7000 

7001 

7002 

701 

7010 

7011 

7012 

7013 

702 

7020 

7021 

703 

7030 

7031 

17032 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH 
UPORABNIKOV 

Od 01.01.2015 do 31.12.2015 

v EUR (brez centov 

Oznaka ZNESEK- ZNESEK-
NAZIV KONTA 

zaAOP Tekoče leto 
Predhodno 

leto 

2 3 4 5 

l. SKUPAJ PRIHODKI 101 22.405 25.406 
K101 = 102 + 153 + 166 + 116 + 192> 

TEKOČI PRIHODKI 
102 14.263 15.105 

{102 = 103 + 140) 

DAVČNI PRIHODKI 
103 o o 103 = 104 + 108 + 113+116+121+131+139) 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 
104 o o 104 = 105 + 106 + 107) 

Dohodnina 105 o o 

Davek od dohodka pravnih oseb 106 o o 

Drugi davki na dohodek in dobiček 107 o o 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
108 o o 

K1o8 = 109 + 110+111+112> 

Prispevki zaposlenih 109 o o 

Prispevki delodajalcev 110 o o 

Prispevki samozaposlenih 111 o o 

Ostali prispevki za socialno varnost 112 o o 

DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO 
113 o o 

~ 113 = 114 + 115) 

Davek na izplačane plače 114 o o 

Posebni davek na določene prejemke 115 o o 

DAVKI NA PREMOŽENJE 116 o o 
( 116 = 117 + 118 + 119 + 120) 

Davki na nepremičnine 117 o o 

Davki na premičnine 118 o o 

Davki na dediščine in darila 
1 

119 
1 

o 
1 

o 
1 

17033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 120 o 1 o 1 

1704 
1 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORllVE 
(121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130) 

121 o 1 o 1 

h040 1 Davek a dodano vrednost 122 o o 

--~· ,...,_; ca a blag · storitve 123 o o 
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7042 Trošarine (akcize) 124 o o 

7043 Dobiček fiskalnih monopolov 125 o o 

7044 Davki na posebne storitve 126 o o 

7045 Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti 127 o o 

7046 Letna povračila za uporabo cest 128 o o 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 129 o o 

7048 Davki na motorna vozila 130 o o 

705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 131 o o (131=132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138) 

7050 Carine 132 o o 

7051 Druge uvozne dajatve 133 o o 

7052 Izvozne dajatve 134 o o 

7053 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov 135 o o 

7054 Dobički od menjave tujih valut 136 o o 

7055 Davki na menjavo tujih valut 137 o o 

7056 Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije 138 o o 

706 DRUGI DAVKI 139 o o 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
140 14.263 15.105 

~140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150) 

710 UDELEžBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 141 7.232 6.465 141 = 142 + 143 + 144) 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 142 o 199 bdhodki 

7102 Prihodki od obresti 143 8 25 

7103 Prihodki od premoženja 144 7.224 6.241 

711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE 145 o o 145 = 146 + 147) 

7110 Sodne takse 146 o o 

7111 Upravne takse in pristojbine 147 o o 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 148 o o 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 149 6.856 7.971 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 150 175 669 ( 150 = 151 + 152) 

7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost 151 o o 

7141 Drugi nedavčni prihodki 152 175 669 

72 
KAPITALSKI PRIHODKI 153 o 200 153 = 154 + 159 + 162) 
p OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 154 o 200 --> 

1 
,_ - = ~ss - •55 - 151+158) 
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7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 155 o o 

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 156 o o 

7202 Prihodki od prodaje opreme 157 o 200 

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 158 o o 

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 
159 o o (159 = 160 + 161) 

7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv 160 o o 

7211 Prihodki od prodaje drugih zalog 161 o o 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 162 o o 162 = 163 + 164 + 165) 

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 163 o o 

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 164 o o 

7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 165 o o 

73 PREJETE DONACIJE 
166 o o K1&6 = 151+110 + 11s) 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 167 o o i(167 = 168 + 169) 

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 168 o o 

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 169 o o 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 
170 o o K110 = 111+112 + 113 + 174) 

7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 171 o o 

7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij 172 o o 

7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb 173 o o 

7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb 174 o o 

732 DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 175 o o 

74 
TRANSFERNI PRIHODKI 176 8.142 10.101 
176 = 1n + 183) 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 177 8.142 10.101 

K111=118 + 119 + 180 + 181 + 182) 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 178 o o 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 179 8.142 10.101 

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 180 o o 

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 181 o o 

7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 182 o o 
PREJETA SREDSTVA IZ DRZAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV 

741 PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 183 o o 
(183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191) 

7410 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih 184 o o 
pomoči Evropske unije 

!'' Prejeta sredstva iz držav ega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 185 o o 
~ , e z.a :z-. a1a„je o e kme 'js e politike 

-.! ·2_ 186 o o 
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Pr ejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske 
un ije iz strukturnih skladov 

7413 Pr ejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske 
187 o o un ije iz kohezijskega sklada 

7414 
p rejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske 188 o o un ije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 

7415 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 189 o o unije iz naslova pavšalnih povračil 

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 190 o o Evropske unije 

7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih 191 o o institucij 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 192 o 
1 

o ~192=193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220) 

780 PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE 193 o o (193 = 194 + 195 + 196 + 197) 

7800 Prejeta sredstva PHARE 194 o o 

7801 Prejeta sredstva ISPA 195 o o 

7802 Prejeta sredstva SAPARD 196 o o 

7803 Popristopna pomoč 197 o o 
PREJETA SREDSTVA IZ PRORACUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE 

781 KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE 198 o o 
198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203) 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz 

7810 Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni 
kle l (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega 199 o o 
!sklada IEKJS) 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu i; 

7811 Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni 
klel (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega 200 o o 
!sklada (EKJS) 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz 

7812 !Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni 
klel (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

201 o o 
k:>odeželia (EKSRP) 

7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske 202 o o k:>oliti e 

7814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike 203 o o 

782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV 204 o o 204 = 205 + 206 + 207 + 208) 

7820 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in 205 o o usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund) 

7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 206 o o 
ERDF) 

7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) 207 o o 

7823 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za 208 o o usmerjanje ribištva (FIFG) 

783 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA 209 o o 
PREJETA SREDSTVA IZ PRORACUNA EU ZA IZVAJANJE 

784 CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU 210 o o 
210 = 211+212 + 213 + 214) 

7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo 211 o o 

7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike 212 o o 

7842 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in 213 o o 
!zaposlovanje 

7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varno st 214 o o 
- ~ra.K:a 

. 215 o o 

--
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PREJETA SREDSlVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH 
PO VRAČIL 
(2 15=216+217) 

7850 
p rejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev 

216 o o kle narnega toka 

7851 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za 

217 o o proračunsko izravnavo 

786 OSTALA PREJETA SREDSlVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 218 o o 

787 PREJETA SREDSlVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 219 o o 

788 PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 220 o o 

II. SKUPAJ ODHODKI 
221 22.061 23.743 

:221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921) 

40 
TEKOČI ODHODKI 

222 14.948 15.702 
222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932) 

400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

223 o o [{223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230) 

4000 Plače in dodatki 224 o o 

4001 Regres za letni dopust 225 o o 

4002 Povračila in nadomestila 226 o o 

4003 Sredstva za delovno uspešnost 227 o o 

4004 Sredstva za nadurno delo 228 o o 

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 229 o o 

4009 Drugi izdatki zaposlenim 230 o o 

401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 

231 o o 231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236) 

401 0 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 232 o o 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 233 o o 

4012 Prispevek za zaposlovanje 234 o o 

4013 Prispevek za starševsko varstvo 235 o o 

4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi 

236 o o 
IZKDPZJU 

402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORllVE 237 14.948 15.702 
1~237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247) 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 5.391 5.994 

4021 Posebni material in storitve 239 o o 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 6.057 5.707 

4023 Prevozni stroški in storitve 241 o o 

4024 Izdatki za službena potovanja 242 o o 

4025 Tekoče vzdrževanje 243 895 1.392 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 244 200 200 

-:2- o(azr. " . OOŠ od l e 245 o o 
1 
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4028 Davek na izplačane plače 246 o o 

4029 Drugi operativni odhodki 247 2.405 2.409 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 248 o o (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931) 

4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije 249 o o 

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 250 o o 

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 251 o o 

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 252 o o 

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 253 o o 

4035 Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR 931 o o 

404 PLAČILA TUJIH OBRESTI 254 o o 254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259) 

4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam 255 o o 

4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam 256 o o 

4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 257 o o 

4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem 258 o o 

4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 259 o o 

405 Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 932 o o preteklega leta 

409 REZERVE 260 o o 
~260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265) 

4090 Splošna proračunska rezervacija 261 o o 

4091 Proračunska rezerva 262 o o 

4092 Druge rezerve 263 o o 

4093 Sredstva za posebne namene 264 o o 

4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih 265 o o 

41 TEKOČI TRANSFER! 266 o 1.620 
~266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290) 

410 SUBVENCIJE 267 o o ,,267 = 268 + 269 + 270) 

4100 Subvencije javnim podjetjem 268 o o 

4101 Subvencije finančnim institucijam 269 o o 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 270 o o 

411 TRANSFER! POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 271 o 1.620 (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280) 

4110 Transferi nezaposlenim 272 o o 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 273 o o 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 274 o o 

l ~"3 ~.,rs'e,.; alido , ve eranom in žrtvam vojnega nasilja 275 o o 
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4114 Pokojnine 276 o o 

4115 Nadomestila plač 277 o o 

4116 Boleznine 278 o o 

4117 Štipendije 279 o o 

4119 Drugi transferi posameznikom 280 o 1.620 

412 TRANSFER! NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 281 o o 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFER! 282 o o (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289) 

4130 Tekoči transferi občinam 283 o o 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 284 o o 

4132 Tekoči transferi v javne sklade 285 o o 

4133 Tekoči transferi v javne zavode 286 o o 

4134 Tekoči transferi v državni proračun 287 o o 

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 288 o o uporabniki 

4136 Tekoči transferi v javne agencije 289 o o 

414 TEKOČI TRANSFER! V TUJINO 290 o o 290 = 291 + 292 + 293 + 294) 

4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam 291 o o 

4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 292 o o 

4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 293 o o 

4143 Drugi tekoči transferi v tujino 294 o o 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 295 7.1 13 6.421 
K29s = 296) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 296 7.113 6.421 296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906) 

4200 Nakup zgradb in prostorov 297 o o 

4201 Nakup prevoznih sredstev 298 o o 

4202 Nakup opreme 299 472 1.121 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 900 o o 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 901 o o 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 902 6.641 5.300 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogatstev 903 o o 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 904 o o 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 905 o o 
investicijski inženiring 

! - ai<up ago i rezerv in intervencijskih zalog 906 o o 
I, 
1 ~3 907 o o 
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431 

4310 

4311 

4312 

4313 

4314 

4315 

4316 

432 

4320 

4321 

4322 

4323 

450 

4500 

4501 

4502 

4503 

4504 

INVESTICIJSKI TRANSFER! 
907 = 908 + 916) 
INVESTICIJSKI TRANSFER! PRAVNIM IN FIZICNIM OSEBAM, KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
908 = 909 + 910 + 911+912 + 913 + 914 + 915) 

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 
občin 

Investicijski transferi finančnim institucijam 

Investicijski transferi privatnim podjetjem 

Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 

Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 

Investicijski transferi v tujino 

INVESTICIJSKI TRANSFER! PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
916 = 917 + 918 + 919 + 920) 

Investicijski transferi občinam 

Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 

Investicijski transferi v državni proračun 

Investicijski transferi javnim zavodom 

PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 
K921 = 922 + 923 + 924 + 92s + 926) 

Plači la tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije 

Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost 

Plači la sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka 

Plači la sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega 
Kraljestva 

Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin 
Nizozemske in Švedske 

llU1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
927 = 101 - 221) 

llU2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
K92s = 221 -101> 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 
(celo število) 

število mesecev poslovanja 

~s~ 
~~ () , 

Kraj in datum: fJrl ~ Oseba, odgovorna za 
Srednja vas v Bohinju, 08 .l ~ro DNJA VAS Z sestavljanje bilance: 

l '""'~v BOIIlNJU 
~ ,.._o 
'I < _..., Polona Odar 

.Y G..~ 

908 o o 

909 o o 

910 o o 

911 o o 

912 o o 

913 o o 

914 o o 

915 o o 

916 o o 

917 o o 

918 o o 

919 o o 

920 o o 

921 o o 

922 o o 

923 o o 

924 o o 

925 o o 

926 o o 

927 344 1.663 

928 o o 

929 o o 

930 12 12 

Odgovorna ose a: 

~ 
Matej Mišma 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) , PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju 
letnih poročil za proračun , proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

•Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka) 

MD5: 97f4a 7 4b0c883792ddf2687fa1181756 
datum in ura: 08.02.2016 21 :55 
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IME UPORABNIKA: 

MD5: 2bff0c23f43bfc4 7 c4e4 7fb8921 f1 b3c 

KS SREDNJA VAS V BOHINJU ~IFRA UPORABNIKA: 78360 
SEDEŽ 
UPORABNIKA: 

CLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

1 

00 

01 

103 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 . 

Srednja vas v Bohinju 079, 4267 Srednja vas v 
Bohinju MATIČNA ŠTEVILKA: 5018668000 

BILANCA STANJA 
na dan 31.12.2015 

NAZIV SKUPINE KONTOV 

2 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
~ASOVNE RAZMEJITVE 

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

1 NEPREMIČNINE 

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 

B) KRATKOROCNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
CASOVNE RAZMEJITVE 
012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
~REDNOSTNICE 

DOBROIMET JE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
~ONTNEGA NAČRTA 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

NEPLAČANI ODHODKI 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

C1 ZALOGE 
1023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 ) 
1 

v EUR (brez centov) 

Oznaka ZNESEK-
ZNESEK-

zaAOP Tekoče leto 
Predhodno 

leto 

3 4 5 

001 111.624 116.861 

002 o o 

003 o o 

004 4.460 1 4.460 1 

005 o o 

006 148.747 148.275 

007 41.583 35.874 

008 o o 

009 o o 

010 o o 

011 o o 

012 15.176 15.017 

013 o o 

014 8.305 7.961 

015 1.981 2.280 

016 o o 

017 2.235 2.609 

018 o o 

019 o o 

020 o o 

021 2.415 2.155 

022 240 12 

023 o o 
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30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 o o 

31 ZALOGE MATERIALA 025 o o 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBAlAŽE 026 o o 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 o o 

34 PROIZVODI 028 o o 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 o o 

36 ZALOGE BLAGA 030 o o 

37 DRUGE ZALOGE 031 o o 

l. AKTIVA SKUPAJ 032 126.800 131 .878 
~032 = 001 + 012 + 023) 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 o o 
D) KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE CASOVNE 
RAZMEJITVE 034 6.871 7.056 
~=~+~+m+~+~+~+~+~+~~ 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
035 240 12 VARŠČINE 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 o o 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 2.037 1.600 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 o o 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
039 378 555 KONTNEGA NAČRTA 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 o o 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 o o 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 4.216 4.889 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 o o 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI 
044 = 045 + ~6 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 044 119.929 124.822 

P55 + 056 + 057 + 058 - 059) 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 16.690 18.290 

91 REZERVNI SKLAD 046 o o 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 o o 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 o o 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 o o 
SKLAD PREMO:ž:ENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

9410 PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 050 o o 
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 051 o o 
l=>RAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 o o 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 o o 

E€ GO OČ EFI Č E OBVEZNOSTI 054 o o 
1 

l..++- -·" -
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97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 o o 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

056 103.239 106.532 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 o o 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 o o 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 o o 

l. PASIVA SKUPAJ 
060 126.800 131 .878 060 = 034 + 044) 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 o o 

Kraj in datum: Odgovo a oseba: 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. 
letnih poročil za proračun , proračunske'"'b11~~f<f! 

Polo a Odar 
-~ 

• Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka) 

MD5: 2bff0c23f43bfc47c4e47fb8921 f1 b3c 
datum in ura: 08.02.2016 21 :55 
uporabnik: odar1 
telefon: 04 5746 700 
10: 193182207186170171252206188179204197178 

Zaključni račun 2015 Stran 314 od 515



. -~- - - ~ vvvuvvv, ,:,1.ua. r u 11uou, ManJe m gibanje n... Page 1 of 2 

IME UPORABNIKA: 
MD5: 7c2e1 da925146fc84204d3b0933d5d2a 

KS SREDNJA VAS V BOHINJU 
ŠIFRA UPORABNIKA: * 78360 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5018668000 
SEDEž UPORABNIKA: Srednja vas v Bohinju 079, 4267 Srednja vas v Bohinju 

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

ZNESE~ ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK - ZNESEK -
v EUR (brez centov) 

NAZIV 

l. 
Neopredmetenc 
sredstva in 
bpredmetena 
bsnovna 

Oznaka N b • PopravekPovečanjE Povečanje Zmanjšanjelzmanjšanj1 ZNESEK • 
lza AOP Iv ~~vns~ vrednost nabavne popravka nabavne popravka !Amortizacija 

~ 1 . 1 .~ (1.1.) vrednosti vrednosti vrednosti vrednosti 

2 3 4 5 6 7 8 9 

sredstva v 700 136.1 6~ 29.634 o o upravljanju 
700 = 701 + 

1702 + 703 + 704 
705 + 706 + 

17011 

A. Dolgoročno 
bdloženi stroški 

B. Dolgoročne 
bremoženjske 
bravice 

C. Druga 
neopredmetena 
sredstva 

D. Zemljišča 

E. Zgradbe 

F. Oprema 

G. Druga 
bpredme ena 
osnovna 
Sr..dstva 

II. 
Neopredmetena 
sredstva in 
bpredmetena 
bsnovna 
sredstva v lasti 
(708 = 709 + 
1710 + 711+712 
fi-713+714+ 

151 

A Dolgoročno 
bdloženi stroški 

B. Dolgoročne 
Premoženjske 
bravice 

C. Druga 
heopredmetena 
sredstva 

D. Zemljišča 

E. Zgradbe 

F. Oprema 

G. Druga 
bpredmetena 
bsnovna 
sredstva 

III. 
Neopredmetena 
!sredstva in 
bpredmetena 
bsnovna 
lsredstva v 
Finančnem 

701 o 

702 o 

703 o 

704 4.460 

705 131.?0i 

706 o 

707 o 

708 16.57( 

709 o 

710 o 

711 o 

712 o 

713 o 

714 16.57( 

715 o 

716 o 

1 

o o 3.293 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

29.634 o o o o 3.293 

o o o o o o 

o o o o o o 

472 6.241 o o o 2.416 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

6.241 472 o o o 2.416 

o o o o o o 

o o o o o o 

ZNESEK
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

10 
3-4+5-6-7+8-9) 

103.238 

o 

o 

o 

4.460 

98.778 

o 

o 

8.385 

o 

o 

o 

o 

o 

8.385 

o 

o 

ZNESEK- ZNESEK-
IPrevrednotenjePrevrednotenje 

zaradi zaradi 
okrepitve oslabitve 

11 12 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 
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+ 720 + 721 + 
722 + 723) 

A. Dolgoročno 
717 o o o o o o o o o bd.loženi stroški 

B. Dolgoročne 
premoženjske 718 o o o o o o o o o 
pravice 

C. Druga 
neopredmetena 719 o o o o o o o o o 
sredstva 

D. Zemljišča 720 o o o o o o o o o 

E. Zgradbe 721 o o o o o o o o o 

F. Oprema 722 o o o o o o o o o 

G. Druga 
ppredmetena 

723 o o o 
osnovna 

o o o o o o 
sredstva 

~~ s~ 
Kraj in datum: ~ 

(). Oseba, odgovorna za Odg"oi b Srednja vas v Bohinju, 08.02.201E 

JlJ SREDNJA VAS ~ sestavljanje bilance: 

~BOHINJU O Pol n Matej Mišma 

~ ~~ 
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakon_ • ft u (Uradni list RS, št 23/99) , PRILOGA 1/A prav1ln1ka o sestavlianiu letnih poročil za 
proračun , proračunske uporabnike in druge osebe jav~ prava. 

• Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka) 

08.02.2016 21 :57 
odar1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

MD5: 7c2e1 da925146fc84204d3b0933d5d2a 
datum in ura: 
uporabnik: 
telefon: 
10: 

04 5746 700 
193182207186170171252206188179204197178 
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MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a 1 

IME UPORABNIKA: KS SREDNJA VAS V BOHINJU ŠIFRA UPORABNIKA: 
78360 

5018668000 
SEDEL: Srednja vas v Bohinju 079, 4267 Srednja vas v 
UPORABNIKA: Bohinju MATIČNA ŠTEVILKA: 

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Od 01.01.2015 do 31.12.2015 

v EUR (brez centov) 

ČLEN ITEV Oznaka 
ZNESEK- ZNESEK-

KONTOV 
NAZIV KONTA 

zaAOP Tekoče Predhodno 
leto leto 

1 2 3 4 5 

IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
75 DELEŽEV 301 o o 

301=302+313+319+320) 

750 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

302 o o 302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312) 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 303 o o 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 304 o o 

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali 

305 o o 
občin 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 306 o o 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 307 o o 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 308 o o 

7506 Prejeta vračila danih posojil iz tujine 309 o o 

7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu 310 o o 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 311 o o 

7509 Prejeta vrači la plačan ih poroštev 312 o o 

751 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

313 o o 
K313=314+315+316+317+318) 

7510 
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in 314 o o 

družbah, ki so v lasti države ali občin 

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 315 o o 

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 316 o o 

7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 317 o o 

7514 Prejeta vračila namenskega premoženja 318 o o 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 319 o o 

753 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V 320 o o 
ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR 

44 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 321 o o 
p21 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347) 

440 
DANA POSOJILA 322 o o 
~n=~+~+m+~+m+~+~+~+~+n~ 

.. ~ 
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4401 

4402 

4403 

4404 

4405 

4406 

4407 

4408 

4409 

441 

4410 

4411 

4412 

4413 

4414 

4415 

442 

4420 

4421 

4422 

443 

4430 

4431 

444 
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Dana posojila javnim skladom 

Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 

Dana posojila finančnim institucijam 

Dana posojila privatnim podjetjem 

Dana posojila občinam 

Dana posojila v tujino 

Dana posojila državnemu proračunu 

Dana posojila javnim agencijam 

Plačila zapadlih poroštev 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 
p33 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339) 

Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države 
ali občin 

Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 

Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 

Skupna vlaganja Goint ventures) 

Povečanje kapitalskih deležev v tujino 

Povečanje drugih finančnih naložb 

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
(340 = 341 + 342 + 343) 

Dana posojila iz sredstev kupnin 

Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 

Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin 

POVECANJE NAMENSKEGA PREMOZENJA V JAVNIH SKLADIH IN 
DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V 
!SVOJI LASTI 
344 = 345 + 346) 

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 

Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava , ki je v njihovi 
lasti 

DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE 
SREDSTEV SISTEMA EZR 

Vl/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 
348 = 301 - 321) 
Vl/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 
349 = 321 - 301) 

Oseba, odgovorna za 
sestavljanje bilance: 

Polona Odar 

~ 
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326 
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328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 
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336 
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339 

340 
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343 

344 
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348 
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Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju 
letnih poročil za proračun , proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so naveden i v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občin skih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka) 

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1 

datum in ura: 08.02.2016 21 :57 
uporabnik: odar1 
telefon : 04 5746 700 

10: 193182207186170171252206188179204197178 
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IME UPORABNIKA: 

MD5: d7012a00698ff484ffb9d5caf31 ede2f 

KS SREDNJA VAS V BOHINJU ŠIFRA UPORABNIKA: 
78360 

5018668000 
SEDEŽ 
UPORABNIKA: 

ČLENITEV 
KONTOV 

1 

50 

500 

5000 

5001 

5002 

5003 

5004 

501 

5010 

5011 

5012 

5013 

5014 

55 

550 

5500 

5501 

5502 

5503 

5504 

551 

5510 

5511 

.::..:: -12 

* Srednja vas v Bohinju 079, 4267 Srednja vas v 
Bohinju MATIČNA ŠTEVILKA: 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 
Od 01.01.2015 do 31.12.2015 

NAZIV KONTA 
Oznaka za ZNESEK - Tekoče 

AOP leto 

2 3 4 

VII. ZADOLŽEVANJE 
351 o (351 = 352+358) 

DOMAČE ZADOlŽEVANJE 
352 o 

(352=353+354+355+356+357) 

Najeti krediti pri Banki Slovenije 353 o 

Najeti krediti pri poslovnih bankah 354 o 

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 355 o 

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 356 o 

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na 
357 o 

domačem trgu 

ZADOlŽEVANJE V TUJINI 
358 o (358=359+360+361+362+363) 

Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 359 o 

Najeti krediti pri tujih vladah 360 o 

Najeti krediti pri tuj ih poslovnih bankah in finančnih 
361 o nstitucijah 

Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 362 o 

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev 363 o 

VIII . ODPLAČILA DOLGA 
364 o 364=365+371) 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
365 o 

K365=366+367+368+369+370) 

Odplačila kreditov Banki Slovenije 366 o 

Odplačila kreditov poslovnim bankam 367 o 

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 368 o 

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 369 o 

Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na 
370 o 

domačem trgu 

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 371 o 
(371=372+373+374+375+376) 

Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 372 o 

Odolačila dolga tuf vladam 373 o 

l 
374 o 

v EUR (brez centov) 

ZNESEK-
Predhodno leto 

5 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
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5513 

5514 

Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim 
institucijam 

Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem 

Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih 
~rgih 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(377=351-364) 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(378=364-351) 

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(379=(927+348+377)-(928+349+378)) 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(380=(928+349+378)-(927+348+377)) 

Oseba, odgovorna za 
sestavljanje bilance: 

Obrazec je pripravljen na podlagi 2 . ~z 
letnih poročil za proračun , proračunske'"""""'.ru:. 

375 o 

376 o 

377 o 

378 o 

379 344 

380 o 

• Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste , ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka) 

MD5: d7012a00698ff484ffb9d5caf31 ede2f 
datum in ura: 08.02.2016 21 :56 
uporabnik: odar1 
telefon: 04 5746 700 

o 

o 

o 

o 

1.663 

o 

10: 193182207186170171252206188179204197178 
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KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS 
SREDNJAVAS 79 

POSLOVNO POROeiLO ZA LETO 2015 

I. ORGANIZACUA KS: 

Krajevna skupnost Srednja vas v Bohinju ima sedez v Srednji vasi v Bohinju 79, maticno steviiko 
5018668, sifro proracunskega uporabnika 78360, davcno steviiko 74110870 in steviiko 
transakcijskega racuna: 01204-6450783609. 

Njen predsednik jeg. Matej Mismas. KS nima zaposlenih delavcev. Racunovodska in administrativa 
dela se opravljajo pogodbeno z zunanjim izvajalcem. 

Krajevna skupnostsefinansira iz sredstev obcinskega proracuna in prihodki od oddajanja poslovnih 
prostorov v upravni stavbi, ter prispevkov od grobov. 

II. PODATKI O FINANĈ NEM POSLOVANJU: 

PRIHODKI: 

V sprejetem fmancnem nacrtu KS za leto 2015 smo planirali skupno 23.850,00 €, od tega iz 
proracunskih sredstev 9.000,00 € in 14.850,00 € lastnih sredstev. Realizacija prihodkov je znasaia 
22.404,58 € od tega 8.141,30 € proracunskih sredstev in 14.263,28 lastnih sredstev. 

Razporeditev prihodkov je razvidna iz spodnje tabele: 

lastna sredstva: 
realizacija 

2014 plan 2015 realizacija 
2015 indeks 

1. prejete obresti na vpogled 25,40 50,00 7,64 15,28 
2. prihodki od najemnin za posiovne prostore 3.341,00 3.800,00 3.724,00 98,00 
3. prihodki od ogrevanja post.prostorov 2.900,00 3.400,00 3.500,00 102,94 
4. prihodki od prispevkov za grobove 7.320,82 7.000,00 6.206,64 88,66 
5. prispevki od prodaje - mrliska vezica 650,00 600,00 650,00 108,33 
5. drugi nedavcni prihodki 668,71 175,00 

skupaj: 15.305,24 14.850,00 14.263,28 96,05 
prora^unska sredstva: 

1. za tekoco porabo 10.101,04 9.000,00 8.141,30 90,46 

skupaj vsi prihodki: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂  25.406,28 23.850,00 22.404,58 93,94 

1. Od ustvarjenih prihodkov z oddajanjem prostorov stavbe KS za najemnino in ogrevanje prostorov 
ni bistvenih odstopanj od planiranih. 

2. Prihodki od prejetih sredstev na pogled so v primerjavi s planiranimi nizji, dosezeni komaj 15,3 %, 
ker banka od marca dalje ni vec obrestovala sredstev na racunu. 

3. Prispevki za grobove v primerjavi s planiranimi so nizji, ker v ietu 2015 ni bilo prodane nobene 
zarne nise. 
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4. Ob praznovanju Dneva krajevne skupnosti, je bilo vsem ponudnikom na »stantih« zaracunan 
simbolicen prispevek za najenn stojnic. Prihodki iz tega naslova so znasali 175,00 €. 

Primerjava prihodkov z letom 2014: 
Skupni prihodki so nizji za 11,8 %, od tega iz proracunskih sredstev 19,4 %, iz lastnih sredstev 6,8 %. 

ODHODKI: 

KS je financnem nacrtu za leto 2015 planirala 25.050,00 € skupnih odhodkov in sicer: 18.470,00 € za 
tekoce odhodke in 6.580,00 € za investicijska in vzdrzevalna dela. Poraba je bila planirana 9.000,00 € 
iz proracunskih sredstev in 16.050,00 € iz lastnih sredstev. 

Skupna realizacija odhodkov je znasala 22.060,53 € od tega 7.928,80 € proracunskih sredstev in 
14.131,73 € lastnih sredstev. 

Za zagotavljanje zadostnih sredstev na posameznih proracunskih postavkah so bile med letom 
opravljene posamezne prerazporeditve sredstev tako med proracunskimi sredstvi kot tudi lastnimi 
sredstvi. 

Struktura porabe sredstev je razvidna iz naslednje tabele: 

Naziv konta realizacija 
2014 

sprejeti 
proracun in 

rebalans 

realizacija 
2015 

indeks 
2015 

prora(!unski transfer 
1. pisarniski,splosni material in storitve 5.134,74 4.840,00 4.555,08 94,11 
2. energija,komun.stor., komunikacije 1.360,58 2.050,00 1.338,53 65,29 
3. drugi operativni odhodki 2.036,08 2.110,00 2.035,19 96,45 

skupaj: 8.531,40 9.000,00 7.928,80 88,10 
lastna sredstva: 

1. drugi splosni material in storitve 859,50 1.380,00 836,11 60,59 
2. energija,voda,komun.stor.komunikacije 4.346,63 6.600,00 4.718,08 71,49 
3. tekoce vzdrzevanje 1.392,03 790,00 895,37 113,34 
4. najemnine in zakupnine 200,00 200,00 200,00 100,00 
5. drugi operativni odhodki 372,66 500,00 369,54 73,91 
6. transferi posameznikom 1.620,00 
7. investicijski odhodki 6.420,93 6.580,00 7.112,63 108,09 

skupaj: 15.211,75 16.050,00 14.131,73 88,05 
odhodki skupaj: 23.743,15 25.050,00 22.060,53 88,07 

1. Pisarniski .splosni material in storitve: 

Na postavki so zajeti odhodki pisarniskega materiala, racunovodskih in administrativnih storitev, 
reprezentance, obdaritve otrok za Miklavza in organizacije Dneva krajevne skupnosti. 
Stroski reprezentance predstavljajo pogostitev cianov sveta KS za novo leto. Clani ne dobijo povracil 
sejnin in drugih potnih stroskov. 
Na Martinovo nedeljo je KS, skupaj z zupnijo, organizirala tradicionaini praznik dneva krajevne 
skupnosti. Stroski prireditve so znasali 1.371,35 €. Za sladice in domac kruh so poskrbele gospodinje 
po vaseh. 
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2. Energija. voda. komunalen storitve in komunikacije: 

Postavka vkljucuje stroske, ki se v pretezni meri krijejo iz lastnih sredstev. Zajeti so stroski elektricne 
energije in ogrevanja v stavbi KS ter odvoza smeti iz pokopalisca. Poleg nastetih se postne stroske. 
V primerjavi s planiranimi so skupni stroski nizji zaradi nizjih stroskov ogrevanja, saj se je zaradi 
vremenskih razmer kurilna sezona pricela kasneje. 

KS stroskov komunikacij nima, saj so te storitve zajete ze pri racunovodskih storitvah in v podjemni 
pogodbi za predsednika. 

3. Tekoce vzdrzevanje: 

V letu 2015 so bila opravljena vzdrzevalna dela na instalaciji centralnega ogrevanja in plinske peci v 
stavbi KS. Nedokoncano delo v stavbi je izdelava spalet okrog oken, se prestavi na spomlad v letu 
2016. 

4. Najemnine in zakupnine: 

Postavka zajema vsakoletno najemnino pokopalisca Zupniji Srednja vas, ki je lastnik zemljisca. 

5. Drugi operativni odhodki: 

V letu 2015 so bila izvedena izplacila po podjemni pogodbi predsedniku g. Mismas Mateju za 
opravljanje predsedniskega dela in pogrebnih storitev in g. Stendler Valentinu za skrbniska dela na 
pokopaliscu. 

7. Investiciiski odhodki: 

Investicijski odhodki v letu 2015 predstavljajo: 
• zamenjavo oken v stavbi KS : 1.489,33 € 
• tiakovanje poti na pokopaliscu: 5.151,31 € 
• nakup prenosnega racunalnika: 279,00 € 
• nakup pihalnika za listje: 192,99 € 

Sredstva za opravljene investicije so bila pridobljena iz prispevkov za grobove, storitev mrliske vezice, 
zaracunane najemnine za poslovne prostore in ogrevanja v stavbi KS. 

Odhodki proracunskih sredstev so v primerjavi z letom 2014 nizji za 7,06 %, odhodki lastnih sredstev 
so nizji za 7,1 %, skupni odhodki pa so nizji za 7,09 %. 

Rezultat poslovanja v letu 2015 je presezek prihodkov v visini 344,05 €. 

- 3 -
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IN. PORQglLO O DOSEZENIH ClUIH IN REZULTATIH 

1. Zakonske in druge pravne podlage. ki poiasnjuiejo delovno podrocje KS(kot neposrednega 
proracunskega uporabnika) 

Zakon o javnih financah, Zakon o lokaini samoupravi, Zakon o financiranju obcin, Zakon o 
racunovodstvu, Statut Obcine Bohinj. 

2. Dolgorocni cilji KS 
V krajevni skupnosti si prizadevamo za napredek vasi predvsem na podrocju infrastrukture, 
povezanost z drustvi in medsebojno sodelovanje z obcino. 

3. Letni cilji KS 
Upravljanje s pokopaliscem, kot dober gospodar ravnati s prejetimi sredstvi v upravljanje, dobro 
sodelovanje z drustvi v krajevni skupnosti ter krajani. 

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Uresnicitev zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisna od razpolozljivih proracunskih sredstev. Z 
dobrim gospodarjenjem s sredstvi bomo pri resevanju zastavljenih nalog uspesni. Ta nacin dela se je 
do sedaj izkazal za uspesnega, kar je razvidno tudi iz rezultatov nasega dela. 

5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z dosezenimi cilji iz porocila 
preteklega leta 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s cilji preteklega leta je zadovoljiva. 

6. Ocena delovanja sistema notranjega financnega nadzora: 
Za notranji financni nadzor KS je zadolzen nadzorni odbor obcine in skupna revizijska sluzba obcin 
Gorenjske. 
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IV. OBRAZLO ÎTEV PODATKOV IZ BIIANCE STANJA: 

V bilanci stanja izkazuje krajevna skupnost na dan 31.12.2015: 

Sredstva: 
-osnovna sredstva 
- denarna sredstva na racunu 
- terjatve do kupcev 
- terjatve do obcine - zahtevek december 
- terjatve do drugih prorac.uporabnikov 
- neplacani odhodki 
- nezaracunani prihodki za predujme 

126.800,49 EUR 
111.624,64 

8.304,83 
1.981,34 
2.124,73 

110,00 
2.414,95 

240,00 

Obveznosti do virov: 
- kratkorocne obveznosti do dobaviteljev 
- kratkorocne obveznosti do prorac.uporabn 
- obveznosti za prejete predujme 
- neplacani prihodki 
- splosni sklad za drugo 
- splosni sklad za osnovna sredstva 
- obvezn. za prejeta sredstva v upravljanje 

126.800,49 EUR 
2.037,45 

377,50 
240,00 

4.216,07 
8.304,83 
8.385,78 

103.238,86 

Osnovna sredstva se vodijo po sedanji neodpisani vrednosti, pri cemer je uporabijena metoda 
enakomernega casovnega amortiziranja. Za znesek amortizacije se zmanjsuje splosni sklad za 
osnovna sredstva in obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje. 

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev je popisala inventurna komisija, ki je ugotovila, da se 
dejansko stanje ujema s knjigovodskim stanjem. 

Kratkorocne terjatve do kupcev zajemajo neplacane terjatve za najemnino poslovnih prostorov, med 
katerimi so zajete sporne terjatve podjetja ADCOR v visini 640,00 €, ki je v stecajnem postopku in 
fizicnim osebam za prispevke za grobove. 

Med kratkorocnimi obveznosti do dobaviteljev in neposrednih proracunskih uporabnikov so zajete 
tekoce obveznosti za prejete racune, ki zapadejo v piacilo v letu 2016. 

Letno porocilo so potrdili clani sveta KS na redni seji dne 11. 2. 2016 

Bohinj, 9. 2. 2016 

Sestavila: 
Polona Odar I. r. 

-5 -
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Priloga 6 
REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI 
BOHINJSKA BISTRICA  
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Priloga 7 
REALIZACIJA IN POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI 
KOPRIVNIK – GORJUŠE 
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MD5: 51838172f5770f81a5874a8614da1d3f 

IME UPORABNIKA: KS KOPRIVNIK-GORJUŠE 

SEDEŽ Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 
UPORABNIKA: Bohinjska Bistrica 

ŠIFRA 
UPORABNIKA: * 78352 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH 
UPORABNIKOV 

Od 01.01.2015 do 31 .12.2015 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV Oznaka ZNESEK- ZNESEK-

KONTOV NAZIV KONTA 
zaAOP Tekoče leto 

Predhodno 
leto 

1 2 3 4 5 

l. SKUPAJ PRIHODKI 
101 7.871 11.121 K101=102 + 1s3 + 166 + 116 + 192> 

TEKOČI PRIHODKI 
102 2.558 2.585 

~102 = 103 + 140) 

70 
DAVČNI PRIHODKI 

103 o o 103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131+139) 

700 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 

104 o o 104 = 105 + 106 + 107) 

7000 Dohodnina 105 o o 

7001 Davek od dohodka pravnih oseb 106 o o 

7002 Drugi davki na dohodek in dobiček 107 o o 

701 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

108 o o K108 = 109 + 11 o + 11 1 + 11 2) 

7010 Prispevki zaposlenih 109 o o 

7011 Prispevki delodajalcev 110 o o 

701 2 Prispevki samozaposlenih 11 1 o o 

7013 Ostali prispevki za socialno varnost 112 o o 

702 
DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO 

113 o o 113 = 114 +115) 

7020 Davek na izp lačane plače 114 o o 

7021 Posebni davek na določene prejemke 115 o o 

703 
DAVKI NA PREMOŽENJE 

116 o o ( 116 = 117 + 118 + 119 + 120) 

7030 Davki na nepremičnine 117 o o 

7031 Davki na premičnine 118 o o 

\ 1032 Davki na ded iščine in darila 
1 

119 o 
1 

o 

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 
1 

120 o o 

704 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 

1 
121 o o 

(121=122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130) 

7040 Davek a doda o v ed os 122 o o 
-;:..!- :Jr:..-g ~~ >t-ti - b1ago - storitve 123 o o 

• 

1 
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7042 Trošarine (akcize) 124 o o 

7043 Dobiček fiskalnih monopolov 125 o o 

7044 Davki na posebne storitve 126 o o 

7045 Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti 127 o o 

7046 Letna povračila za uporabo cest 128 o o 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 129 o o 

7048 Davki na motorna vozila 130 o o 

705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 131 o o 131=132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138) 

7050 Carine 132 o o 

7051 Druge uvozne dajatve 133 o o 

7052 Izvozne dajatve 134 o o 

7053 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov 135 o o 

7054 Dobički od menjave tuj ih valut 136 o o 

7055 Davki na menjavo tujih valut 137 o o 

7056 Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije 138 o o 

706 DRUGI DAVKI 139 o o 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 140 2.558 2.585 \ 140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150) 

710 UDELEžBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 141 153 424 141 = 142 + 143 + 144) 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 142 o 199 Pdhodki 

7102 Prihodki od obresti 143 3 15 

' 7 03 Prihod · od premoženja 144 150 210 

7 UPRA E TAKSE IN PRISTOJBINE 145 o o 145 = 146 + 147) 

7110 Sodne takse 146 o o 

7111 Upravne takse in pristojbine 147 o o 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 148 o o 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 149 2.405 2.161 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 150 o o 150 = 151 + 152) 

7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost 151 o o 

7141 Drugi nedavčni prihodki 152 o o 

72 
KAPITALSKI PRIHODKI 153 o o 153 = 154 + 159 + 162) 

:::> -10 o PRODAJE OS OV IH SREDSTEV o o ~ 154 "- „·~ = ·55- 56 - 57 + 158) 1 
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7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 155 o o 

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 156 o o 

7202 Prihodki od prodaje opreme 157 o o 

7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 158 o o 

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 
159 o o (159 = 160 + 161) 

7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv 160 o o 

7211 Prihodki od prodaje drugih zalog 161 o o 

722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

162 o o (162 = 163 + 164 + 165) 

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 163 o o 

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 164 o o 

7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 165 o o 

73 
PREJETE DONACIJE 

166 200 150 166 = 167 + 170 + 175) 

730 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 

167 200 150 K167 = 168 + 169) 

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 168 200 150 

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 169 o o 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 
170 o o K17o = 171 + 172 + 173 + 174) 

7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 171 o o 

7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij 172 o o 

73 2 Preje e donacije in darila od tujih pravnih oseb 173 o o 

73 3 Preje e donacije in darila od tujih fizičnih oseb 174 o o 

732 DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 175 o o 

76 TRANSFERNI PRIHODKI 
176 5.113 8.386 176 = 177 + 183) 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 177 5.113 8.386 
~177 = 178 + 179 + 180 + 181+182) 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 178 o o 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 179 5.113 8.386 

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 180 o o 

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 181 o o 

7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 182 o o 

PREJETA SREDSTVA IZ DRZAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV 
741 PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 183 o o 

(183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191) 

7410 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih 184 o o 
pomoči Evropske unije 

74 1 1 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
" : e za a,an;e Sl(Upne kme ·js e politike 

185 o o 
-.!"": 186 o o 
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Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske 
un ije iz strukturnih skladov 

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske 
187 o o un ije iz kohezijskega sklada 

7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske 
188 o o unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 

7415 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

189 o o unije iz naslova pavšalnih povračil 

7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
190 o o Evropske unije 

7417 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih 

191 o o institucij 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
192 o 

1 
o K192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 21s + 218 + 219 + 22oi 

780 
PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE 

193 o o (193 = 194 + 195 + 196 + 197) 

7800 Prejeta sredstva PHARE 194 o o 

7801 Prejeta sredstva ISPA 195 o o 

7802 Prejeta sredstva SAPARD 196 o o 

7803 Popristopna pomoč 197 o o 

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE 
781 KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE 198 o o 

198 = 199 + 200 + 201+202 + 203) 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz 

7810 Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni 
199 o o lclel (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega 

!sklada CEKJS) 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu ii 

7811 
Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni 

200 o o klel (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega 
!sklada (EKJS) 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz 

7812 
lEvropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni 

201 o o lclel (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
codeželia CEKSRP) 

7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske 
202 o o bolitike 

7814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike 203 o o 

782 
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV 

204 o o K2o4 = 205 + 206 + 207 + 208) 

7820 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in 

205 o o usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund) 

7821 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

206 o o ERDF) 

7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF) 207 o o 

7823 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za 

208 o o usmerjanje ribištva (FIFG) 

783 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA 209 o o 

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE 
784 !CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU 210 o o 

210=211 +212+213+214) 

7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo 211 o o 

7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike 212 o o 

7842 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in 213 o o 

7aposlovanje 

1843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost 214 o o 
D"' C3 

l -;::; -- l 215 o o 
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PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH 
PO VRAČIL 
(2 15 = 216+217) 

7850 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev 

216 o o denarnega toka 

7851 
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za 

217 o o 
proračunsko izravnavo 

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 218 o o 

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 219 o o 

788 PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 220 o o 

II. SKUPAJ ODHODKI 
221 9.615 11 .252 

~221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921) 

40 
TEKOČI ODHODKI 

222 9.615 11 .252 
222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932) 

400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

223 o o 
K223 = 224 + 225 + 226 + 221 + 228 + 229 + 230> 

4000 Plače in dodatki 224 o o 

4001 Regres za letni dopust 225 o o 

4002 Povračila in nadomestila 226 o o 

4003 Sredstva za delovno uspešnost 227 o o 

4004 Sredstva za nadurno delo 228 o o 

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 229 o o 

4009 Drugi izdatki zaposlenim 230 o o 

401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 

231 o o ,231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236) 

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 232 o o 

401 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 233 o o 

4012 Prispeve za zaposlovanje 234 o o 

4013 Prispevek za starševsko varstvo 235 o o 

4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi 

236 o o 
iZKDPZJU 

402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 237 9.615 11 .252 
237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247) 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 4.585 6.802 

4021 Posebni material in storitve 239 o o 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240 2.055 2.080 

4023 Prevozni stroški in storitve 241 o o 

4024 Izdatki za službena potovanja 242 o o 

4025 Tekoče vzdrževanje 243 2.123 1.515 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 244 850 850 

# 2- '<az.r „ odš'oa e 245 o o 1 -~ I 1 
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4028 Davek na izplačane plače 246 o o 

4029 Drugi operativni odhodki 247 2 5 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 248 o o K248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931 ) 

4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije 249 o o 

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 250 o o 

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 251 o o 

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 252 o o 

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 253 o o 

4035 Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR 931 o o 

404 PLAČILA TUJIH OBRESTI 254 o o (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259) 

4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam 255 o o 

4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam 256 o o 

4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 257 o o 

4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem 258 o o 

4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 259 o o 

405 Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 932 o o preteklega leta 

409 REZERVE 260 o o 260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265) 

4090 Splošna proračunska rezervacija 261 o o 

4091 Proračunska rezerva 262 o o 

4092 Druge rezerve 263 o o 

4093 Sredstva za posebne namene 264 o o 

4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih 265 o o 

41 TEKOČI TRANSFERI 266 o o 
,266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290) 

410 SUBVENCIJE 267 o o 267 = 268 + 269 + 270) 

4100 Subvencije javnim podjetjem 268 o o 

4101 Subvencije finančnim institucijam 269 o o 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 270 o o 

411 TRANSFER! POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 271 o o (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280) 

4110 Transferi nezaposlenim 272 o o 

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 273 o o 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 274 o o 

.!:' •3 ' Tra"s'e"' aliclo , veteranom in žrtvam vojnega nasilja 275 o o 
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4114 Pokojnine 276 o o 

4115 Nadomestila plač 277 o o 

411 6 Boleznine 278 o o 

4117 Štipendije 279 o o 

4119 Drugi transferi posameznikom 280 o o 

412 TRANSFER! NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 281 o o 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFER! 282 o o (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289) 

4130 Tekoči transferi občinam 283 o o 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 284 o o 

4132 Tekoči transferi v javne sklade 285 o o 

4133 Tekoči transferi v javne zavode 286 o o 

4134 Tekoči transferi v državni proračun 287 o o 

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 288 o o 
~porabniki 

4136 Tekoči transferi v javne agencije 289 o o 

414 TEKOČI TRANSFER! V TUJINO 290 o o 290 = 291 + 292 + 293 + 294) 

4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam 291 o o 

4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 292 o o 

4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini 293 o o 

4143 Drugi tekoči transferi v tujino 294 o o 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 295 o o (295 = 296) 

420 NAKUPI GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 296 o o K296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906) 

4200 Nakup zgradb in prostorov 297 o o 

4201 Nakup prevoznih sredstev 298 o o 

4202 Nakup opreme 299 o o 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 900 o o 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 901 o o 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 902 o o 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogatstev 903 o o 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 904 o o 

4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 905 o o 
investicijski inženiring 

2 Q ·-· ag ezerv in i ervencijskih zalog 906 o o "" ~ 

1 ~ 907 o o 
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INVESTICIJSKI TRANSFER! 
907 = 908 + 916) 
INVESTICIJSKI TRANSFER! PRAVNIM IN FIZICNIM OSEBAM, KI NISO 

431 PRORAČUNSKI UPORABNIKI 908 o 
908 = 909 + 910 + 911+912 + 913 + 914 + 915) 

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 909 o 

4311 
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 

910 o 
občin 

4312 Investicijski transferi finančnim institucijam 911 o 

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 912 o 

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 913 o 

4315 
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 

914 o 
proračunski uporabniki 

4316 Investicijski transferi v tujino 915 o 

432 
INVESTICIJSKI TRANSFER! PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 

916 o 
(916 = 917 + 918 + 919 + 920) 

4320 Investicijski transferi občinam 917 o 

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 918 o 

4322 Investicijski transferi v državni proračun 919 o 

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 920 o 

450 
PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 

921 o 
K921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926) 

4500 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije 922 o 

4501 Plači la sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost 923 o 

4502 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka 924 o 

4503 
Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega 

925 o j(raljestva 

4504 
Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin 

926 o Nizozemske in švedske 

111/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
927 o 927 = 101 ... 221) 

111/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
928 1.744 

~928 = 221 -101) 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 929 o 
celo število) 

število mesecev poslovanja 930 12 

Kraj in datum: Odgovorna oseba: 
Koprivnik v Bohinju, 09.02.2016 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka) 

MD5: 51838172f5770f81 a5874a8614da1d3f 
datum in ura: 16.02.2016 15:54 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

131 

o 

12 
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uporabnik: 
telefon: 
10: 

odar1 
04 5746 700 
193182207186170171252206188179204197178 
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MD5: a31d377e0ff7b2f9c0f613a2f4d7af6c 

IME UPORABNIKA: KS KOPRIVNIK-GORJUŠE 

SEDEŽ Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 
UPORABNIKA: Bohinjska Bistrica 

CLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

1 

00 

01 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

BILANCA STANJA 
na dan 31.12.2015 

NAZIV SKUPINE KONTOV 

2 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
~001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPHEDMETENIH SREDSTEV 

1 NEPREMIČNINE 

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
K:>SNOVNIH SREDSTEV 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

DOLGOROČNO DANA POSOJIU~ IN DEPOZITI 

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 

B) KRATKOROCNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

DOBROIMET JE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 

NEPLAČANI ODHODKI 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

C ZALOGE 
~023 = 024 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 ) 

ŠIFRA 
UPORABNIKA: * 78352 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000 

v EUR (brez centov) 

Oznaka ZNESEK-
ZNESEK-

zaAOP Tekoče leto Predhodno 
leto 

3 4 5 

001 51.450 53.775 

002 o o 

003 o o 

004 82.829 1 82.829 1 

005 31 .379 29.054 

006 1.541 1.541 

007 1.541 1.541 

008 o o 

009 o o 

010 o o 

011 o o 

012 8.117 6.919 

013 o o 

014 2.148 3.892 

015 180 382 

016 o o 

017 3.783 1.018 

018 o o 

019 o o 

020 o o 

021 2.006 1.610 

022 o 17 

023 o o 
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30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 o o 

31 ZALOGE MATERIALA 025 o o 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 o o 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 o o 

34 PROIZVODI 028 o o 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 o o 

36 ZALOGE BLAGA 030 o o 

37 DRUGE ZALOGE 031 o o 

l. AKTIVA SKUPAJ 032 59.567 60.694 
Ko32 = 001 + 012 + 023) 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 o o 
D) KRA TKOROCNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE CASOVNE 
RAZMEJITVE 034 5.969 3.027 
034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 035 o 17 WARŠČINE 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 o o 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 1.796 1.382 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 o o 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 039 210 228 KONTNEGA NAČRTA 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 o o 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 o o 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 3.963 1.400 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 o o 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI 

(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 044 53.598 57.667 
055 + 056 + 057 + 058 - 059) 

90 SPLOŠ I SKLAD 045 14.925 17.467 

91 REZERVNI SKLAD 046 o o 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 o o 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 o o 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 o o 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

9410 DRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI , ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 050 o o 
N OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 051 o o DRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 o o 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 o o 

95 GOROČ E FI Č E OBVEZNOSTI 054 o o 
1 
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97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

l. PASIVA SKUPAJ 
060 = 034 + 044) 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 

Kraj in datum: 
Koprivnik v Bohinju, 09.02.2016 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člen 
letnih poročil za proračun, proračunske upo 

055 o 

056 38.673 

057 o 

058 o 

059 o 

060 59.567 

061 o 

Odgovorna oseba: 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste , ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka) 

MD5: a31 d377e0ff7b2f9c0f613a2f4d7af6c 
datum in ura: 09.02.2016 17:54 
uporabnik: odar1 
telefon: 04 5746 700 

o 

40.200 

o 

o 

o 

60.694 

o 

10: 193182207186170171252206188179204197178 
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MD5: Oa924 72e195eebe80be0bf5c8f03ce2e 

IME UPORABNIKA: KS KOPRIVNIK-GORJUŠE 

SEDEž Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 
ŠIFRA 
UPORABNIKA: * 78352 

UPORABNIKA: Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000 

ČLENITEV 
KONTOV 

1 

50 

500 

5000 

5001 

5002 

5003 

5004 

501 

5010 

5011 

5012 

5013 

5014 

55 

550 

5500 

5501 

5502 

5503 

5504 

551 

5510 

5511 

čč'2 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 
Od 01.01.2015 do 31.12.2015 

NAZIV KONTA Oznaka za ZNESEK - Tekoče 
AOP leto 

2 3 4 

VII. ZADOLŽEVANJE 
351 o (351 = 352+358) 

DOMAČE ZADOlŽEVANJE 
352 o 

(352=353+354+355+356+357) 

Najeti krediti pri Banki Slovenije 353 o 

Najeti krediti pri poslovnih bankah 354 o 

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 355 o 

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 356 o 

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na 
357 o 

~omačem trgu 

ZADOlŽEVANJE V TUJINI 
358 o {358=359+360+361+362+363) 

Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 359 o 

Najeti krediti pri tujih vladah 360 o 

Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih 
361 o 

institucijah 

Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 362 o 

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev 363 o 

VIII. ODPLAČILA DOLGA 364 o 
~364=365+371) 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 365 o 
(365=366+367+368+369+370) 

Odplačila kreditov Banki Slovenije 366 o 

Odplačila kreditov poslovnim bankam 367 o 

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 368 o 

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 369 o 

Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na 
370 o 

klomačem trgu 

ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 371 o 
(371=372+373+374+375+376) 

Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 372 o 

Od lačila dolga tujim vladam 373 o 

1 
374 o 

v EUR (brez centov) 

ZNESEK-
Predhodno leto 

5 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
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Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim 
institucijam 

5513 Odplačila dolga drugim tujim kred itodajalcem 375 o o 

5514 
Odp lačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih 

376 o o 
rgih 

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
377 o o (377=351-364) 

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
378 o o 

(378=364-351) 

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
379 o o 

(379=(927+348+377)-(928+349+378)) 

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
380 1.744 131 (380=(928+349+378)-(927+348+377)) 

Kraj in datum: Odgovorna oseba: 
Koprivnik v Bohinju , 09.02.2016 

P9 Jon .Odar ne BenediR ) 

Ob=eo je ''''"*" "' podl•gi 28. čloo• "k°" at o.id:tvo (U„~t RS, št. 23199), PRILOGA t! c!di.. o '"''"'i"i" 
letnih poročil za proračun , p roračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka) 

MD5: Oa92472e195eebe80be0bf5c8f03ce2e 
datum in ura: 09.02.2016 17:43 
uporabnik: odar1 
telefon : 04 5746 700 
10 : 193182207186170171252206188179204197178 
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IME UPORABNIKA: 

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5 

KS KOPRIVNIK-GORJUŠE ŠIFRA UPORABNIKA: * 78352 

SEDEŽ UPORABNIKA: Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 Bohinjska Bistrica MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000 

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN 
POSOJIL 

v EUR (brez centov 

Znese~ Znesek Znesek Znesek Znesek Zn~sek_ Znesel Znesek Knjigovodsk2 Znesek 
naložb popravko~ povečanj2 povečanj izmanjšanj2izmanJšanJa naložb popravko~ vrednost odpisanih 

VRSTA NALOŽB OZIROMA Oznak2 in naložb in 1 žb. popravko\ 1 žb. popravkov in naložb in 
1 

žb . 
1 

žb. 
POSOJIL AOP d "h d "h na 0 m 1 žb · na 0 m 1 žb · d "h d "h na 0 m na 0 m za ani ani danih na o m dan·h na o m ani ani dan·h p s "il danih 

l. Dolgoročne finančne 
naložbe (800 = 801 + 806 + 
1813 + 814) 

A. Naložbe v delnice 
801=802+803+804+805) 

1 . Naložbe v delnice v javna 
podjetja 

2. Naložbe v delnice v 
mančne institucije 

3. Naložbe v delnice v 
privatna podjetja 

4. Naložbe v delnice v tujini 

B. Naložbe v deleže (806= 
~07+808+809+810+811+812) 

1. Naložbe v deleže v javna 
k:>odjelja 

2. Naložbe v deleže v 
~nančne institucije 

3. Naložbe v deleže v 
privatna podjetja 

4. Naložbe v deleže državnih 
klružb, ki imajo obliko d.d. 

5. Naložbe v deleže državnih 
klružb, ki imajo obliko d.o.o. 

2 

800 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

810 

81 1 

posojil posojil .. danih 1
•• danih posojil posojil 1 0 OJ .. 

(1.1.) (1.1.) pOSOJll posolil POSOJii posojil ,(31.12) (31 .12.) (31.12.) POSOJii 

12 
9 10 

(3+5-7) (4+6-8) 
3 6 8 4 5 7 11 (9-10) 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o o 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 o o o o o o o o o o 
C. Naložbe v plemenite 

kovine, drage kamne, 
umetniška dela in POdobno 

D. Druge dolgoročne 
kapitalske naložbe (814 = 
815 + 816 + 817 + 818) 

1. Namensko premoženje, 
preneseno javnim skladom 

2. Premoženje, preneseno v 
ast drugim pravnim osebam 
avnega prava, ki imajo 

l:Jremoženie v svoii lasti 

3. Druge dolgoročne 
kapitalske naložbe doma 

4. Druge dolgoročne 
kapitalske naložbe v tujini 

II. Dolgoročno dana 
oosojila in depoziti (819 = 
820 + 829 + 832 + 8351 

A. Dolgoročno dana 
l:>osojila (820 = 821 + 822 + 
1823 + 824 + 825 + 826 + 827 
f+- 828) 

1. Dolgoročno dana posojila 
posameznikom 

2. Dolgoročno dana posojila 
avnim skladom 

3. Dolgoročno dana posojila 
avnim podjetjem 

813 

814 

815 

816 

817 

818 

819 

820 

821 

822 

823 

1 82 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 
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5. Dolgoročno dana posojila 825 o o o o o o o o o o 
privatnim podjetjem 

6. Dolgoročno dana posojila 
826 o o o o o o o o o o drugim ravnem države 

7. Dolgoročno dana posojila 
827 o o o o o o o o o o 

~ržavnemu proračunu 

8. Druga dolgoročno dana 
828 o o o o o o o o o o posojila v tujino 

B . Dolgoročno dana 
posojila z odkupom 

829 o o o o o o o o o o 
vrednostnih papirjev (829 = 
830 + 831 ) 

1. Domačih vrednostnih 
830 o o o o o o o o o o 

papirjev 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 o o o o o o o o o o 

C. Dolgoročno dani 
832 o o o o o o o o o o 

depoziti (832 = 833 + 834) 

1. Dolgoročno dani depoziti 
833 o o o o o o o o o o 

J>oslovnim bankam 

2. Drugi dolgoročno dani 
834 o o o o o o o o o o 

depoziti 

D. Druga dolgoročno dana 
835 o o o o o o o o o o posojila 

III. Skupaj (836 = 800 + 
836 o o o o o o o o o o 

1119) 

Kraj in datum: Odgovorna oseba: 
Koprivnik v Bohinju, 09.02.2016 ~r '\ () sestavljanje bilance 

~ KOPR\V~\K· ~ Polona _dar anc Benedik ! / 
""- S i..;~seba , odgovorna za 

<! "O USE o 1cdt L 
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena za~ o računovodstvu (f?radm list RS, št. 23/99) , PRILOGA 1/B pra~a o sestavljanju letnih poročil za 
proračun. proračunske uporabnike in druge osebe:.j8.vnega prava. 

/ 
• Podate šifra uporabnika je obvezen podatek za vs~e ~"'"."""'"M;°"'O~naveden i v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
oočms proračunov (š ·ri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka) 

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb41 2d256b5 
datum in ura: 
uporabnik: 
telefon: 
10: 

09.02.2016 17:43 
odar1 
04 5746 700 
1931822071 86170171252206188179204197178 
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MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1 

IME UPORABNIKA: KS KOPRIVNIK-GORJUŠE 

SEDEŽ Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 
UPORABNIKA: Bohinjska Bistrica 

ŠIFRA 
UPORABNIKA: * 78352 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000 

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Od 01.01.2015 do 31.12.2015 

v EUR (brez centov) 

ČLENITEV Oznaka 
ZNESEK- ZNESEK-

KONTOV NAZIV KONTA 
zaAOP 

Tekoče Predhodno 
leto leto 

1 2 3 4 5 

IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
75 DELEŽEV 301 o o 

301=302+313+319+320) 

750 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

302 o o 1(302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312) 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 303 o o 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 304 o o 

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali 

305 o o 
občin 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 306 o o 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 307 o o 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 308 o o 

7506 Prejeta vračila danih posojil iz tujine 309 o o 

7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu 310 o o 

7508 Prejeta vračila danih posoj il od javnih agencij 311 o o 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 312 o o 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
313 o o 313=314+315+316+317+318) 

7510 
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in 

314 o o družbah, ki so v lasti države ali občin 

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 315 o o 

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 316 o o 

7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 317 o o 

7514 Prejeta vračila namenskega premoženja 318 o o 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 319 o o 

753 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V 320 o o 
ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR 

44 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

321 o o p21 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347) 

440 
DANA POSOJILA 322 o o (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332) 

..:.L._ '.) -a oosamezn o in zasebnikom 323 o o 
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4401 Dana posojila javnim skladom 324 o o 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 325 o o 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 326 o o 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 327 o o 

4405 Dana posojila občinam 328 o o 

4406 Dana posojila v tujino 329 o o 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 330 o o 

4408 Dana posojila javnim agencijam 331 o o 

4409 Plačila zapadlih poroštev 332 o o 

441 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 

333 o o ,,333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339) 

4410 
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države 

334 o o ali občin 

4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 335 o o 

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 336 o o 

4413 Skupna vlaganja Qoint ventures) 337 o o 

4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 338 o o 

4415 Povečanje drugih finančnih naložb 339 o o 

442 
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 

340 o o 340 = 341 + 342 + 343) 

4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 341 o o 

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 342 o o 

4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin 343 o o 
POVECANJE NAMENSKEGA PREMOZENJA V JAVNIH SKLADIH IN 

443 DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V 
344 o o SVOJI LASTI 

344 = 345 + 346) 

4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 345 o o 

4431 
Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi 346 o o lasti 

444 
DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE 347 o o 

SREDSTEV SISTEMA EZR 

Vl/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 348 o o 
348 = 301 - 321) 
Vl/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 349 o o 
349 = 321 - 301) 

Kraj in datum: Odgovorna oseba: 
Koprivnik v Bohinju , 09.02.2 

Polona Odar 

sl~ 
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Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju 
letnih poročil za proračun , proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

• Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka) 

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1 

datum in ura: 09.02.2016 17:44 
uporabnik: odar1 
telefon: 04 5746 700 

10: 193182207186170171252206188179204197178 
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IME UPORABNIKA: 

MD5: 33045e1 Ob52df847441d96348b1 b2293 

KS KOPRIVNIK-GORJUŠE 

SEDEž UPORABNIKA: Koprivnik v Bohinju 005, Koprivnik v Bohinju, 4264 Bohinjska Bistrica 

ŠIFRA UPORABNIKA: * 78352 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5032318000 

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK - ZNESEK -

NAZIV 
Oznaka N b- Popravekl>ovečanjE Povečanje Zmanjšanje Zmanjšanje ZNESEK -
za AOP v ~avn~ vrednost nabavne popravka nabavne popravka Amortizacija 

r( 1 .~.~s (1 .1.) vrednosti vrednosti vrednosti vrednosti 

l. 
Neopredmetena 
!Sredstva in 
~predmetena 
osnovna 

2 

sredstva v 700 
upravljanju 
700 = 701 + 
702 + 703 + 704 
+ 705 + 706 + 
707) 

A Dolgoročno 
odloženi stroški 

B. Dolgoročne 
premoženjske 
pravice 

C. Druga 
neopredmetena 
sredstva 

D. Zemljišča 

E. Zgradbe 

F. Oprema 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

3 4 5 

50.88€ 10.686 

o o 

o o 

o o 

o o 

50.88€ 
10.686 

o o 

6 7 8 9 

o o o o 1.527 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o o 

o o o o 1.527 

o o o o o 

v EUR (brez centov) 

ZNESEK- ZNESEK -ZNESEK
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

Prevrednotenje Prevrednotenje 

10 
3-4+5-6-7+8-9) 

38.673 

o 

o 

o 

o 

38.673 

o 

zaradi zaradi 
okrepitve oslabitve 

11 12 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 
G. Druga 

~predmete na 
osnovna 
sredstva 

707 o o o o o o o o o o 

II. 
~eopredmetena 
!Sredstva in 
opredmetena 
osnovna 
sredstva v lasti 
708 = 709 + 
710 + 711+712 
+713+714+ 
i715) 

A Dolgoročno 
odloženi streš · 

B. Dolgoročne 
premoženjs e 
pravice 

C. Druga 
neopredmetena 
~redstva 

D. Zemljišča 

E. Zgradbe 

F. Oprema 

G. Druga 
opredmetena 
osnovna 
sredstva 
III. 

Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena 
osnovna 
isredstva v 
inančnem 

r: „ = 
-·- - -· - - 9 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

31 
·
94

' 18.368 o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

31 .94, 
18.368 o o 

o o o o 

o o o o 

o o o o 

o o 798 12.777 o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o 798 12.777 o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 
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It- 720 + 721 + 
722 + 723) 

A. Dolgoročno 
717 o o 

Pdloženi stroški 

B. Dolgoročne 
premoženjske 718 o o 
pravice 

C. Druga 
fieopredmetena 719 o o 
sredstva 

D. Zemljišča 720 o o 

E. Zgradbe 721 o o 

F. Oprema 722 o o 
G. Druga 

opredmetena 
osnovna 

723 o o 
~redstva 

Kraj in datum: 
Koprivnik v Bohinju, 09.02.2016 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakon 
proračun , proračunske uporabnike in druge osebe 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

Odgovorna oseba: 

„~„ °"" ~ (),,, -~„fi 7 
~ i1ult~ 

1st RS, št. 23/99) , PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

• Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tisf!!, · a ·iicieni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka) 

MD5: 33045e10b52df847441 d96348b1 b2293 
datum in ura: 
uporabnik: 
telefon: 
10: 

09.02.2016 19:03 
odar1 
04 5746 700 
193182207186170171252206188179204197178 
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KS Koprivnik Gorjuše - v€ 
MESEČNE REALIZACIJE VELJAVNI PLAN 2015 PRERAZPOREDITVE 

skupaj 1 proračunski 1 lastna 1 l 
konto 1 transfer 1 sredstva 1 1 

SKUPAJ PRIH KI 12.390,00 9.500,00 2.890,00 

11020 o Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 50,00 50,00 

1 1030 1 Najemnine za poslovne prostore 240,00 240,00 

11 300 O Prihodki od prispevkov - grobovi 2.100,00 2.100,00 

71411 5 Prih.i od zaračun . stroškov uporabe posl.prost.ogrevanje 

130100 Prejete donacije in darila od domačih pravnih in fiz.oseb 500,00 500,00 

740100 Prejeta sredstva iz prorač . lok.skupnosti za tekočo porabo 9.500,00 9.500,00 

740101 Prejeta sredstva iz proračuna za investicije 

SKUPAJ UDHUDKI 13.890,00 9.500,00 4.390,00 
1el\OCI OunOUl\I 13.llllU,00 9.:>UU,00 4 • .JllU,UU o,uu 

402000 Pisarniški material in storitve 50,00 50,00 

402001 Čistilni material in storitve 50,00 50,00 

402008 Računovodska in administrativna dela 3.350,00 3.350,00 -78, 11 

402009 Stroški reprezentance 150,00 100,00 50,00 96,40 

402099 Drugi splošni material in storitve 2.535,00 2.035 ,00 500,00 -18,29 

402200 Električna energija 250,00 250,00 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 300,00 300,00 400,00 

402203 Voda in komunalne storitve 25,00 25,00 

402204 Odvoz odpadkov 1.000,00 1.000,00 

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 300,00 300,00 -170,00 

402206 Poštnina in kurirske storitve 120,00 120,00 

402503 Tekoče vzdrževanje poslovnih in drugih objektov 4.840,00 2.500,00 2.340,00 -230,00 

402603 Najemnine, zakupnine, leasing 900,00 700,00 200,00 

402902 Plačilo po podjemnih pogodbah 

402930 Provizija za plačilni promet 20,00 20,00 
mveSIICljSl\I Ou110Ul\I 

420500 
STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31 .12. 3.892,17 

USKLADITEV PRORACUNA -1 .500,00 -
~ .... .C'~ 

~ ) 
·~ 

Realizacija 1.1 . - 31. 12. 2015 

skupaj 

7.871,16 

3,02 

150,00 

2.405,00 

200,00 

5.113,14 

9.615,45 
9.615,INI 

12,00 

2.213,20 

246,40 

2.113, 11 

199,95 

699,81 

17,71 

940,83 

129,08 

68,15 

2.122,65 

850,00 

2,56 
o,oo 

2.147,88 

l proračunski l lastna 

l transfer l sredstva 

5.113,14 2.758,02 

3,02 

150,00 

2.405,00 

200,00 

5.113,14 

8.224,67 1.390,78 

8.224,67 1 • .JllU,111 

12,00 

2.213,20 

196,40 50,00 

2.113,11 

199,95 

699,81 

17.71 

940,83 

129,08 

68,15 

2.122,65 

650,00 200,00 

2,56 
o,uu o,uu 

(_J l 
I 1 _ 1 

'/ ..._:}-" 
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Naziv javnega zavoda:Krajevna skupnost; Koprivnik - Gorjuše 
Naslov: 4264 Bohinjska Bistrica 
Identifikacijska številka za DDV: 
Zadeva:450-0001/2016-12 

Usklajevanje medsebojnih terjate~ in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 
31.12.2015 

Zap. 
št Opis vrstice 

Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje na 
01 dan 31.12.2015 (podatek prepišite iz obrazca "izpis $tanja 

te · tev za sredstva_ctal'.'a v ~P~~d~.:l_ ______ _ 
Zmanšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 

02 (skupina kontov 98) 
02= 03+04+05+06+07 

Partner: 

ZnesekvEUR 

40.199,77 

1.526,60 

03 Amortizacija, eviden~~~i!_Y_ J?~rne_l<~ta 9if=-===~:~=--:~:.:_:-·=-~~--- --=~~=~--~:= ::=======~===_i~$?~6Q 
04 Izločitve sredstev med letom . -- Nakup opreme, evidentiran kot drobni invent.ar-= samo-v- primeru;-k:o)e- -------------------------··------------

05 na "izpisu stanja terjatev za sredstva dana v upravijanje" ta nakup 
evidentiran kot ·atev za sredstva dana v upravljanje* 

06 Presežek odhodkov nad prihodki leta 2015 

07 
Druga morebitna zmanjšanja (našteti) 

··---------~----··---·-···-·-·--····-······-·····-···- ·····--··-··-··-···--

07= 08+09+10+11+12) 
0,00 

-----------------·----·--08 
09 
10 
11 
12 

---!----·----------·----·--------··----·-·-·-----· 
>-------------------------·--- ·-·- ···-···-------···-·-···--------------------

-· ----------·--··--·------·---·-----~ 

Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 
13 (skupina kontov 98): 

13= 14+15+16+17 Vlaganja v nakup neopredmetenih dotgoro&lih sredSteViil"" ---~- ------·----- ~-- ··----------=---------~------··--·-·· 

14 
o edmetenih osnovnih sredstev iz dru ih virov 

0,00 

Brezplačno pridobljena sredstva, ki so evidentirana na skupini -·!------·--···-·--··-·-····-·-···- ···········---·····--

lS kontov98 
·----+--------·-----··------··-·······- ···············-·······-·····-······ 

·-------1-----···--·---------------------------16 Presežek prihodkovnad odhodki leta 201s 

17 
Druga morebitna povečanja {našteti): 
17=18+19+2=0~+~2=1+~22~---------~ 

0,00 

18 -------+----------------·-·---·-··-·---···•-•OHO-OOOOOH••o-
~19"--1------------------·------··-···- ··---·······--·-·-·-- ·-------·--··---··-·---

20 
21 
22 

23 

Kraj in datum: 5.2.2016 

Oseba, odgovorna za sestavo obrazca: 
Polona Odar 

Telefon: 

~ ----------!--

Odgovorna oseba: 
,).;..'ianc Benedik /J 
f1, /„ I 

J ·f;;/J lv v - ..._ 

38.673,17 

* v tem primeru morate navesti kateri znesek ali del zneska na obrazcu ste porabili za drobni inventar, ter za 
katero vrsto drobnega inventarja. Le tako bomo lahko ugotovili ali je zmanjšanje terjatev za sredstva v upravljan
ju ustanovitelja upravičeno. 
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. 'A KCP. ·o sT K OPRIVNIK GORJUŠE 
. • .:::. BO~JSKA BISTRICA 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 

l. ORGANIZACIJA KS: 

~a e a s o os Kop · ik Gorjuše ima svoj sedež na Koprivniku 4, 4264 Bohinjska Bistrica, kot 
- ab i š. ro 78352, davčno številko 36711888, matično številko 5032318 in 

ač p pri UJP Kranj štev.: 01204-6450783512. 
o ost za svoje delovanje uporablja najet poslovni prostor. 

r<ra!e as ·p os nima zaposlenih delavcev. Predsednik sveta KS je g. Franc Benedik. 
a .., š a rač ovods a dela se opravljajo pogodbeno z zunanjimi izvajalci. 

e al ge ajevne skupnosti temeljijo na izboljšanju kakovosti življenja v obeh vaseh, ki se 
a podlagi sprejetega finančnega načrta in odobrenih proračunskih sredstev. Med 

..,a alogami je vsekakor komunalna infrastruktura. 

o pravljavec pokopališča na Koprivniku in lastnik mrliške vežice, zaračunava 
x le o prispevek za grob. Sredstva se namensko porabijo za vzdrževanje, za 
e · i porabljene električne energije v mrliški vežici. 

11. PODATKI O FlNANČNEM POSLOVANJU: 

PRI ODKJ: 

a č e ačrtu za leto 2015 je bilo planiranih skupno 12.390,00 €prihodkov. 
· od · znašajo 7.871 ,16 €oz. 63,53 % planiranih . 

ra- ~s ega ans era je bilo predvidenih 9.500,00 € prihodkov, prejeli smo jih glede na porabo 
5. 3 14 € oz. 53,83 1o. 
' e 2 ... 5 s o a i ali za 2.890,00 € lastnih prihodkov, dosegli smo jih 2.758,02 €.oz. 95,43 %. 

PREGLED PRJHODKOV: 

Plan in realizacija realizacija indeks 
lastna sredstva : rebalans realizacije 

2015 2014 2015 2014/2015 
1 i . 1 ore e~e obresti na vpoqled 50,00 14,47 3,02 20,87 

1 2. 1 ~r"'OOKi od naiemnin 240,00 210,00 150,00 71 ,43 
' 1 3 orhodki od prispevkov za Qrobove 2.100,00 2.161 ,00 2.405,00 113,37 

5 ere e~e donacije od pravnih in fizičnih oseb 500,00 150,00 200,00 133,33 

5 ore e:a sr. od orodaie kapitalskih deležev 199,31 

1 skuoai: 2.890,00 2.734,78 2.758,02 100,85 

• 
proračunska sredstva: 

1 i . za tei<očo oorabo 9.500,00 8.386,42 5.113,14 60,97 

1 skupaj: 9.500,00 8.386,42 5.113,14 60,97 

1 skuoai vsi prihodki: 12.390,00 11.121,20 7.871,16 70,78 
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G ede a p · erjavo realizacijo prihodkov v letu 2014, so letošnji celotni prihodki nižji za 29,22 %, od 
:e-ga za 39,03 °/c iz proračunskih sredstev zaradi načina priliva sredstev. 

ODHODKJ: 

a ančnem načrtu za leto 2015 skupno 13.890,00 €odhodkov, od tega 9.500,00 €iz 
sreds ev in 4.390,00 € iz lastnih . 

.z er rač s eds ev je bilo porabljenih 8.224,67 €,oz. 86,58 %, iz lastnih sredstev pa 1.390,78 € 

ra aoe sreds ev je razvidna iz naslednje tabele: 

Plan in 
realizacija realizacija indeks 

rebalans realizacije 
2015 2014 2015 

2015/2014 
aziv konta 

5.535,00 6.033,74 4.534,71 75,16 

745,00 675,67 914,75 135,38 

2.500,00 o 2.122,65 

700,00 650,00 650,00 100,00 

20,00 5,1 0 2,56 50,20 

9.500,00 7.364,51 8.224,67 111,68 
lastna sredstva: 

600,00 767,74 50,00 6,51 

omunikaci'e 1.250,00 1.404,44 1.140,78 81,23 

3 2.340,00 1.515,25 o 
200,00 200,00 200,00 100,00 

4.390,00 3.887,43 1.390,78 35,78 

odhodki sku a·: 13.890,00 11.251,94 9.615,45 85,46 

G ede a p ·merjavo z letom 2014 so bili odhodki iz transfera višji za 11,68 % lastnih sredstev manjši 
za 64,22 %, celo i odhodki pa nižji za 14,54%. 

eznih postavkah: 
p·sa iš · a erial, splošni material in storitve zajema: stroške pisarniškega materiala, 

s e s o · e, administrativna dela, obdaritev otrok in starejših, objave na Radiu, razne 
a prired· ah, cvetje za okras kraja, delno kritje stroškov za Vodnikove dneve. 

2. Izda · z.a energijo, komunalo in komunikacije predstavljajo stroške električne energije, stroške 
re a: ·a za aču a e vodarine, odvoz smeti iz pokopališča ter telefonske in poštne storitve. 

2 
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Do eča · so se s oš · ogrevanja in pripadajočih storitev za prostor v osnovni šoli, ki ga ima KS v 
.... ~ ra ar• pa ja ec stavbe je prevzelo podjetje Dominvest, ki je tudi spremenil način 
za:a ;:;. "a a ·a razde!" e stroškov med uporabniki. V primerjavi z lanskim letom so višji za 170,25 % 

S-r š e e e · e rliške vežice in odvoza smeti iz pokopališča KS krije iz lastnih sredstev, ki jih pridobi 
s soe · · za g obove in uporabe vežice. 

3 · za e oče vzdrževanje predstavljajo redno vzdrževalna dela na območju obeh vasi 
p os ·. v mrliški vežici in na pokopališču . 

aa i za ajemnino zajemajo stroške za uporabo pisarniških prostorov in dvorane v Gasilskem 
a Kop · i u in najemnine pokopališča . 

5. O gi opera · i odhodki zajemajo stroške provizije za plačilni promet UJP. 

Rez ltat poslovanja v letu 2015 je presežek odhodkov v višini 1.744,29 €. 

III. POROČILO O DOSE.ŽENIH CILJIH IN REZULTATIH: 

lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o 

os · si prizadevamo, da bi v doglednem času uredili vso komunalno infrastrukturo in 
oje za delovanje družbenih dejavnosti. 

··· Ks 
·je postopa a uresničevati, vsako leto nekaj izboljšati in vzdrževali že obstoječe . Z 

želi o čim h. reje uresničiti cilje in uspešno izpeljati zastavljene naloge. 

pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 
pre e ega leta 

Oce a spe a pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s cilji preteklega leta je zadovoljiva. 

6 Oce a delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
a ji a č i nadzor KS opravlja nadzorni odbor občine in skupna revizijska služba občin 

ila na področjih , kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: 
sreds ev na računu za pokrivanje večjih zneskov niso bila realizirana planirana 

3 

Zaključni račun 2015 Stran 384 od 515



IV. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA: 

KS Koprivnik Gorjuše v bilanci stanja na dan 31 .12.2015 izkazuje naslednja stanja sredstev in 
obveznosti do virov sredstev: 

SREDSTVA: 

• Osnovna sredstva: 
- sredstva v upravljanju 
- mrliška vežica 

• Sredstva na TRR 
• Kratkoročne terjatve do kupcev 
• Terjatve do proračuna občine 
• Neplačani odhodki 31.12.2015 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV: 

• Obveznosti do dobaviteljev 

• Obveznosti do prorač . uporabnikov 

• Neplačani prihodki 

• Poslovni sklad 

• Obveznosti za sredstva v upravljanju 

59.567,47 € 

38.673,17 
12.776,92 

2.147,88 
180,00 

3.783,62 
2.005,88 

59.567,47 € 

1.795,74 
210,14 

3.963,62 
14.924,80 
38.673,17 

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo že zapadle terjatve za prispevke za grobove. Dolžnikom 
bodo poslani opomini. Terjatve do proračuna občine zajema zahtevek za realizacijo december. 
Terjatve so obenem izkazane med neplačanimi prihodki. 
Obveznosti do dobaviteljev in proračunskih uporabnikov zajemajo tekoče obveznosti, ki zapadejo v 
letu 2016 in so izkazane tudi med neplačanim i odhodki. 
Osnovna sredstva se zmanjšujejo letno za obračunano amortizacijo po predpisanih stopnjah, pri 
katerih se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja. 

Ocenjujemo, da smo v letu 2015 s prejetimi in lastnimi sredstvi gospodarno ravnali. Sredstva so bila 
porabljena za izboljšave in posodobitve na infrastrukturi in za ohranjanje kulture ter drugih dejavnosti 
v obeh vaseh krajevne skupnosti. 

Zaključn i račun Krajevne skupnosti za leto 2015 je potrdil svet KS na svoji seji dne, l ~ . ~' ioi (p. 

Bohinj, 12. 2. 2016 

Sestavila: 
Polona Odar l.r. 

Predsednik KS: 
Franc Benedr„ .

1 ,: } ~ , L"1M P' . u •\/ 
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Priloga 8 
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 NA PODROČJU 
ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI  
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POROČILO ZA LETO2015 
na področju zaščite, reševanja in pomoči 

 
                                                              

    
 

                            
                             

 
Bled,31.12.2015 
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1. POROČILO O DOSEŽENIH CIJIH IN REZULTATIH STRATEGIJE IN 
PROGRAMA RAZVOJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN 
POMOČI ZA LETO 2015 
Enote za zaščito, reševanje in pomoč so v prvem polletju 2015 v Občini Bohinj skupaj 
posredovale 95 krat. V teh intervencijah je sodelovalo skupaj 775 reševalcev. Po 
posameznih enotah so podatki naslednji: 
 

Pregled števila intervencij gasilskih in drugih 
enot 

s številom sodelujočih pripadnikov enot vpisanih 
v poročila ReCO  

 

  
      
 

  

 2015 

 
  

Skupaj 

 Vrsta enote A S 

  Gorska reševalna služba 51 417 

   GRS BOHINJ  

 

51 417 

  Prostovoljna teritorialna gasilska društva 44 358 

   BOHINJSKA BISTRICA  

 

28 249 

   BOHINJSKA ČEŠNJICA  

 

1 1 

   GORJUŠE  

 

1 10 

   GRADIŠČE  

 

1 3 

   KOPRIVNIK  

 

2 9 

   NEMŠKI ROVT  

 

1 2 

   NOMENJ  

 

1 6 

   STARA FUŽINA  

 

7 70 

   STUDOR  

 

2 8 

 Skupaj 95 775 
 

 

  
 A* - število aktiviranj  

S* - število sodelujočih 

Prikazani podatki so zajeti za leto 2015 in s podatki zajetimi na poročilih CO do 31.1.2016  

 

 

 
Za opravljanje dejavnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
so bila v leto 2015 porabljena naslednja sredstva: 
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VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  143.983,68 € 
 
V letu 2015 so v proračunu Občine Bohinj za področje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami planirana sredstva v višini 146.500,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena 
v višini 143.983,68 €, kar predstavlja 97,75 % planiranih sredstev. Dodeljena proračunska 
sredstva na omenjeni postavki so bila porabljena v skladu s plani in programi dejavnosti 
Gasilske zveze Bled – Bohinj, gasilskega poveljstva občine Bohinj ter plani in programi dela 
Štaba Civilne zaščite občine Bohinj. 

1.1. Varstvo pred požarom 
 

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč                        127.070,07  € 
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                        78.500,00 € 
 
4900. Sredstva za požarno varnost – redna dejavnost GZ Bled – Bohinj  17.000,00 € 
 

Z veljavnim planom so sredstva za redno dejavnost GZ Bled – Bohinj za leto 2015  
planirana v višini 17.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila porabljena v višini 17.000,00 €, 
kar je 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač zaposlenih 
delavcev ter plačilo materialnih stroškov delovanja GZ Bled – Bohinj. Sredstva za redno 
dejavnost GZ Bled – Bohinj v razmerju glede na število PGD v občini  zagotavljajo 
občine Bled, Bohinj in Gorje. 

 
4901. Sredstva za požarno varnost –dejavnost društev   61.500,00 € 
 

Z veljavnim proračunom so v letu 2015 za delovanje društev namenjena sredstva v 
višini 61.500,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena v višini 61.500,00 €, kar 
predstavlja 100,00 % veljavnega plana. 
Sredstva so bila porabljena za:  

 
Zap. 
Št 

Vrsta – namen Znesek € 

1. Vzdrževanje vozil                                                                                                      4.796,01 € 
2. Zavarovalne premije (vozila, oprema, člani) 7.954,91 € 
3. Prvi del dotacije za redno delovanje PGD 3.750,00 € 
4.     Vzdrževanje opreme 4.592,08 € 
5.   Registracija vozil 1.263,42 € 
6.   Značke čini 978,19 € 
7.  Dejavnost mladine 2.600,00 € 
8.      Dejavnost članice veterani 1.369,97 € 
9. Zdravstveni pregledi 4.874,68 € 

10.       Plačilo PIZ in ZZ 2.567,38 € 
   11.  Izobraževanje 617,32 € 
  12.  Ogrevanje GD    7.150,00 € 

13.    Drugi del dotacij v skl. S pravil. 16.813,45 € 
14.  Delovanje OGP 2.172,59 € 

  
SKUPAJ: 

 
 61.500,00 € 

 
Investicijski transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam             48.570,07 € 
 
4910. Investicijsko vzdrževanje GD in opreme 
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           Sredstva za investicijsko vzdrževanje GD in opreme so bila z veljavnim proračunom                 

namenjena v znesku 4.000,00 €. 2.000,00 € je bilo preneseno na proračunsko 
postavko 4912 za nakup gas. vozila za PGD Studor. Do 31.12.2015 so bila sredstva 
porabljena  v celoti, obnovo ostrešja GD  za PGD Gorjuše v znesku 1.000,00 €,  in za 
obnovo fasade na GD Savica-Polje v znesku 1.000,00 €. Za vsa izvedena dela so bile 
sklenjene pogodbe z občino Bohinj, PGD pa so posredovala poročila o porabi 
sredstev s priloženimi fakturami. Poraba sredstev predstavlja 100 % veljavnega 
plana. 

 
4911. Nakup opreme              
 

Z veljavnim proračunom so za nakup zaščitne in reševalne opreme PGD v letu 2015 
namenjena sredstva v višini 20.000,00 €. Do 31.12.2015 so bila sredstva porabljena v 
znesku 20.000,00 €, kar predstavlja 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila 
porabljena sledeče: 
 

PGD Srednja vas Kos Znesek  Z DDV 

vedrovka 1               257,99 €  

čelada z vizirjem 4               619,36 €  

ščitnik za čelado 4                  96,64 €  

rokavic št. 10 2               171,72 €  

rokavic št. 11 2               171,72 €  

delovni pas 5               216,85 €  

podkapa 5               147,47 €  

gas. škornji št 43 2               370,69 €  

zajemalna nosila 1               330,50 €  

Detektor plinov 1               157,56 €  

Skupaj              2.540,50 €  

      

PGD Boh. Bistrica  Kos Znesek  Z DDV 

Komplet zaščitnih oblek   2            1.365,91 €  

Jeklenki za IDA  6            1.127,10 €  

Detektor plinov 1               841,40 €  

Zaščitni škornji 2               370,68 €  

Zaščitna čelada 2               309,68 €  

Ščitnik za čelado 2                  48,32 €  

Zaščitne rokavice 2               171,72 €  

IDA 4            3.260,20 €  

Skupaj              7.495,01 €  

   
PGD Gorjuše Kos Znesek  Z DDV 

Gasilski pas  3               130,11 €  

Ročnik turbomatic 1               383,69 €  

Zaščitna obleka 2            1.365,91 €  

Zaščitni škornji    3               556,03 €  

Zaščitna čelada 2               309,68 €     
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Ščitnik za čelado 2                  48,32 €  

Zaščitne rokavice 2               171,72 €  

Skupaj              2.965,46 €  

PGD Boh. Češnjica Kos Znesek  Z DDV 

Agregat  1            1.300,11 €  

   
PGD Gradišče Kos Znesek  Z DDV 

Mikrofon zvočnik 1                  84,55 €  

Skupaj                    84,55 €  

   
PGD Koprivnik Kos Znesek  Z DDV 

Komplet zaščitnih oblek   2            1.365,91 €  

Ročnik nepiro 1               763,93 €  

Detektor plinov 1               157,56 €  

Zaščitna čelada 2               309,68 €  

Ščitnik za čelado 2                  48,32 €  

Zaščitne rokavice 2               171,72 €  

Zaščitni škornji 3               556,03 €  

Vezalna vrv 2                  56,44 €  

Skupaj              3.429,59 €  

   
PGD Stara Fužina Kos Znesek  Z DDV 

Detektor plinov 1               157,56 €  

IDA 2            1.630,10 €  

tlačni posodi 2               375,70 €  

Skupaj              2.163,36 €  

   
PGD Nomenj Kos Znesek  Z DDV 

Nosilec za svetilko 2                  35,60 €  

Skupaj                    35,60 €  

   
PGD Nemški Rovt Kos Znesek  Z DDV 

Reševalna vrv 1                  58,19 €  

Tlačana posoda 2               375,70 €  

Skupaj                 433,89 €  
 

 
4912. Investicije na področju požarnega varstva     26.570,07 € 
 

Z veljavnim planom so bila sredstva za investicije na področju požarnega varstva v letu 
2015 planirana v višini 28.000,00 €. Do 31.12.2015  so bila sredstva porabljena za 
sofinanciranje gasilske avto lestve GARS Jesenice v znesku 9.570,07 €, za  
sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Studor v znesku 17.000,00 €. Za 
sofinanciranje avto lestve GARS Jesenice, je podpisana pogodba, ki se v naslednjem 
letu izteče. Za ostala sredstva za investicije, so bili pridobljeni trije predračuni. Skupaj 
je bilo namensko porabljenih sredstev v znesku 26.570,07 €, kar predstavlja 94,89% 
planiranih sredstev.  
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1.2. Zaščita in reševanje 
 
ZAŠČITA IN REŠEVANJE                  16.913,61  € 
 
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam     4.460,50 € 
 
4920. Sredstva za zaščito in reševanje – redna dejavnost      3.660,50 € 
 

V proračunu za leto 2015 so planirana sredstva v višini 4.200,00 €. Do 31.12.2015 so 
bila porabljena v višini  3.660,50 €, kar predstavlja 87,15 % veljavnega plana. 
Sredstva so bila porabljena za izplačilo nadomestila OD, članom ki so se udeležili 
usposabljanja na Igu ali so posredovali na intervencijah v času službe, ter za ureditev 
štabne sobe v kletnih prostorih občinske zgradbe. 

 
 
4921. Sredstva za zaščito in reševanje – redna dejavnost - GSM         800,00 € 
 

V proračunu za leto 2015 so planirana sredstva v višini 800,00 €. Do 31.12.2015 so 
bila porabljena v višini 579,03 €, kar predstavlja 72,38 % veljavnega plana. Sredstva 
so bila porabljena za plačilo stroškov GSM za člana štaba CZ Občine Bohinj in stroške 
pozivanja ob intervencijah. 

 
 
 
Investicijski  transferi neprofitnim organizacijam        12.453,11 € 
 
4930. Nakup opreme za CZ                   12.453,11 €  
 

V proračunu Občine Bohinj za leto 2015 so za nabavo opreme za zaščito, reševanje in 
pomoč namenjena sredstva v višini 13.000,00 €. Do 31.12.2015  so bila sredstva 
porabljena za nakup opreme za GRS Bohinj v znesku 5.000,00 €, za dokončno 
poplačilo izvenkrmnega motorja za  čoln, za enoto potapljačev iz PGD Savica Polje v 
znesku 822,16 €. Izveden je bil tudi nakup dozatorjev za polnjenje protipoplavnih vreč 
s peskom v znesku 246,00 €. V znesku 1.396,56 je radioklub Bohinj nabavil kamero 
Mobotix. Štab CZ je za enoto PGD Boh. Bistrica nabavil lestev in set dvižnih blazin, za 
PGD Koprivnik in Nemški Rovt pa zajemalna nosila po en kos.  Preostanek plačila 
fakture se bo pokrival iz sredstev v letu 2015. Namenjena sredstva so bila porabljena 
v celoti, kar predstavlja 95,79 % veljavnega plana. 
 

 
 
 
 

Gradivo pripravil:      Predsednik GZ Bled – Bohinj: 
       Tina GOLJA                       Jože SMOLE 
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Priloga 9 
REALIZACIJA PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE 
DEJAVNOSTI V OBČINI BOHINJ 
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Občina Bohinj 

Občinska uprava 
 

Triglavska cesta 35, 4264  Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01 00   fax: 04-572-18-64 

 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 

Datum: 23.3.2016 
 
 
REALIZACIJA PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 

V OBČINI BOHINJ 
 

 
Na podlagi 14. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09 in 4/11) 
je občinska uprava dolžna poročati Občinskemu svetu o realizaciji 
programov.  
 
Navedeni pravilnik smo uporabili v razpisnem postopku za sofinanciranje 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2015. Razpis je bil 
objavljen v 4. številki Bohinjskih novic. 
 
Na razpis se je prijavilo enajst izvajalcev kulturnih programov, ki so prejeli 
proračunska sredstva. Višina in namen dodeljenih sredstev sta razvidni iz 
priloge.  
 
Pripravili smo tudi primerjavo med višino prejetih proračunskih sredstev po 
društvih za obdobje 2009 do 2015. V primeru, da se društvo za posamezno 
leto ni prijavilo na razpis smo to označili tako, da niso prejeli sredstev. 
 
Letna vsebinska in finančna poročila, z dokazili o izvedenih programih bodo 
društva posredovala do 31.3.2016.  
 
Sodelovanje občinske uprave s predsedniki kulturnih društev ocenjujemo 
kot zelo dobro. 
 
 
Pripravila: Iva Lapajne, višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 
Priloga: 

- Sofinanciranje kulturnih društev v letu 2015 
- Primerjava sofinanciranja društev v letih 2009-2015 

 
 
 
 
 
 
 
Sofinanciranje kulturnih društev v letu 2015 
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Glasbeno društvo Bohinj  Kulturno društvo Bohinj  

Bohinjska Češnjica 30  Triglavska 16   

4267 Srednja vas v Bohinju  4264 Bohinjska Bistrica  

  izplačila pogodba   izplačila pogodba 

Društvene dejavnosti 3.328,88 €   3.328,88 €  

Društvene 
dejavnosti 4.330,98 €   4.330,98 €  

Oprema   295,80 €      295,80 €  Oprema   527,18 €      527,18 €  

Stroški prostora     802,80 €       802,80 €  Stroški prostora     284,75 €       284,75 €  

Skupna vsota 4.427,48 €   4.427,48 €  Skupna vsota 5.142,91 €   5.142,91 €  

  0,00 €    0,00 €  

Kulturno društvo Gorjuše  Muzejsko društvo Žiga Zois  

Gorjuše 7    Zoisova 15   

4264 Bohinjska Bistrica  4264 Bohinjska Bistrica  

  izplačila pogodba   izplačila pogodba 

Društvene dejavnosti 561,92 €      561,92 €  

Društvene 
dejavnosti 1.248,72 €   1.248,72 €  

Oprema   320,47 €      320,47 €  Oprema   0,00 €              -   €  

Stroški prostora     841,31 €       955,70 €  Stroški prostora            -   €               -   €  

Skupna vsota 1.723,70 €   1.838,09 €  Skupna vsota 1.248,72 €   1.248,72 €  

  -114,39 €    0,00 €  

Društvo Gledališče 2B Bohinjska Bistrica KD Valentina Vodnika Koprivnik 

Triglavska 16   
Koprivnik v Bohinju 
4   

4264 Bohinjska Bistrica  4264 Bohinjska Bistrica  

  izplačila pogodba   izplačila pogodba 

Društvene dejavnosti 1.290,34 €   1.290,34 €  

Društvene 
dejavnosti 270,56 €  270,56 €  

Oprema   159,00 €      159,00 €  Oprema   0,00 €         -   €  

Stroški prostora     660,34 €       660,34 €  Stroški prostora            -   €          -   €  

Skupna vsota 2.109,68 €   2.109,68 €  Skupna vsota 270,56 €  270,56 €  

  0,00 €    0,00 €  
Kulturno umetniško društvo Triglav Srednja 
vas Društvo plesalnica studia Bohinj 

Srednja vas v Bohinju 87  Triglavska 16   

4267 Srednja vas v Bohinju  4264 Bohinjska Bistrica  

  izplačila pogodba   izplačila pogodba 

Društvene dejanosti 3.971,84 €   3.971,84 €  

Društvene 
dejavnosti 2.375,14 €   2.375,14 €  

Oprema   2.846,08 €   2.846,08 €  Oprema   0,00 €              -   €  

Vzdrževanje prostora 711,88 €      711,88 €  Stroški prostora            -   €               -   €  

Stroški prostora     673,35 €       673,35 €  Skupna vsota 2.375,14 €   2.375,14 €  

Skupna vsota 8.203,15 €   8.203,15 €    0,00 €  

  0,00 €      
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Kulturno društvo K   Pevsko društvo Frnac Urbanc  

Triglavska cesta 16   Češnjica 79   

4264 Bohinjska Bistrica  4267 Srednja vas   

  izplačila pogodba   izplačila pogodba 

Društvene dejavnosti 1.000,00 €   1.000,00 €  

Društvene 
dejavnosti 724,26 €      724,26 €  

Oprema   384,52 €        85,27 €  Oprema   0,00 €              -   €  

Stroški prostora       85,27 €       384,52 €  Stroški prostora            -   €               -   €  

Skupna vsota 1.469,79 €   1.469,79 €  Skupna vsota 724,26 €      724,26 €  

  0,00 €    0,00 €  

        

Lovski rogisti Bohinj      

Podjelje 9        

4267 Srednja vas       

  izplačila pogodba     

Društvene dejavnosti 603,55 €      603,55 €      

Oprema   766,19 €      766,19 €      

Stroški prostora            -   €               -   €      

Skupna vsota 1.369,74 €   1.369,74 €      

  0,00 €      
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1. UVOD 

 
V skladu z določili 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, občina samostojno opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena določene z statutom oziroma zakonom. Občina za zadovoljevanje 
potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: 

 upravlja občinsko premoženje, 
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge 

s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva, 
 načrtuje prostorski razvoj in v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov 

v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 
zemljišči, 

 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 
sklada stanovanj, 

 v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, 
 pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka 

in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
 ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, 
 ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 

kvaliteto življenja njenih prebivalcev, 
 pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo 

dejavnost na svojem območju, 
 pospešuje razvoj športa in rekreacije, 
 pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 

programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z 
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, 

 gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 
redarstva, 

 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, 
 organizira redarsko službo in skrbi za red v občini, 
 skrbi za požarno varnost, 
 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, 
 določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 

opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, 
s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, 

 sprejema statut občine in druge splošne akte, 
 organizira občinsko upravo, 
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 
Občinska uprava na podlagi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Bohinj opravlja vse strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne 
naloge pri izvajanju pristojnosti občine. 
 
V nadaljevanju so podrobneje predstavljene naloge, ki so bile izvedene v letu 2015 in cilji, 
ki so bili doseženi po področjih. 
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2. SPLOŠNE ZADEVE 

 
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge: 

 kadrovske zadeve; 
 strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, 

občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za nadzorni odbor in druge občinske 
organe; 

 splošne pravne zadeve, upravljanje s premoženjem občine 
 naloge glavne pisarne in arhiviranja; 
 gospodarjenje s prostori, tehnično opremo in AOP za delo občinske uprave; 
 informiranje; 
 izvajanje protokolarnih dogodkov; 
 druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje. 

 

2.1. Kadrovske zadeve 

V občinski upravi je sistemiziranih 60 delovnih mest, od tega 37 v nesamostojnem režijskem 
obratu. Poleg tega je v delovnem razmerju tudi župan, ki funkcijo opravlja poklicno. 
 
Število zaposlenih v občinski upravi in nesamostojnem režijskem obratu na dan 31.12.2015 
je brez župana znašalo 47 zaposlenih. Od tega so trije uslužbenci zaposleni za določen čas – 
en uslužbenec je zaposlen zaradi povečanega obsega del na področju komunalne 
infrastrukture, en uslužbenec za nadomeščanje odsotne uslužbenke, ki je na porodniškem 
dopustu in en uslužbenec, ki je pripravnik. 
 
Na režijskem obratu je za določen čas zaposlenih pet javnih uslužbencev, in sicer zaradi 
povečanja del in nalog na področju urejanja in čiščenja okolice, čistilka, ter dva uslužbenca 
zaradi opravljanja prevozov s turističnim čolnom. 
 
Tabela 1: Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2015 – občinska uprava 

 Nedoločen čas Določen čas 

 UDM STDM UDM STDM 

VII 7 2** 3 1* 
VI 1    
V 2 2   
IV     
III     
II     
I     
SKUPAJ 10 4 3 1 

 
 *nadomeščanje odsotne javne uslužbenke na porodniškem dopustu 
 **ena uslužbenka je na porodniškem dopustu 

 
 
Tabela 2: Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2015 – režijski obrat 

 Nedoločen čas Določen čas 

 UDM STDM UDM STDM 

VII 1    
VI 2 1   
V 1 4  1 
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IV  10  1 
III  1   
II  3  2 
I     
SKUPAJ 4 19  4 

Legenda: 
VII – visokošolsko strokovno izobraževanje, univerzitetno izobraževanje 
VI – višje strokovno izobraževanje 
V – srednje splošno izobraževanje 
IV – poklicno izobraževanje 
III – nižje poklicno izobraževanje 
II – poklicno usposabljanje po osnovnošolskem izobraževanju 
I – uspešno končano 8- ali 9-letno osnovnošolsko izobraževanje 
UDM – uradniška delovna mesta 
STDM – strokovno tehnična delovna mesta 
V letu 2015 je imela Občina Bohinj sklenjenih pet podjeminih pogodb (vodenje občinske 
kronike in vzdrževalna dela v Cecconijevem parku, ter urejanje javnih površin). 
 
V Občini Bohinj je bilo v letu 2015 zaposlenih pet javnih delavcev. Njihova delovna obveznost 
je bila osem ur dnevno, razporejenost po področjih pa je bila sledeča: 

- urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, 
- pomoč pri izvajanju programa za občane, 
- pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov, 
- pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva. 

2.2. Strokovna, organizacijska, tehnična in administrativna opravila za 
organe občine 

V letu 2015 je občinska uprava izvedla vse strokovne, organizacijske in administrativno 
tehnične naloge za župana, občinski svet in druge organe občine in delovna telesa občinskega 
sveta. 
 
Občinski svet Občine Bohinj se je v letu 2015 sestal na 7 rednih sejah, eni izredni seji in 
opravil eno korespondečno sejo. 
 
Tabela 3: Seje delovnega telesa Občinskega sveta 

Komisija za negospodarske dejavnosti 7 
Statutarno-pravna komisija 7 
Komisija za gospodarstvo in podjetništvo 8 
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, 
komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo 7 

Komisija za turizem in kmetijstvo 7 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 6 

Vir: lasten vir 

 
Nadzorni odbor se je letu 2015 sestal na 5 rednih sejah in dveh korespondečnih sejah. V 
okviru svojega programa dela so, poleg rednih nadzorov (proračun, zaključni račun, poročila 
neposrednih proračunskih uporabnikov), opravili tri izredne nadzore. 
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2.3. Splošne pravne zadeve, upravljanje s premoženjem občine 

Cenitve 

 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1, 14/15-ZUUJFO in 76/15), kot tudi 
na njegovi osnovi sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/04), zahtevata, da mora biti premoženje, 
ki je predmet razpolaganja (prodaja, menjava) ocenjeno. Njegovo vrednost oceni 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja 
revidiranje ali zakona, ki ureja sodišča. Zakon sicer ne zahteva cenitve v primerih 
pridobivanja (nakupa) stvarnega premoženja, vendar Uredba določa, da je sestavni del 
posamičnega programa tudi ocenjena vrednost premoženja, kar predstavlja vrednost, 
določeno s cenitvijo. 
 
V letu 2015 je bilo izdelanih sedem cenitvenih poročil, in sicer za potrebe prodaj, nakupov, 
menjav, oddaje v najem, itd. 
 
Geodetske odmere zemljišč 

 
Za potrebe ureditve lastninske pravice na kategoriziranih občinskih cestah, ki so v lasti 
fizičnih oseb, je v nekaterih primerih potrebno obstoječe ceste predhodno odmeriti. Po 
opravljeni geodetski odmeri pa izvesti prenos lastninske pravice. Prav tako so odmere 
potrebne pri odkupih zemljišč za potrebe gradnje kolesarske poti, vodohranov, gradnjo 
prometne infrastrukture (pločnik, cesta, krožišče) in ipd.  
 
Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem 

 
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-1, 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 in 10/04). Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem je razdeljen na načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 
 
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti podrobneje ureja 
postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine, s katerimi občina ravna na različne 
načine: ga pridobiva, z njim razpolaga, ga upravlja in najema. 
 
V skladu z načelom gospodarne rabe javnih sredstev lahko občine pridobivajo stvarno 
premoženje zgolj v obsegu, kot ga nujno potrebujejo za nemoteno opravljanje svojih funkcij, 
brez nepotrebnih zalog. 
 
Nakup zemljišč 

 

V letu 2015 je bilo realiziranih 18 nakupov zemljišč za potrebe ureditve lastništva na 
občinskih kategoriziranih cestah, za potrebe gradnje kolesarske poti, odkup vodohrana na 
Bitnjah, odkup za potrebe gradnje pločnika na Kamnjah, za širitev ceste v Bohinjski Bistrici 
in v k.o. Savica (na Rju), za potrebe gradnje krožišča v Bohinjski Bistrici in odkup za gradnjo 
igrišča v Bohinjski Češnjici.   
 
Prodaja občinskega premoženja 
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Občina je v letu 2015 izvedla eno prodajo zemljišča, ki je bila v lasti Občine, gre za prodajo 
funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim objektom na Kamnjah.  
 

2.4. Naloge glavne pisarne 

Občinska uprava je v okviru te naloge vodila, usklajevala in nadzirala pretok dokumentov, 
organizirala pisarniško poslovanje in hrambo dokumentarnega gradiva in nudila informacije 
strankam o upravnih postopkih, ki jih vodi občinska uprava. Za vodenje dokumentarnega 
gradiva uporabljala sodoben računalniški program. Nadaljujemo z aktivnostmi za ureditev 
arhivskega in dokumentarnega gradiva, predvsem z ureditvijo arhivskega prostora ter 
ureditvijo in organizacijo arhivskega in dokumentarnega gradiva v arhivu. 
 

2.5. Gospodarjenje s prostori, tehnično opremo in AOP za delo občinske 
uprave 

Občinska uprava je skrbela za tekoče vzdrževanje in obratovanje občinske zgradbe in 
tehnične opreme. Za vzdrževanje tehnične opreme, predvsem računalnikov je imela 
sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci. Občinska upravna stavba s svojimi prostori omogoča 
zadostne delovne pogoje za zaposlene. Občinska uprava pomemben del procesov izvaja ob 
podpori sodobnih računalniških programov, ki jih vzdržujejo in posodabljajo zunanji izvajalci. 
 

2.6. Informiranje 

Občina Bohinj redno informira svoje občane preko glasila Bohinjske novice (v letu 2015 je 
izšlo 12 številk), spletnih strani Občine Bohinj, z javnim predvajanjem sej Občinskega sveta 
preko televizijskega programa ATM ter preko Radia Triglav. Poleg tega informira občane 
priložnostno tudi preko drugih medijev. 
 

2.7. Protokol 

Občinska uprava skrbi za protokolarne obveznosti župana in podžupana, poleg tega pa 
organizira protokolarne dogodke, vezane na občinske in državne praznike. Poleg teh 
organizira tudi novoletne prireditve, ki po svoji vsebini bolj sodijo med turistične prireditve. 
 

2.8. Javna naročila 

Javna naročila se izvajajo skladno z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN). V 
letu 2015 je bilo izdanih 732 naročilnic za nakup blaga, storitev ter gradnjo za katere se po 
ZJN vodi evidenca o oddaji. Po postopku javnih naročil male vrednosti so bila izvedena 2 
javna naročila, medtem ko so bila po postopku naročil večjih vrednosti izvedena 3 javna 
naročila. 
 
 
 
Tabela 4: Postopki javnih naročil v letu 2015 
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VRSTA JAVNEGA NAROČILA ŠTEVILO 

Javna naročila po 5. odstavku 24. člena ZJN-2 (naročilnice)  
 Blago 274 
 Storitve 416 
 Gradnja 42 
 SKUPAJ 732 

Javna naročila po prvem in drugem odstavku 2. odstavka 24. člena ZJN-2 
(naročila malih in večjih vrednosti) 5 

Vir: lasten vir 
 
Skupna ocenjena vrednost javnih naročil po 5. odstavku 24. člena ZJN-2 (naročilnice) znaša 
1.454.851,35 EUR z DDV. Z naročili malih vrednosti (za blago in storitve od 20.000 do 
134.000 EUR, za gradnje od 40.000 do 274.000 EUR) je bilo oddanih naročil v vrednosti 
205.870,11 EUR z DDV (pogodbena vrednost). 
 
Javnih naročil večjih vrednosti (za blago in storitve od 134.000 dalje, za gradnje od 274.000 
EUR dalje) je bilo oddanih v skupni vrednosti 460.183,11 EUR z DDV (pogodbene vrednosti). 
Vlog za revizijske postopke v letu 2015 nismo prejeli.  
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3. PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

 

3.1. Izobraževanje 

Temeljni cilji proračunske politike na področju izobraževanja so bili usmerjeni v zagotavljanje 
kvalitetnih pogojev za izvajanje rednih in dodatnih programov osnovne šole dr. Janeza 
Mencingerja in podružnične šole v Srednji vasi. Ob zagotavljanju sredstev za izvajanje 
zakonsko predpisanih nalog (plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter druge 
materialne stroške, sredstva za prevoze učencev, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin, 
ter za investicije), smo v proračunu zagotovili sredstva tudi za nadstandardne programe, kot 
so sredstva za dodatne dejavnosti (projekti, prireditve), kulturni programi, strokovno 
izobraževanje učencev in staršev ter sredstva za sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih ter 
za sofinanciranje raznih tečajev na področju športa. 
 
Za učence s stalnim bivališčem v Bohinju, ki so vključeni v program izobraževanja OŠ Anton 
Janša Radovljica, smo zagotovili sredstva za spremljevalko in prevoze s šolskim kombijem 
ter za sofinanciranje logopeda ter za pokrivanje materialnih stroškov vezanih na stavbo OŠ. 
V okviru sofinanciranja oddelkov Glasbene šole Radovljica v Bohinju smo zagotovili 
brezplačno uporabo prostorov, sredstva za plačilo stroškov prevozov in prehrane učiteljev. 
Zagotovili smo tudi sredstva za pokritje stroškov šolnin za naše občane v Zasebnem zavodu 
Glasbena šola Avsenik. Na podlagi zakonskih določil pa smo sofinancirali materialne stroške 
za učence osnovnošolskega programa v zasebnih osnovnih šolah (Waldorfska šola). 
 
Posebno pozornost smo namenili dijakom in študentom. V skladu z Odlokom o štipendiranju 
v občini Bohinj in sprejetim proračunom smo zagotovili sredstva za občinske štipendije.  
 
Namenili smo tudi del sredstev za sofinanciranje stroškov projekta za organizacijo 
praznovanja 70. letnice Gimnazije Jesenice. Nordijskemu smučarskemu društvu Bohinj pa 
smo finančno pomagali pri projektu udeležbe njihovega člana na Svetovni specialni 
olimpijadi.  
 
V celoti je bil izveden projekt postavitve avtobusnega postajališča pri matični osnovni šoli v 
Bohinjski Bistrici. 
 

3.2. Otroško varstvo 

Na podlagi velikega vpisa otrok v vrtec, varstvo otrok tudi v letu 2015, zaradi omejenih 
prostorov v obstoječem vrtcu, poteka v dveh dislociranih oddelkih vrtca, v prostorih OŠ dr. 
Janeza Mencingerja.  
 
Temeljni cilji proračunske politike, ki smo jih zasledovali na področju otroškega varstva so: 
 ohranitev kvalitetnih pogojev za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok, 
 organizirali/sofinancirali smo dodatne programe, ki so bili namenjeni igri, ustvarjalnosti 

in vzgoji za varno preživljanje prostega časa otrok, 
 skrbeli smo za racionalno porabo finančnih sredstev, 
 zagotovili smo sredstva za nemoteno delovanje vrtca. 

 
V skladu z Odlokom o prispevku za novorojence v občini Bohinj smo podelili prispevek za  
novorojenčke.  
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3.3. Socialno varstvo 

Področje socialnega varstva vključuje vrsto nalog in programov, ki so usmerjeni v 
zagotavljanje kvalitetnejših pogojev za življenje posebnih socialnih skupin. Ciljne skupine, ki 
so jim navedeni programi namenjeni predstavljajo mladi, družine, starejši, invalidi in osebe 
s posebnimi potrebami. Cilji proračunske politike na področju socialnega varstva so 
usmerjeni v izvajanje zakonskih obveznosti in predvsem v preprečevanje ter reševanje 
različnih težav, s katerimi se srečujejo naši občani. Pomoč pri reševanju problematike smo 
zagotovili z realizacijo programov na področju: 
 denarnih pomoči (v največ primerih za premostitev materialne stiske),  
 preprečevanja odvisnosti in zagotavljanje varnosti za žrtve nasilja in drugih zlorab 

(sofinancirali smo program Varne hiše za žrtve zlorab in program komune Skupnost 
Žarek, organizirali smo izvedbo prireditve Izzivalec ulice – preventiva proti različnim 
oblikam odvisnosti), 

 zagotavljanja kvalitetnih pogojev za življenje starejših občanov v zavodskem varstvu 
in na domu (izvajali smo pomoč družini na domu in delno ali v celoti financirali oskrbne 
stroške), 

 preventivnih dejavnosti za mlade in druge skupine (za mlade je preventivne programe 
izvajal CSD Radovljica),  

 zagotavljanja različnih oblik pomoči (plačilo prehrane, družinski pomočnik ali pri 
reševanju različne problematike s področja socialnega varstva), 

 izvajanja programa OORK Radovljica, ki vključuje področje naše občine, 
 nevladnih humanitarnih in invalidskih organizacij,  
 brezposelnosti (sodelovali smo pri pripravi in izvedbi programov javnih del) in 

organizirali mesečno svetovanje brezposelnim,  
 druga društva in organizacije, ki izvajajo programe, predvsem za starejše občane, smo 

sofinancirali na podlagi prijave na razpis in v skladu z letnimi programi dela.  
 
Našim občanom smo zagotovili izvajanje brezplačne pravne pomoči, ki je delovala enkrat 
mesečno v sejni sobi občine Bohinj. 
 
Zavod Sv. Martina Srednja vas, na podlagi podeljene koncesije, nadaljuje z izvajanjem 
socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu. 
 

3.4. Kultura 

Na področju kulture nekatere dejavnosti izhajajo iz zakonsko predpisanih nalog, druge pa 
kot nadstandardne omogočajo dodatno in pestrejšo ponudbo kulturnega ustvarjanja. Cilji 
proračunske politike so bili usmerjeni v zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, muzejske in knjižnične dejavnosti. Sprejeli smo pomemben 
dokument na področju kulture – Lokalni program za kulturo 2015 – 2018. 
 
V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Bohinj smo zagotovili sredstva za izvajanje redne dejavnosti, pokrivanje stroškov prostora 
za študij in izvedbo programa, nakup in vzdrževanje opreme. 
 
Velika pozornost je namenjena tudi ohranjevanju in obnovi kulturne dediščine. V ta namen 
smo v letu 2015 zagotovili sredstva za: 

 začetek obnove oltarja v cerkvi na Bitnjah, 
 obnovo spomenika iz obdobja NOB na Ravnah, 
 začetek ureditve področja Heminega plavža, 
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 nadaljevanje obnove in postavitve zbirk v Muzeju T. Godca. 
 
 
Iz navedenega izhaja, da smo dosegli temeljne cilje proračunske politike na področju kulture: 
 zagotovili smo sredstva za redno dejavnost ljubiteljske kulturne dejavnosti vključno z 

nakupom opreme z namenom zagotoviti čim višjo raven te dejavnosti v občini, 
 delovanje knjižnic, sredstva za nakup knjižničnega gradiva in posodobitev poslovanja 

knjižnic, 
 zagotovili smo sredstva in sodelovali pri organizaciji drugih programov na področju 

kulture, kot so, program ob občinskem in kulturnem prazniku Občine Bohinj, Vodnikovi 
dnevi, ... 

 
 

3.5 Sofinanciranje tradicionalnega sušenja krme v kozolcih 

S sofinanciranjem tradicionalnega načina sušenja krme v kozolcih želi Občina Bohinj podpreti 
tiste kmete, ki bodo ohranjali tudi značilno kulturno dediščino Bohinja v stavbarstvu, saj se 
z opuščanjem takega načina sušenja spreminja uporaba praznih kozolcev in postopno opušča 
tradicionalna uporaba ter v nekaj primerih že tudi njihovo podiranje. V letu 2015 je bil sprejet 
tudi prenovljen Pravilnik o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine – tradicionalno 
sušenje krme v kozolcih v občini Bohinj (v nadaljevanju pravilnik).  
 
Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine – tradicionalno 
sušenje krme v kozolcih (Uradni vestnik Občine Bohinj 3/15), (v nadaljevanju Pravilnik) je 
bil objavljen Javni razpis oziroma poziv za sodelovanje pri podeljevanju proračunskih 
sredstev za tradicionalno sušenje krme v kozolcih v občini Bohinj v letu 2015 v Uradnem 
vestniku Občine Bohinj, dne 05.06.2015. 
 
Razpisana so bila sredstva v skupni višini 12.000,00 EUR. Na razpis je prispelo 81 vlog. 
Prispele vloge je obravnavala Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa tradicionalnega 
sušenja krme v kozolcih v občini Bohinj (v nadaljevanju komisija), ki je preverila ali 
posamezen vlagatelj izpolnjuje pogoje in popolnost vloge. Po posredovanih končnih poročilih 
v mesecu septembru je komisija seštela število vseh obdelanih bran in ugotovila, da je bilo 
v letu 2015 obdelanih 1340 bran. Komisija je na podlagi pregledanih poročil vseh 
upravičencev določila vrednost ene brane. Pred razdelitvijo sredstev so se razpoložljiva 
sredstva povečala na 17.500,00 EUR zaradi sofinanciranja s strani Turističnega društva 
Bohinj. Komisija je vrednost ene brane določila tako, da je razpisana sredstva delila s 
številom vseh obdelanih bran. Na podlagi izračuna je bila vrednost ene brane 13,39 EUR. 
Zaradi naknadno ugotovljene napake v odločbi pri enemu izmed upravičencev (upoštevano 
je bilo prenizko število bran), smo pripravili tudi sklep o prerazporeditvi sredstev, da je 
upravičenec dobil sredstva za vse obdelane brane (višina sredstev za eno brano je ostala 
nespremenjena), tako je bilo v letu 2015 skupno dodeljenih 17.942,60 EUR.  
 

3.6. Šport 

V skladu z Zakonom o športu smo izvajali proračunsko politiko na področju športa in sicer 
tako, da smo zagotavljali izvajalcem športnih programov ustrezne pogoje za delo, kar 
vključuje opremo in sredstva za izvajanje letnih programov športa posameznega izvajalca. 
 
Temeljni cilji, ki smo jih dosegli na področju športa, so: 
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 zagotovili smo sredstva za izvedbo športnih programov športnih izvajalcev na osnovi 
sprejetega pravilnika o dodeljevanju sredstev za področje športa, 

 omogočili smo dodatno usposabljanje kadrov v društvih, 
 pospeševali in spodbujali smo šport otrok in mladine v okviru izvedbe programov športa 

v vrtcu in šoli ter domačih športnih društvih (plavalni in smučarski tečaji, športna 
značka, šolska športna tekmovanja), vrhunski  in kakovostni šport, 

 vzdrževali in skrbeli smo za kvalitetno opremo izvajalcev športnih programov (sredstva 
so društva prejela na podlagi prijave na razpis), 

 zagotovili smo sredstva za rekreacijo, 
 vzdrževali smo infrastrukturo na področju športa: Hansenova skakalnica, otroško 

igrišče v Danici, nogometno igrišče, Trim steza, kolesarska steza, športno igrišče Stara 
Fužina, Kamnje in Bohinjska Češnjica te pomagali pri urejanju pravljične poti v Ukancu.  

 

3.7. Zdravstveno varstvo 

Zdravstveno varstvo je nedvomno eno od občutljivejših področij družbenih dejavnosti, saj 
okvir primarnega zdravstva vključuje vse starostne skupine prebivalstva in je namenjeno 
vsem občanom. Z izvedbo obveznosti, ki jih občinam nalagajo področni zakoni, smo našim 
občanom zagotovili enake pogoje za uveljavljanje pravic na področju zdravstva. Zaradi 
neustreznih normativov, ki veljajo na področju zdravstvenega varstva in urejajo področje 
primarnega zdravstva, smo v proračunu zagotovili dodatna sredstva za organizacijo in 
izvedbo dežurne službe v Bohinju ob vikendih in praznikih, nego na domu za starejše občane 
ter logopedske obravnave v ZD Bohinj.  
 
Temeljni cilji, ki smo jih dosegli: 

 zagotovili smo izvajanje zakonskih obveznosti (plačilo stroškov mrliških ogledov, 
obdukcije ter pogrebnih storitev),  

 zagotovili smo dežurno zdravstveno službo, 
 zagotovili smo preventivne logopedske preglede predšolskih otrok, 
 zagotovili smo logopedske obravnave, 
 sodelovali smo pri organizaciji in sofinanciranju preventivnih programov zdravja 

(letovanje otrok, zobozdravstvena preventiva v vrtcu in osnovni šoli, terapija s konji, 
preventivna zdravstvena dejavnost v obliki terapije športne joge, športne aktivnosti za 
zdravo življenje otrok in otrok s posebnimi potrebami), 

 zagotovili smo izvajanje dodatne zdravstvene nege na domu, ki je namenjena starejšim 
in invalidom. 
 

3.8. Interesne dejavnosti mladih 

Temeljni cilj proračunske politike na tem področju je spodbuditi mlade k združevanju in 
izvajanju različnih aktivnosti, ki so usmerjene v aktivno preživljanje prostega časa, v 
izobraževanje, ustvarjanje, zdravo tekmovalnost. 
 

3.9. Svet za varnost občanov 

V podprogram so zajeta sredstva za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje in osveščanje ter ostale preventivne 
aktivnosti za dvig prometno varnostne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu. V ta 
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sklop sodi organizacija preventivnih aktivnosti in vzgojnih akcij ter oblikovanje predlogov za 
izboljšanje prometne varnosti.  
 
Temeljni cilji, ki smo jih dosegli: 

 zagotovili smo sredstva za izvedbo izobraževalnega programa Kolesarčki v OŠ dr. 
Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici,  

 za varno pot v šolo smo skupaj z učenci OŠ nadaljevali poslikavo notranje strani 
hodnika za pešce proti šoli v Bohinjski Bistrici, 

 izvedli nakup obvestilne table za beleženje in merjenje hitrosti, 
 s preventivno vsebino opremili majice ter jih podelili prvošolčkom. 
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4. PODROČJE GOSPODARSTVA 

4.1. Turizem 

Turizem je nedvomno ena od primarnih gospodarskih panog bohinjske občine, kar dokazuje 
tudi dejstvo, da je bila v decembru 2012 sprejeta Strategija razvoja turistične destinacije 
Bohinj 2012 - 2016, ki vključuje tudi neizvedene projekte Programa razvoja turizma 2006 -
2013. V skladu z Zakonom o pospeševanju turizma je bila leta 2000 ustanovljena Lokalna 
turistična organizacija Bohinj, ki se je marca 2004 s sprejetim Statutom preimenovala v 
Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, kot krovna organizacija na področju 
turizma v občini Bohinj za izvajanje naslednjih dejavnosti: promocija turistične destinacije 
Bohinj (tiskani promocijske materiali, elektronski mediji internet, itd), razvoj turističnih 
produktov in prireditev, vodenje glavnega turistično informacijski centra (TIC Bohinj), 
urejanje prometa okrog Bohinjskega jezera in sodelovanje z drugimi institucijami. 
 
V skladu z navedenim so temeljni cilji na področju turizma usmerjeni v: 

 skrb za celovito promocijo turistične destinacije Bohinj, 
 zagotovitev pogojev za razvoj novih turističnih programov, 
 zagotovitev sredstev za delovanje Turizma Bohinj, zavoda za pospeševanje turizma, 

na področju turistične informativne dejavnosti, organizacije festivala samoniklega 
cvetja, kartice gost Bohinja, ski busa in promocije, festivala pohodništva, 
informacijske table, 

 urejanje tekaških prog, 
 skrb za celostno ureditev kraja, 
 čiščenje in urejanje okolja, 
 zagotavljanje pogojev za kvalitetno izvedbo tradicionalnih in drugih prireditev, 
 izvedbo projektov: festivala Alpskega cvetja, pohodništva idr… 
 

Na področju gornjih točk smo aktivno sodelovali z Zavodom Turizem Bohinj glede 
financiranja in vodenja projektov, ki jih vodijo na zavodu. Turizem Bohinj nam redno 
posreduje zahtevke za izplačilo po posameznih proračunskih postavkah. Zahtevkom so 
vedno priloženi računi za katere se kot transfer plačuje zavodu. Stroški za plače in redno 
delovanje se izplačujejo sprotno, ostali zahtevki se izplačujejo v zakonsko določenem roku 
30 dni.  
 
Turistična taksa 

Vse aktivnosti na področju turizma se financirajo iz turistične takse, ki je določena z Zakonom 
o spodbujevanju turizma in Odlokom o turistični taksi v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine 
Bohinj, 9/04, 3/06 in 8/12). V občini je 211 zavezancev (sobodajalcev) za poročanje in 
odvajanje mesečne turistične takse na podračun Občine Bohinj. Zavezanci za plačilo 
turistične takse so državljani RS in tujci (turisti), ki zunaj kraja stalnega bivanja in na 
območju občine Bohinj uporabljajo storitve prenočevanja. 
 
Pavšalna turistična taksa 

V mesecu januarju je bilo po uradni dolžnosti izdanih 1203 odločb za plačilo pavšalne 

turistične takse, določeno na podlagi Zakona o spodbujevanju turizma in Odloka o turistični 
taksi v Občini Bohinj (Uradni vestnik, 9/04, 3/06 in 8/12 ). Zavezanci za plačilo pavšalne 
turistične takse so lastniki počitniških hiš oziroma stanovanj. 
 
Na prejete odločbe se je 76 zavezancev pritožilo. Večina pritožb je bilo rešenih na prvi stopnji 
(sprememba lastništva, prijave stalnih prebivališč), 7 na drugi stopnji.  
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V letu 2015 so še naprej potekale aktivnosti v zvezi z boljšo disciplino poročanja 
posameznikov, dobro je bilo sprejeto elektronsko oddajanje poročil o nočitvah in vplačani 
turistični taksi. Sproti smo pošiljali opomine za neplačilo turistične takse in za neoddana 
poročila o nočitvah in vplačani turistični taksi. Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj skupaj z Občino Bled je bil sprejet v letu 2009. 
V letu 2014 se je medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu pridružila tudi Občina Železniki, 
o čemer je bil sprejet ustrezen odlok. Tesno smo sodelovali z inšpektoratom medobčinske 
inšpekcijske službe Bled, Bohinj in Železniki.  Inšpektor je opravil več terenskih ogledov in 
kontrol prijave gostov na območju občine. Sodeloval je tudi pri opominjanju strank za 
nakazilo pobrane turistične takse.  
 
V letu 2015 je bilo realizirane 439.444,39 EUR turistične takse oziroma 93,90% od 
planiranega zneska v proračunu Občine Bohinj za leto 2015. Nerealiziranih je 40.533,27 EUR 
predlogov izterjav na CURS redne turistične takse in 2.102,50 EUR pavšalne turistične takse.  
 

Članstvo omrežja Alpskih občin 

Občina Bohinj je članica v Omrežju Alpskih občin. Skupaj z občino Bovec in Kranjska Gora 
tvori regijo Julijske Alpe. Združenje obsega več kot 250 občin iz celotnega alpskega prostora 
od Francije do Slovenije. Poravnana je bila članarina za leto 2015. 
 

Prireditve ob novem letu 

Prireditve ob novem letu so potekale od 29.12.2014 do 31.12.2014 v dvorani Danica v 
Bohinjski Bistrici. Dne 28.12.2014 je v Kulturnem domu Joža Ažmana potekala tudi predstava 
za otroke z obiskom Dedka Mraza. Sicer pa je bil program sledeč: 
29.12.2014 – PREDSTAVA ZA OTROKE Z OBISKOM DEDKA MRAZA 
29.12.2014 – NASTOP SKUPINE PLAVA TRAVA ZABORAVA 
30.12.2014 – NASTOP SKUPINE MAMBO KINGS 
31.12.2014 – NASTOP SKUPINE 101KA BAND 
 
Prireditve so bile vse dni dobro obiskane, nekoliko slabše le prireditev 29.12.2014. Prvi dan 
(29.12.2014) smo zabeležili 380 obiskovalcev, drugi dan (30.12.2014) 1210 obiskovalcev in 
zadnji dan (31.12.2014) 980 obiskovalcev. Za program, izbiro varovanja, nudenja prve 
pomoči, ozvočenje in prijavo prireditev na Policijsko postajo Bled in Sazas smo poskrbeli na 
Občinski upravi. Skupna vrednost prireditev je znašala 16.948,58 EUR. Gostinske usluge so 
bile zaupane društvom, ki delujejo na področju Bohinja. Javni razpis za izbiro ponudnika 
gostinskih storitev v okviru javnih prireditev, ki jih je organizirala Občina Bohinj v času 
novoletnih praznikov, je bil objavljen v Bohinjskih novicah, 24. oktobra 2014 in na spletni 
strani Občine Bohinj. 
 
Na razpis se je prijavilo 9 društev, vsi so izpolnjevali razpisne pogoje. Komisija je določila 
datume za izvajanje gostinskih storitev in društvom posredovale sklepe o izbiri. Sklican je 
bil sestanek z društvi, da so se dogovorili o organizaciji dela in poenoteni ponudbi. 
 

 

4.2. Kmetijstvo in gozdarstvo 

V skladu z določili Zakona o kmetijstvu in usmeritvami Programa razvoja podeželja 2014-
2020 so bili temeljni cilji proračunske politike v letu 2015 sledeči: 

 sofinanciranje ukrepov za izboljšanje pogojev za kmetovanje in njegovo učinkovitost, 
 izvajanje ukrepov za ohranitev in razvoj kmetijstva in podeželja, 
 izvajanje splošnih storitev v kmetijstvu, 
 dvig kvalitete domačih pridelkov in izdelkov (pridelava in predelava), 
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 ohranjati in razvijati delovanje primernih kmetijskih aktivnosti na visokogorskih 
planinah. 

 
Ena od poglavitnih nalog na področju kmetijstva je bila priprava novega pravilnika za 
dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, ki je usklajen z navodili ES, vendar še ni potrjen in je 
osnova za delitev proračunskih sredstev v letu 2015 in v prihodnjih letih. 
 
Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta 

V letu 2015 je Občina Bohinj financirala analizo certificiranja  za pridobljeno geografsko 
zaščito za značilen kmetijski proizvod - Mohant. Geografsko zaščito lahko uporabljajo 
proizvajalci, ki imajo sklenjeno pogodbo s Sirarskim društvom (v letu 2014 so taki štirje  
proizvajalci Mohanta). Za potrditev geografske zaščite je potreben vsakoletni pregled 
izdelkov - certificiranje o ustreznosti izdelkov. 
 

Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 

S sprejemom nove Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju, ki so združljive 
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L 
št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75) in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(UL L št. 352, z dne 24.12.2013), sta prenehali veljati prejšnji Uredbi, ki sta bili podlaga za 
dodeljevanje sredstev državnih pomoči in pomoči de minimis. 
 
Občinski svet Občine Bohinj je na svoji 8. redni seji, dne 8.10.2015, obravnaval in potrdil 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za 
programsko obdobje 2015 – 2020 (v nadaljevanju pravilnik). 
 
Naknadno je Evropska komisija, v okviru postopka predhodne kontrole, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju ministrstvo) opozorila na nekatere 
neskladnosti določb pravilnikov lokalnih skupnosti iz Slovenije v povezavi z določili Uredbe 
Komisije (EU) 702/2014. 
 
Ne glede na to, da je bil pravilnik pred sprejetjem na Občinskem svetu že usklajen z 
ministrstvom, smo morali v skladu z navodili Evropske komisije pripraviti spremembo 
oziroma dopolnitev že sprejetega pravilnika. Po obravnavi in potrditvi spremembe pravilnika 
na Občinskem svetu smo pravilnik ponovno poslati v potrditev ministrstvu in Evropski 
komisiji. V mesecu decembru 2015 smo s strani Ministrstva še enkrat prejeli popravke 
pravilnika, zato Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Bohinj v letu 2015 ni bil objavljen. Del sredstev iz leta 2015 
za ta namen smo zagotovili zato v proračunu za leto 2016. 

 

Urejanje javnih kmetijskih in večnamenskih poti 

Izvedena so bila vzdrževalna dela na naslednjih poteh:  
 čez Dobravo od Bohinjske Bistrice do Polj vključno z vsemi glavnimi priključki, 
 od Broda čez Senožeta do Bohinjske Češnjice, 
 od cerkve na Bitnjah do glavne ceste pri mostu čez Savo in 
 od Elektra do železniškega mostu  pri Savi na Bitnjah. 

Vse poti so bile nasute z gramozom, pogredirane in utrjene z valjanjem. Uredilo se je tudi 
odvodnjavanje. 
 

Zavetišče za živali 

Zaključni račun 2015 Stran 415 od 515



OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
Poslovno poročilo za leto 2015 

Stran 19 od skupaj 85 strani 

Sodelovali smo z zavetiščem za male živali Perun z Blejske Dobrave, kjer je po pogodbi 
zakupljen en boks za brezdomne živali. S pomočjo prostovoljcev smo v letu 2015 izvedli 
večjo akcijo sterilizacij in kastracij prostoživečih brezdomnih mačk in tako v letu 2015 
sterilizirali oziroma kastrirali 60 prostoživečih brezdomnih mačk. 
 
LAS 

Občina Bohinj je sopodpisnica pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine 
(LAS) za razvoj podeželja »Gorenjska košarica«, ki pokriva območje Mestne občine Kranj in 
občin Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje, Tržič, Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica, 
Jesenice, Kranjska gora in Žirovnica. LAS bo skrbela za pripravo in uresničevanje Lokalne 
razvojne strategije območja. Ustanovitev LAS je pogoj za črpanje sredstev iz programa 
LEADER. 
 
Upravljavec LAS je BSC Kranj in opravlja naloge: sodeluje pri pripravi lokalne strategije in 
skrbi za njeno izvedbo, zbira ideje za projekte, ki jih predlagajo različni akterji na podeželju 
ter nudi pomoč nosilcem idej pri pripravi projektnih predlogov, pripravlja in vodi projekte ter 
opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem, je kontaktna točka za revizorje, je 
kontaktna točka za LEADER pisarno, ki deluje pri MKGP ter pripravlja poročila LEADER 
pisarni. 
 
PROGRAMI LEADER 

 
Stara hišna imena  
Stara hišna imena se vse bolj izgubljajo, saj se v veliko primerih razlikujejo od priimka. 
Imena so del naše kulturne dediščine, odraz zgodovine določene rodbine, domačije ali kraja. 
V manjših kmečkih vaseh se imena še uporabljajo predvsem na kmetih, medtem ko v 
naseljih, ki izgubljajo kmečki videz, ta imena sočasno z opuščanjem kmetij, podiranjem 
starih in gradnjo novih hiš zamirajo in izginjajo v pozabo. Da bi to preprečili ter obudili in 
ohranili hišna imena, je Občina Bohinj pristopila k projektu. Projekt „Stara hišna imena“ 
poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica in je sofinanciran s strani 
Evropske unije ter Ministrstva za kmetijstvo in okolje programa Leader. V letu 2015 se je 
projekt nadaljeval v Spodnji Bohinjski dolini in se v letu 2015 tudi zaključil. 
 
 

4.3. Gospodarstvo 

Temeljni cilji proračunske politike na tem področju so: 
 zagotoviti sredstva za subvencioniranje obrestne mere za dolgoročne kredite 

samostojnih podjetnikov in obrtnikov, 
 spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, 
 spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, 
 spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva, 
 spodbujanje prijav podjetij na razpise, 
 spodbujanje sobodajalstva in 
 sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov. 

 
Ena od poglavitnih nalog na tem področju je bil v letu 2015 sprejeti Pravilnik o dodeljevanju 
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj ki je usklajen z 
navodili ES in potrjen na Ministrstvu za finance ter je osnova za delitev proračunskih sredstev 
v letu 2015 in v prihodnjih letih. 
 
Ukrepi za dodeljevanje državnih pomoči za spodbujanje in razvoj gospodarstva 
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Občina Bohinj je na podlagi 12. in 13. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za 
spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj 3/15), v 
Uradnem vestniku Občine Bohinj, dne 5.6.2015 objavila Javni razpis za spodbujanje razvoja 
gospodarstva v občini Bohinj v letu 2015. Razpisana so bila sredstva v višini 30.000,00 EUR. 
 
Rok za oddajo vlog na razpis je bil 6.7.2015. Sredstva so se dodeljevala na podlagi Priglasitve 
sheme državnih pomoči št. priglasitve M001-5883415-2015 priglašene pri Ministrstvu za 
finance. 
 
Na podlagi priglasitve po shemi de-minimis so bila v letu 2015 razpisana sredstva za 
naslednje ukrepe: 
 Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,  
 Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, 
 Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju 

podjetništva, 
 Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva in 
 Ukrep 9: Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov. 
 
Na razpis je prispelo 78 vlog (Ukrep št. 2: 23 vlog, Ukrep št. 3: 11 vlog,  Ukrep št. 4: 17 
vlog, Ukrep 7: 9 vlog in Ukrep št. 9: 18 vlog). Komisija je na podlagi prijav na razpis razdelila 
sredstva po posameznih ukrepih v višini 29.995,59 EUR. Upravičencu oziroma upravičenki je 
občinska uprava izdala sklep o dodelitvi sredstev, kasneje pa je bila sklenjena tudi ustrezna 
pogodba o dodelitvi sredstev. Dva upravičenca oz. upravičenki sta odstopili od vloge. Eden 
od upravičencev je odstopil pred nakazilom sredstev, zato mu le-ta niso bila nakazana, 
drugemu upravičencu pa so bila sredstva nakazana, vendar jih je kasneje, zaradi zaprtja 
delovnega mesta za katerega je pridobil sredstva, le-ta vrnil.  
 
RAGOR 

V letu 2015 smo sofinancirali naslednje projekte Razvojne agencije Zgornje Gorenjske:  
 
SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI ŽUPANOV  

Cilj koordinacije je usklajevanje in izvedba aktivnosti za doseganje ciljev, ki so v interesu 
občin Zgornje Gorenjske. V okviru projekta se je izvajala tehnična podpora pri izvedbi 
sestankov, izvedba aktivnosti, ki so bile dogovorjene na sestankih in posredovanje pobud na 
vladni nivo preko Državnega sveta.  

 

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA IN POKLICNEGA UVELJAVLJANJA (PODJETNIŠKA KAVICA)  

Cilji projekta je bil dvig podjetniške miselnosti prebivalcev, izboljšanje znanja s področja 
računalništva in internetnih možnosti, izboljšanje podjetniškega znanja in zavedanja o 
izkoriščanju poslovnih priložnosti in vzpostavitev učinkovitih mrežnih povezav med ciljnimi 
skupinami. V okviru projekta se je izvajala priprava nabora delavnic za izvedbo, kontaktiranje 
in dogovor z izvajalci delavnic, promocija delavnic v medijih, organizacija 7 delavnic s 
podjetniškimi temami (zbiranje prijav, dodatno informiranje, fotokopiranje gradiv, 
sodelovanje na delavnicah), usposabljanje posameznikov z delom na računalniku (možnost 
uporabe računalnika 1 krat tedensko po 2 uri z zagotovljeno pomočjo) in priprava končnega 
poročila. 

 

 

VEM TOČKA / LOKALNO PODJETNIŠKI CENTER  
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Cilj projekta je izboljšati dostopnost storitev za podjetja in potencialne podjetnike in na enem 
mestu nuditi čim večji obseg storitev. Cilj projekta je tudi ustvarjanje pogojev, da se državna 
pomoč in informacije čim učinkoviteje prenašajo na končne uporabnike, to pa so podjetja, 
podjetniki in tisti, ki bi to šele želeli postati. Hkrati je osnovni cilj tudi svetovanje in 
registracija s.p. ter d.o.o. V okviru projekta so se izvajale naslednje aktivnosti;  

 celostna obravnava potencialnega podjetnika (spremljanje aktivnosti od razvoja 
podjetniške ideje do morebitne registracije podjetja. Potencialni podjetniki, ki bodo 
deležni celostne obravnave in bodo imeli primerno poslovno idejo, bodo registrirali 
podjetje.), 

 postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbris gospodarskih družb 
in samostojnih podjetnikov preko sistema eVEM), 

 posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljne skupine, 
 izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic 5-7 letno, 
 osnovna svetovanja in 
 druge aktivnosti (pomoč podjetjem k prijavi na razpise občin, zagotovljena pokritost z 

informacijami in ostalimi podpornimi storitvami v lokalnem okolju, oblikovanje baze 
podatkov podjetnikov in potencialnih podjetnikov, razvoj spletnih in drugih instrumentov 
za potrebe razpošiljanja informacij do uporabnikov, objava novih razpisov in informacij 
na spletni strani www.ragor.si, pomoč pri pridobivanju projektnih partnerstev in 
informacije o internacionalizaciji, informacije o čezmejnem poslovanju). 

 

EUROPE DIRECT GORENJSKA  

Splošni cilj projekta je državljanom zagotoviti enostaven dostop do informacij ter možnost, 
da izrazijo in izmenjajo svoja stališča o vseh področjih delovanja EU, zlasti tistih, ki vplivajo 
na njihovo vsakdanje življenje. Obseg del v okviru projekta je bil sledeč;  

 pridobivanj informacij o EU zakonodaji, programih SOLVIT, EURES, EURAXESS in drugih, 
 svetovanje in informiranje prebivalcev o pravicah in možnostih v EU, 
 vsakodnevno informiranje, svetovanje in odgovarjanje na vprašanja na informacijski 

točki, 
 sodelovanje pri objavah na spletni strani Europe Direct Gorenjska, 
 sodelovanje pri objavah na Facebook profilu Europe Direct Gorenjska, 
 izdelava in razpošiljanje elektronskega biltena Europe Direct Gorenjska v šestih (6) 

izvodih, 
 nabava in razdeljevanje promocijskega gradiva (EU zakonodaja, EU brošure z vseh 

področij), 
 sodelovanje na sestankih Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji za točke EU Direct, 
 priprava avdio-vizualnega gradiva na tematiko EU, 
 6 objav v lokalnih medijih (radio, lokalni časopisi) in 
 organizacija 5 dogodkov z EU temami na območju Zgornje Gorenjske. 
 

PROČ Z INVAZIVKAMI  

Cilj  projekta je zmanjšanje škode, ki jo povzročajo tujerodne invazivne rastlinske vrste. 

Aktivnosti v okviru projekta so sledeče: 

 seznanitev lokalne skupnosti z invazivnimi rastlinami v občini Bohinj in načini 
odstranjevanja (izvedba predavanja skupaj s TNP, priprava članka), 

 odstranitev invazivnih rastlin na določenem območju (akcija odstranjevanja invazivnih 
vrst), 

 ponatis zgibank o najpogostejših invazivnih rastlinah na Gorenjskem in načinih 
odstranjevanja ter tretiranja ostankov (500 kosov) in 
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 promocija predavanja, akcije in projekta.  
 
LOKALNA SAMOOSKRBA 

Cilj projekta je povečati prehransko varnost prebivalcev območja Zgornje Gorenjske. Projekt 
teče že tretje leto, v prvem letu je bila vzpostavljena zadruga »AJDNA«, ki združuje enajst 
lokalnih ekoloških pridelovalcev, v letu 2015 pa je bil projekt osredotočen na usposabljanje 
članov zadruge, priprava setvenih načrtov in vzpostavitev poslovnih odnosov med zadružniki 
ter šolami in vrtci. 

 

OBRTNO PODJETNIŠKI CENTER BOHINJ 

 

Na osnovi velikega povpraševanja gospodarstvenikov in podjetnikov iz občine Bohinj, je bila 
na seji Občinskega sveta sprejeta odločitev, da se pristopi k izvajanju pilotnega projekta 
vzpostavitve Obrtno podjetniškega centra Bohinj.  
 
Naloga je bila dodeljena Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, kamor so bili poslani projektni 
predlogi podjetnikov za strokovno pomoč (poziv je bil objavljen v Bohinjskih novicah). Glede 
na predlog elaborata za vzpostavitev Obrtno podjetniškega centra v občini Bohinj je Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske v mesecu juliju prejela Pogodbo o izvajanju projekta.  
 
Od meseca julija do oktobra so bile izvedene naslednje aktivnosti:  
 aktivnosti za proces zagona projekta (sestanki na občini Bohinj ter podpis pogodb za 

izvajanje), 
 pregled poslovnih idej za spodbujanje gospodarstva na lokalnem nivoju, 
 odobritev 5 idej, 
 zavrnitev 1 poslovne ideje oz. obrazložitev pripomb na poslovno idejo, 
 koordinacija in vodenje projekta, 
 promocijske aktivnosti na državnem nivoju (ga. Eldina Čosatović, mag. posl. ved, je na 

delovnem srečanju mrež Evropske komisije omenila pilotno izvedbo projekta Obrtno 
podjetniškega centra, kjer je bil vzpostavljen tudi stik za morebitno nadaljnje delo na 
programu OBZORJE 2020), 

 spodbujanje cijne skupine k izkoriščanju ponujenih poslovnih priložnosti ter povečanje 
podjetniške kulture med ciljno skupino (vzpostavitev stika z vsemi snovalci idej in podaja 
predlogov), 

 seznanitev udeležencev z različnimi statusi, 
 pomoč pri iskanju primernih razpisov in možnosti za razvoj, 
 pregled aktualnih EU razpisov in programov (Interreg Mediteran, Danube, prioritete SI-

AT, OBZORJE 2020, Alpine space) in 
 pregled možnosti za sodelovanje podjetnikov v mreži EEN. 
 
Za 2 poslovni ideji so se našli primerni projektni partnerji za prijavo na razpis Interreg 
Mediteran ter podali predlogi za kontaktiranje italijanskih nosilcev projekta.  
 
V mesecu oktobru in novembru so potekali sestanki s podjetniki ter razvijanje dodatnih 
aktivnosti za že obravnavane predloge.  
 
Glede na pozen začetek izvajanja projekta, pozitiven odziv podjetnikov in na velik obseg 
dela, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske predlaga, da se projekt izvaja tudi v naslednjih 
letih in se postavi v 5 prioritetnih faz.  
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1. Faza: vzpostavitev pogojev za delovanje OPC Bohinj in pregled poslovnih idej ter 
vzpostavitev kontaktov (leto 2015), 

2. Faza: vzpostavitev svetovalnega središča usmerjenega na poslovne ideje, ki jih bo na 
letni ravni pridobila Občina Bohinj (predlog za leto 2016), 

3. Faza: obdelava in strokovna pomoč k razvoju poslovnih idej, 
4. Faza: sodelovanje s podjetniki in iskanje primernih projektnih partnerjev za širitev 

dejavnosti oz. konkurečnost na trgu in 
5. Faza: pomoč pri pripravi morebitnih pilotnih projektov na lokalni ravni 
 

Sofinanciranje programov BSC  

Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu in sofinanciranje na področju 
RRA izhaja iz potreb regionalnega okolja po neprestanem razvoju projektnih idej. V okviru 
RRA se je v letu 2015 sofinanciralo delovanje na področjih: vodenje regionalnega razvoja in 
priprava projektov za spodbujanje razvoja, tehnološkega razvoja, človeških virov, turizma, 
infrastrukture, okolja in prostora ter podeželja. 
 

4.4. Ocena uspeha področij 

Z doseženimi rezultati smo delno zadovoljni, saj nam nekaterih projektov ni uspelo realizirati.  
 
V letu 2015 je bilo realizirane 439.444,39 EUR turistične takse oziroma 93,90% od 
planiranega zneska v proračunu Občine Bohinj za leto 2015. Nerealiziranih je 40.533,27 EUR 
predlogov izterjav na CURS redne turistične takse in 2.102,50 EUR pavšalne turistične takse.  
 
Novoletne prireditve so uspele v celoti.  
 
Na področju kmetijstva smo financirali certificiranje Bohinjske sira Mohanta. Žal ni bil izveden 
razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 
občini Bohinj. Uredilo se je nekaj kmetijskih poti. Programi LEADER se izvajajo po terminu, 
zaključil se je projekt Stara hišna imena, za katerega smo v letu 2015 prejeli tudi nakazilo 
sredstev s strani Evropske unije.  
 
Na področju gospodarstva je bil skladno s pravilnikom izveden razpis za dodelitev državnih 
pomoči za spodbujanje in razvoj gospodarstva v občini Bohinj. Na razpis se je v letu 2015 
prijavilo precej večje število podjetij, kot prejšnja leta. Izvedene so bile vse planirane 
aktivnosti za pospeševanja malega gospodarstva v občini Bohinj preko Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske - RAGOR. Začeli smo tudi z aktivnostmi v zvezi z vzpostavitvijo Obrtno 
podjetniškega centra Bohinj.  
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5. PODROČJE PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE IN KOMUNIKACIJ 

 

5.1. Cestni promet in infrastruktura 

Na področju vzdrževanja občinskih cest in asfaltiranja po posameznih krajevnih skupnostih 
je bilo: 
 preplaščeno  1.700 m2 posameznih odsekov cest 
 opravljeno krpanje udarnih jam na občinskih cestah z predhodnim brizganjem 

bitumenske emulzije, za kar je bilo porabljeno 38 ton asfalta. V naselju Brod in Stara 
Fužina so bile popravljene cestne mreže za meteorno odvodnjavanje cestišča. 

 
Obnovljene so bile kompletne talne oznake na občinskih cestah in javnih parkiriščih. V sklopu 
vzdrževanja talne in vertikalne signalizacije je bil naročen elaborat prometne ureditve naselja 
Bohinjska Bistrica. 
 
V mesecu juniju smo z Ministrstvom za infrastrukturo podpisali sporazum o sofinanciranju 
»Ureditev mini krožnega križišča v Bohinjski Bistrici«. Na podlagi tega smo izbrali izvajalca 
in pričeli z delom v mesecu septembru in uspešno zaključili z deli v mesecu decembru. 
 
Izvedena so bila redna vzdrževalna dela na občinskih  mostovih. Montirana je bila nova 
ograja na mostu proti gasilskemu domu na Gorjušah. Na mostu pod Hodakom v Bohinjski 
Češnjici je bila popravljena vozna površina, odstranjena polomljena ograja in montirana 
nova. Na mostu pri Savici v Ukancu so bili podbetonirani mostni oporniki. Pri mostu v Jereki 
pri Košmrlju pa je bila izvedena zaščita temeljev in tlaka pod mostom. Popravljena je bila 
tudi kovinska ograja mostu pri cerkvi na Bitnjah. 
 
V sklopu vzdrževanja brežin vodotokov je bila izvedena sanacija iztoka rak v Stari Fužini, 
očiščen je bil hudourniški graben na Poljah. 
 
Naročili smo tudi PZI projekt za ureditev hudournika na Zg. Gorjušah. 
 
V letu 2015 je bil izdelan Elaborat stanja občinskih cest v Občini Bohinj. Z njim smo pridobili 
vpogled v dejansko stanje kolikšen del občinskih cest poteka po zasebnih zemljiščih. Glede 
na rezultate je bil izdelan 5 letni program reševanja omenjene problematike. Določene so 
bile prioritete reševanja problema. Do leta 2020 naj bi tako vsakoletno zagotavljali sredstva 
v proračunu Občine Bohinj za odkupe in prenose zemljišč, ter geodetske odmere omenjenih 
odsekov. 
 

5.2. Vzdrževanje gozdnih cest 

Vzdrževalna dela so bila v celoti realizirana po programu, katerega je pripravil Zavod za 
gozdove, OE Bled. Vzdrževanje, ki zajema grediranje, nasutje, valjanje in obsekovanja 
cestišča je potekalo na : 
 gozdnih cestah v državnih gozdovih v dolžini 25 km in 
 gozdnih cestah v privatnih gozdovih v dolžini 19 km. 
 
Vgrajenih je bil  21 novih dražnikov in zgrajenih pet betonski muld za odvodnjavanje zalednih 
voda ob cesti. Opravljenih je bilo tudi 274 ur cestarja. 
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V sklopu interventnega zakona sanacije gozdnih cest in gozdnih vlak po žledolomu februar 
2014  so bila sredstva v letu 2015 izključno porabljena za izdelavo novih vlak na območjih 
napadenih z lubadarjem. S tem smo kmetom omogočili lažje, predvsem pa hitrejše  spravilo 
lesa do gozdnih cest, saj so roki za sečnjo in spravilo po izdanih odločbah izredno kratki. 
Tako je bilo iz teh sredstev zgrajenih 14 gozdnih vlak v skupni vrednosti 33.000,00 eur. 
 
Prav tako je bilo izvedeno vzdrževanje in vzpostavitev prevoznosti gozdnih vlak v privatnih 
gozdovih na petih lokacijah po predlogu Zavoda za gozdove in sicer: 
 vlaka Potoče -  Strana, odd. 23,36,38  v dolžini 860 m, 
 vlaka Na kamnu odd. 74  v dolžini 480 m, 
 vlaka Za hribom, odd. 77 v dolžini 215 m, 
 vlaka Za gradec, odd. 93 v dolžini 850 m in 
 vlaka Črna gora, odd.110  v dolžini 695 m. 
 

5.3. Javna razsvetljava 

Vzdrževanje javne razsvetljave poteka v okviru režijskega obrata. Sredstva za rezervne dele, 
žarnice, luči in najem dvižne košare smo zagotovili na občinski upravi. Ostalo pa je bil strošek 
režijskega obrata. 
 
Novoletno razsvetljavo postavi režijski obrat in jo tudi vzdržuje. Občinska uprava pa je 
zagotovila sredstva za najem dvižne košare in rezervne dele za razsvetljavo. Prav tako so 
bila v okviru proračunske postavke dokupljene nove lučke  za drsališče. 
 

5.4. Objekti za rekreacijo 

Planirana sredstva so bila porabljena za normalno obratovanje dvorane Danica. Opravljen je 
bil servis plinske peči za ogrevanje. Za lažjo in hitrejšo montažo zaščitnih gumijastih preprog 
v času prireditev smo nabavili posebne cevi za navijanje predmetnih zaščitnih preprog. 
Opravljen je bil tudi vsakoletni pregled gasilnih aparatov. 
 
Za nemoteno obratovanje drsališča v zimskem času je bilo potrebno nabaviti manjkajoči 
antifríz v sistemu hlajenja. Pred pričetkom obratovanja je bil opravljen reden servis agregata 
za hlajenje – pripravo ledu. Nabavili smo tudi peč za ogrevanje šotora v času snežnih 
padavin. 
 

5.5. Poslovni prostori 

V kulturnem domu Joža Ažmana je bila pregledana varnostna razsvetljava in za to pridobljen 
certifikat ustreznosti. Za avlo v kulturnem domu smo nabavili tri sedežne garniture v skupni 
dolžini 16 tekočih metrov. 
 
Na objektu »Cuki« je bila zamenjana streha na celotnem objektu. Obnovljeni so bili vsi 
zaključki in špice ob strehi in zaščiteni s kovinsko zaščito. Na delu objekta tržnica so bila 
vgrajena okna in vrata in obnovljena celotna notranjost (stene, stropi, tlaki z novim podom, 
nova el. napeljava). Celoten obod objekta se je toplotno izoliral. Izvedena je bila tudi nova 
fasada. Pred objektom so se kovinski stebri preoblekli z lesenimi stebrički. Obnovljen je bil 
tudi zunanji trotoar pred objektom. 
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V vseh poslovnih objektih so bili pregledani gasilski aparati. Očiščene in pregledane so bile 
tudi vse kurilne naprave za nemoteno delovanje v času zimske sezone. 
 

5.6. Postavitev turistične signalizacije 

V letu 2015 je bil  pripravljen Elaborat za postavitev turistične signalizacije na Poljah, na 
Savski cesti v Bohinjski Bistrici, na Becovem mostu v Bohinjski Bistrici ter nasproti kampa 
Danica. Pridobljen je bil nalog za postavitev s strani DRSI in naročena signalizacija pri 
pooblaščenem proizvajalcu. 

5.7. Kolesarska pot Bohinj/ Modernizacija kolesarske poti Bohinj 

Za del kolesarske poti mimo smučišča Senožeta so bila v začetku leta 2015 pridobljena vsa 
zemljišča, v drugi polovici leta pa smo uspešno zgradili približno 650 metrov kolesarske poti 
v makadamski obliki. Ta del kolesarske poti bomo v letu 2016 asfaltirali. 
 
Obenem so bila redno opravljana tudi vzdrževalna dela, ter postavljene nove dodatne 
označevalne in informativne table.  
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6. PROSTORSKO PLANIRANJE, UREJANJE PROSTORA IN STANOVANJSKA 

DEJAVNOST 

 

6.1. Novi prostorski dokumenti 

Občinski prostorski načrt (OPN) 

V letu 2015 je potekala druga javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega 
poročila, izvedena je bila tudi javna obravnava. Potekala je tudi predstavitev OPN svetnikom 
ter članom komisij, izvedeno je bilo prvo branje na seji Občinskega sveta. Do podanih 
predlogov in pripomb  je Občina zavzela stališče in ga javno objavila. Na podlagi le-teh je bil 
pripravljen Predlog OPN Bohinj, ki je bil oktobra poslan v drugo mnenje nosilcem urejanja 
prostora. Na podlagi pripomb in predlogov z javnih obravnav je bilo dopolnjeno tudi Okoljsko 
poročilo. Do konca leta smo prejeli številna mnenja, ki pa niso bila vsa pozitivna, zato so 
potekala usklajevanja s pristojnimi nosilci. En ključni nosilec urejanja prostora do konca leta 
2015 mnenja še ni podal, zato drugo branje OPN na Občinskem svetu še ni bilo opravljeno. 
 
Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz (OPPN Ribčev Laz) 

Z rebalansom so se sredstva namenila za izvedbo arhitekturno – urbanistične delavnice za 
Ribčev Laz in sicer za območje Pod skalco, območje ob Jezernici in parka štirih srčnih mož 
ter za območje pred Turističnim društvom, Mercatorjem in Pošto. K sodelovanju smo povabili 
tri skupine arhitektov, ki so pripravili vsak svojo variantno rešitev in jo na predstavitvi, ki je 
potekala v Stari Fužini, tudi predstavili javnosti. Na podlagi predlogov, pripomb, razgovorov 
ter terenskih ogledov se je pričela pripravljati končna, sintezna variantna rešitev, ki bo 
predstavljena v začetku leta 2016 in bo služila kot strokovna podlaga za pripravo sprememb 
in dopolnitev OPN ter drugih prostorskih aktov (npr UN Pod sklalco, OPPN Ribčev Laz). 
 

6.2. Urejanje prostora in skupne infrastrukture 

Energetska sanacija OŠ Bohinjska Bistrica Podružnična šola Srednja vas 

V letu 2015 je bil izveden razpis za izvajalca energetske sanacije Osnovne šole v Bohinjski 
Bistrici – Podružnična šola Srednja vas. Projekt je bil sofinanciran s strani EU v višini 85% 
upravičenih stroškov. V letu 2015 je bi projekt uspešno zaključen. Šola je tako energetsko 
sanirana, poleg tega pa je dobila tudi nov, privlačen videz ter dodatni prostor za opravljanje 
različnih dejavnosti na podstrešju. 
 

Energetska sanacija OŠ Bohinjska Bistrica 

V letu 2015 se je nadaljevana in uspešno zaključila energetska sanacija Osnovne šole v 
Bohinjski Bistrici. Projekt je bil sofinanciran s strani EU v višini 85% upravičenih stroškov. 
Fizično in finančno smo projekt v letu 2015 zaključili. V letu 2015 se je izolirala še streha ter 
montirali termostatski ventili. Poleg tega je bila zamenjana tudi javna razsvetljava pred OŠ, 
izboljšala se je akustičnost avle ter zamenjala razsvetljava v njej. 
 
Izdelava razširjenih energetskih pregledov  
Po uspešnih sanacijah občinskih stavb v letu 2015 smo hkrati pripravili razširjeni energetski 
pregled za dve stavbi, Zdravstveni dom z lekarno ter Kulturni dom Joža Ažmana v Bohinjski 
Bistrici. Z omenjenima stavbama imamo namen v letu 2016 kandidirati na razpisu za 
Energetske sanacije javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo. Ker pogoji razpisa še niso 
točno določeni bo ob objavi le – tega jasno s koliko stavbami se bomo prijavili na razpis. 
Razširjeni energetski pregled imamo izdelan tudi za Občinsko stavbo. 
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Izgradnja športnega igrišča v Bohinjski Češnjici 

V letu 2015 se je po pridobitvi ustreznih zemljišč za izgradnjo športnega igrišča le to zgradilo. 
V Bohinjski Češnjici smo zgradili večnamensko asfaltirano športno igrišče velikosti 15x28 m. 
Celoten kompleks zajema tudi peščeno parkirišče in manjše počivališče, ki bo hkrati služilo 
kot počivališče na bodoči kolesarski stezi. Ograjen je tudi prostor za otroško igrišče z igrali, 
ki bodo postavljena v letu 2016. 
 

Izgradnja betonske plošče v Srednji vasi 

V letu 2015 smo na območju obstoječega hokejskega igrišča nadgradili omenjeno igrišče in 
zgradili betonsko ploščo za drsališče oz. hokejsko igrišče. Z izgradnjo je omogočena lažja  in 
hitrejša priprava ledu za drsanje. 
 

6.3. Gospodarjenje s poslovnimi prostori in stanovanji 

Stanovanjsko področje 

Občina ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje pristojnosti in naloge, ki jih določa 
Stanovanjski zakon – SZ-1: 
 sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program; 
 zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter 

stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 
ogroženih oseb; 

 spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj; 
 zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri uporabi 

stanovanja; 
 zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove z ustrezno zemljiško in 

normativno politiko; 
 sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih 

lokalnih posebnosti, vključno z zunanjim videzom stanovanjskih stavb; 
 vodi register stanovanj. 
 
Vzdrževanje in upravljanje stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov v 

večstanovanjskih hišah ter izvajanje strokovnih opravil na stanovanjskem 

področju 

Občina Bohinj razpolaga s 36 stanovanjskimi enotami, 3 poslovnimi prostori in 3 garažnimi 
boksi. Skupaj z Osnovnim zdravstvom Gorenjske je občina solastnica 1 stanovanja, ki se 
oddaja za potrebe bivanja zaposlenih zdravnikov. Septembra 2015 je bila sklenjena nova 
tripartnitna pogodba med OZG, občino in zdravnikom.  
 
Občina v celoti sama upravlja z 1 stavbo, v kateri so 3 neprofitna stanovanja. 2 
večstanovanjska objekta (1 v večinski lasti občine in 1 v celotni lasti občine) je s 1.9.2015 
prevzel v upravljanje upravnik Dominvest d.o.o. Za ostala stanovanja in poslovne prostore, 
ki so del večstanovanjskih stavb in katerih občina ni v celoti lastnica, občina še vedno plačuje 
stroške upravljanja upravniku, ki so ga izbrali etažni lastniki na zboru etažnih lastnikov. S 
1.7.2014 občina plačuje tudi upravljanje za večstanovanjsko stavbo z naslovom Stara Fužina 
53B. 1.7.2015 in 1.8.2015 je upravljanje 5 večstanovanjskih stavb, v katerih ima občina 
stanovanje ali poslovni prostor, od 7, prevzel v upravljanje upravnik Dominvest d.o.o., prej 
je bil upravnik Alpdom d.d.  
 
Upravljanje s področja stanovanj zajema organizacijsko-administrativna, tehnično-
strokovna, finančno-računovodska in knjigovodska opravila, izmed katerih občina določena 
opravila tudi sama izvaja. Opravila zajemajo: 
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1. Organizacijsko-administrativna opravila: sprejem in zbiranje vlog ter njihova obdelava za 
strokovna opravila, udeleževanje na letnih zborih etažnih lastnikov, tajniška opravila, 
vodenje arhiva, pisno in ustno obveščanje občanov glede izvajanja stanovanjskega 
programa občine, priprava podatkov in evidenc iz delovnega področja ter priprava 
podatkov za statistične obdelave, ažuriranje evidenc o stanovanjih in poslovnih prostorih, 
vodenje evidence najemnikov, sodelovanje z odvetnikom občine, Centrom za socialno 
delo, ter državnimi upravnimi organi pri delu, ki se nanaša na strokovno področje. 

2. Strokovna opravila: pregled stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča ter zbiranje 
podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi, zbiranje ponudb del in predračunov, 
izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela, izbor najugodnejšega ponudnika za večja 
vzdrževalna dela, pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del, 
priprava in sklepanje pogodb o izvajanje večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o 
servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah), nadzor pri izvajanju del, 
organizacija odprave morebitnih napak v času garancijske dobe, Organizacija nujnih 
intervencijskih vzdrževalnih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja, izdaja 
naročil in organiziranje takojšnje sanacije stanja, priprava strokovnih osnov in predlogov 
ter izdelava občinskega stanovanjskega programa, izvedba komisijskih ogledov na terenu 
in ugotovitev dejanskega stanja, izdelava poročil, priprava in izvedba ustreznih razpisov 
za dodelitve občinskih neprofitnih stanovanj, garaž in poslovnih prostorov v najem, 
priprava sklepov oziroma odločb po končanju postopka razpisa, priprava pogodb, 
prijavljanje morebitnih škod na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, ki se krijejo 
iz naslova pogodb z zavarovalnicami in organiziranje komisijskih ogledov, organiziranje 
odprave škode ali vzpostavitve v prvotno stanje, priprava zahtevka za refundacijo nastale 
škode.  

3. Finančno računovodska opravila, ki jih opravlja finančna služba občinske uprave: izračun 
najemnin, ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o 
upravljanju, izdelava in dostava obračunov, opominjanje dolžnikov in izterjava 
obveznosti, evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava 
obveznosti, vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja, priprava potrebnih podatkov 
za sklenitev pogodbe o zavarovanju skupnih delov in naprav objekta, priprava podatkov 
za sodno izterjavo obveznosti. 

4. Premoženjsko pravna opravila: priprava opominov za plačila terjatev po pogodbi, priprava 
in sestava pogodb pri prodaji stanovanj, garaž ali garažnih boksov in poslovnih prostorov 
v več stanovanjskih stavbah, priprava predlogov za zamenjavo stanovanj oz. odpoved 
najema, priprava predlogov splošnih aktov iz delovnega področja.  

 
Občina je v letu 2015 s proračunom in stanovanjskim programom zagotovila sredstva za: 
 Investicijsko vzdrževanje – sredstva so bila porabljena za menjavo strešne kritine za 

stanovanje na Jelovški cesti 10, adaptacijo sten v kopalnici v stanovanju na Prečni ulici 
1B, plačilo razlike EKO sklada za sanacijo fasade za Prečno ulico 1B in Vodnikovo cesto 
8. 

 Vpis stanovanj v zemljiško knjigo – sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov vpisa 
skupnih delov stavbe v Zemljiško knjigo za Prečna ulico 1, vpis etažne lastnine in 
izdelavo listine za sporazum za Vodnikova cesto 8 ter notarsko overitev Sporazuma o 
oblikovanju etažne lastnine za objekt Jelovška cesta 2. 

 Tekoče vzdrževanje stanovanj – sredstva so bila porabljena za vzdrževanje skupnih 
delov in naprav v večstanovanjskih stavbah na Prečni 1, 1B, 3, 5, Trg svobode 6, Ulici 
Tomaža Godca 3, Vodnikovi cesti 8 in 13. Račun za tekoče vzdrževanje stanovanj 
mesečno izstavi upravnik večstanovanjske stavbe.  
 

Prečna ulica 1 menjava polnilne pipe v kotlovnici 
Prečna ulica 1B redni servis kotlovnice, servis gorilnika, razlika do eko sklada, 

montaža in dobava delilnikov, točkovanje neprofitnega stanovanja 
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Prečna ulica 5 servis gorilnika, razlika do eko sklada, menjava vdolbne 
ključavnice, menjava varnostnega ščita in menjava cilindričnega 
vložka za vhodna vrata, izdelava kopije ključa za vhodna vrata, 
servis gasilnikov za knjižnico, menjava polnilne pipe v kotlovnici 

Ulica Tomaža 
Godca 3 

pregled gasilnih aparatov 

Stara Fužina 
53B 

dimnikarske storitve 

Trg svobode 6 zamenjava ključavnice v kotlovnici, zamenjava transformatorja iz 
rezervnega gorilnika, popravilo gorilnika 

Vodnikova cesta 
13 
 

pregled delovanja sistema in kalorimetrov 

Stroški zajemajo tudi plačilo električne energije in števnino za vodomer za neprofitna 
občinska stanovanja, ki so prazna in za Gorjuše 36 (naprej prefakturiramo najemniku), 
za nakup peletov za večstanovanjsko stavbo na Vodnikovi cesti 13 in nakup kurilnega 
olja za večstanovanjsko stavbo Koprivnik 4, za plačilo dimnikarskih storitev na Vodnikovi 
cesti 13 in na Koprivniku 4, za točkovanje stanovanja, menjavo radiatorja, premontažo 
delilnika, nakup potrošnega materiala za adaptacijo stanovanja in obnovo talnih oblog 
ter beljenje sten v neprofitnem stanovanju na Prečni ulici 1B, za plačilo stroškov beljenja 
sten po izlitju v stanovanju in poslovnem prostoru na Triglavski cesti 32, plačilo hišniških 
storitev, menjavo visokotlačne raztezne posode, redni letni servis kotla, izdelavo 
pocinkane pohodne rešetke, izdelavo dokumentacije in dobavo opreme s področja 
varstva pred požarom in izdelavo rezervnega ključa za kurilnico na Vodnikovi cesti 13, 
menjavo radiatorja v stanovanju na Prečni ulici 5, nakup dotrajanega grelnika vode v 
kopalnici za neprofitno občinsko stanovanje na Prečni 1B in Trgu svobode 6, menjavo 
vhodnih vrat na Jelovški cesti 14 in plačilo zavarovalne premije za zavarovanje občinskih 
stanovanj, garaž in poslovnih prostorov, menjavo radiatorskih termostatskih ventilov za 
poslovni prostor, čiščenje žlebov na Koprivniku 4. 

 Upravljanje - upravljanje večstanovanjske stavbe po SZ-1 predstavlja sprejemanje in 
izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi 
organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti. Med posle 
rednega upravljanja sodijo odločitve v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem stavbe, 
določitvijo in razrešitvijo upravnika, imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora, 
oddajanjem skupnih delov v najem, sprejemanjem načrta vzdrževanja, rezervnim 
skladom in odločanje o morebitnem povečanju prispevka lastnikov v rezervni sklad, 
sprejemanjem hišnega reda, odločanjem o vgradnji dodatnih merilnih naprav, ki 
omogočajo posredno določanje porabe (za toploto, hladno in toplo vodo) in odločanjem 
o vseh drugih poslih, ki so potrebni za normalno bivanje v stavbi. Uredba o metodologiji 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 
62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15) predpisuje ceno upravniških storitev, ki znaša največ 0,4 
% od vrednosti stanovanja letno. V letu 2015 je bilo s strani upravnika večstanovanjskih 
stavb (Alpdom d.o.o. in Dominvest d.o.o.), v katerih ima občina stanovanja ali poslovne 
prostore, sklicanih 8 zborov etažnih lastnikov. V letu 2015 je prišlo do zamenjave 
upravnikov in sicer je 1.7.2015 od podjetja Aldpom d.d. upravljanje večstanovanjske 
stavbe z naslovom Trg svobode 6 prevzelo podjetje Dominvest, dodatno pa je podjetje 
Dominvest d.o.o. pričelo še z upravljanjem objekta Stara Fužina 53B. S 1.8.2015 pa je 
stavbe z naslovom Prečna ulica 1, 5, Vackova ulica 3 in Vodnikova cesta 8, ki jih je 
upravljalo podjetje Alpdom d.o., v upravljanje prevzelo podjetje Dominvest d.d. 

 Sredstva rezervnega sklada: Občina vplačuje sredstva rezervnega sklada za kritje 
stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav in nujnih vzdrževalnih del na skupnih delih 
večstanovanjskih stavb na Prečni ulici 1, 1b, 5, Trg svobode 6, Ulica Tomaža Godca 3, 
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Vodnikova cesta 8 in Stara Fužina 53B oziroma za 14 stanovanj in 8 poslovnih prostorov. 
Sredstev rezervnega sklada Oblikovanje rezervnega sklada je določeno 
po Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13). Po 119. členu zakonika 
je ustanovitev rezervnega sklada obvezna, če ima nepremičnina več kot dva etažna 
lastnika in več kot osem posameznih delov.  Sredstva je mogoče uporabiti samo za 
poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje v te namene 
najetih posojil. V letu 2015 so bila sredstva iz rezervnega sklada porabljena za: 
 

Prečna ulica 1 nabava materiala za fasado, izdelava varnostnega načrta, nadzor 
in inženiring, obročno odplačevanje fasade, servis oljnega 
gorilnika 

Prečna ulica 1B obročno odplačevanje fasade, pregled gasilih aparatov 
Prečna ulica 5 obročno odplačevanje fasade, sanacija skupnega jaška, servis 

oljnega gorilnika 
Stara Fužina 53B izdelava varnostnega načrta za fasado 
Trg svobode 6 servis oljnega gorilnika, čiščenje žlebov in popravilo strehe 
Vodnikova cesta 
8 

obročno odplačevanje fasade 

 
Sredstva iz rezervnega sklada se porabljajo tudi za kritje stroškov vzdrževanja in 
potrebnih izboljšav in nujnih vzdrževalnih del na skupnih delih večstanovanjskih stavb 
na Triglavski cesti 28 v Bohinjski Bistrici: plačilo bančne provizije, nabavo elektro 
materiala, menjavo ventila pri peči, vgradnjo luči in menjavo stikal v skupnih prostorih. 
 

Zagotavljanje sredstev za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj 

ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb 

socialno ogroženih oseb  

Oddaja neprofitnih najemnih stanovanj 

V letu 2015 sta bila dva stanovanja oddana za nedoločen čas, in sicer upravičencema, ki sta 
pridobila stanovanje v letu 2014 za določen čas na podlagi izjemne dodelitve neprofitnega 
stanovanja. Gre za stanovanji na Vodnikovi cesti 13. Eno stanovanje Prečni ulici 1B pa je bilo 
oktobra izpraznjeno, adaptirano in s 1.12.2015 oddano v najem za nedoločen čas 
upravičenki, ki je bila uvrščena na Seznamu upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v 
najem za enega družinskega člana. 
 
Izjemna dodelitev neprofitnega stanovanja v najem 
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 
št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) občine in javni stanovanjski skladi v 
primeru rušenja, prenove ter elementarne in druge nesreče lahko prizadetemu v nesreči, če 
ne razpolagajo z bivalnimi enotami, namenjenimi začasnemu reševanju stanovanjskih potreb 
socialno ogroženih oseb, dodelijo neprofitno stanovanje v najem za določen čas, do odprave 
posledic nesreče, na podlagi odločitve župana oziroma direktorja javnega stanovanjskega 
sklada. Na podlagi odločitve župana se lahko po poprejšnjem mnenju Centra za socialno delo 
dodeli neprofitno stanovanje  za določen čas tudi družini, kjer je začasna preselitev potrebna 
zaradi varstva interesov otrok.  
 
Na podlagi izdanega sklepa župana je občina v letu 2015 izjemno dodelila 1 stanovanje na 
Vodnikovi cesti 13 v Bohinjski Bistrici tričlanski družini. Družini je bilo stanovanje dodeljeno 
po predhodnem mnenju Centra za socialno delo, saj je šlo za družino z dvema mladoletnima 
otrokoma, katerih preselitev je bila potrebna zaradi varstva interesov otrok. Najemna 
pogodbe z neprofitno najemnino je bila sklenjene za določen čas enega leta, do 31.11.2016.    
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Enemu upravičencu, ki mu je bilo izjemno dodeljeno stanovanje v že letu 2013, je bila 
podaljšana pogodba za določen čas enega leta, to je do konca leta 2016. Gre stanovanje na 
naslovu Gorjuše 36, Bohinjska Bistrica. 

 

Zagotavljanje sredstev za subvencioniranje najemnine in za izredno pomoč pri 

uporabi stanovanja  

Subvencioniranje najemnine najemnikom neprofitnih in tržnih stanovanj se izvaja v skladu z 
Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št .131/03, 142/04, 
99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 
99/13, 45/15 – ZUUJFO, 57/15 IN 90/15). Subvencija neprofitne najemnine lahko znaša 
največ 80 % neprofitne najemnine. Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del 
pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja. Subvencija  tržne najemnine predstavlja 
mesečni znesek, ki predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno 
najemnino. Pri izračunu priznane tržne najemnine se upošteva najvišja tržna najemnina za 
kvadratni meter stanovanjske površine po statističnih regijah, če pa je dejanska tržna 
najemnina nižja od priznane tržne najemnine, se upošteva dejanska najemnina. 
Subvencioniranje najemnine V letu 2015 je občina Bohinj na podlagi izdanih odločb Centra 
za socialno delo Radovljica subvencionirala tržno najemnino 9 upravičencem, neprofitnih 
najemnino pa 7 upravičencem. Druga sredstva za izredno pomoč pri uporabi stanovanja 
najemnikom niso bila namenjena.  
 

Poročilo o izvajanju pogodb na stanovanjskem področju za leto 2015  

Pogodbe o upravljanju večstanovanjskih stavb s katerimi upravlja družba Alpdom, d.d., 
Radovljica in Dominvest d.o.o. v katerih ima Občina Bohinj lastniška stanovanja. 
 
48. člen Stanovanjskega zakona – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 
– ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) 
določa, da če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem 
posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika. Občina je v lanskem letu s 
proračunom zagotovila 3.233,33 EUR za stroške upravljanja, ki nam jih vsak mesec zaračuna 
družba Alpdom, d.d., Radovljica in Dominvest d.o.o., ki sta upravnika večstanovanjskih stavb 
(blokov), ki niso v celotni lasti občine in v katerih ima občina neprofitna stanovanja. Podjetje 
Dominvest d.o.o. je v letu 2015 (julij in avgust) od družbe Alpdom, d.d., Radovljica prevzelo 
v upravljanje 5 večstanovanjskih objektov, v katerih ima občina stanovanja. Upravljanje 
večstanovanjske stavbe po SZ-1 predstavlja sprejemanje in izvrševanje odločitev ter 
nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom 
obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti. Med posle rednega upravljanja 
sodijo odločitve v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem stavbe, določitvijo in razrešitvijo 
upravnika, imenovanjem in razrešitvijo nadzornega odbora, oddajanjem skupnih delov v 
najem, sprejemanjem načrta vzdrževanja, rezervnim skladom in odločanje o morebitnem 
povečanju prispevka lastnikov v rezervni sklad, sprejemanjem hišnega reda, odločanjem o 
vgradnji dodatnih merilnih naprav, ki omogočajo posredno določanje porabe (za toploto, 
hladno in toplo vodo) in odločanjem o vseh drugih poslih, ki so potrebni za normalno bivanje 
v stavbi. Strošek predstavlja 0,3 % od točkovne vrednosti enote. Uredba o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (Urani list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 
in 91/15) predpisuje stroške za opravljanje upravniških storitev, ki znašajo največ 0,40 % 
od vrednosti stanovanja letno. 
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6.4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

Podlaga za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Ur.l. RS, št. 3/98, 31/98, 98/99 in Uradni 
vestnik občine Bohinj, št. 5/02 in 3/04 ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/03, v 
nadaljevanju: Odlok).  
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za zazidano in nezazidano stavbno 
zemljišče. Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od 
stanovanjske oz. poslovne površine stavbe. Nadomestilo za uporabo nezazidanega 
stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po 
prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oz. za katero je pristojni organ izdal 
lokacijsko dovoljenje.  
 
Vse postopke glede odmere in pobiranja ter vračanje nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, 
opravlja Finančna uprava RS za občino na podlagi podatkov, ki jih zagotavlja občinska 
uprava. 
 
V letu 2015 so bili prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih 
oseb realizirani v višini 249.481,05 EUR. Prihodki od fizičnih oseb pa v višini 190.828,24 
EUR. Obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bile realizirane v 
višini 5.052,77 EUR.  
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7. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 

 
Predstavljamo naloge, ki jih na področju varstva okolja izvaja občinska uprava in se nanašajo 
predvsem na razvoj oz. investicije. 
 
Doseženi cilji v  2015: 
 Izgradnja odseka cestne razsvetljave na Savici, navezava do novega prižigališča, ter 

»zagon« novih prižigališč Savica in Brod. 
 Izgradnja odseka cestne razsvetljave na Savici ter postavitev 4 novih svetilk. 
 Izgradnja cevne kanalizacije za cestno razsvetljavo  na Triglavski cesti h.št. 43-35. 
 Izgradnja cestne razsvetljave na Kamnjah v postavitev 11 novih svetilk. 
 Izgradnja cestne razsvetljave na Poljah postavitev 4 novih svetilk. 
 Izgradnja cestne razsvetljave v Stari Fužini ter postavitev 6 novih svetilk. 
 Izgradnja dela cestne razsvetljave v Srednji vasi in postavitev 4 novih svetilk. 
 V okviru Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2013-2015 je bil 

uvrščen projektni predlog Občine Bohinj »Komunalna infrastruktura Spodnja Bohinjska 
dolina« v Izvedbeni načrt RRP Gorenjske 2012-2014 s katerim smo kandidirali na denarna 
sredstva Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 
2012-2014 (Uradni list RS, št. 63/13). Uspeli smo pridobiti sredstva, podpisana je bila 
pogodba o sofinanciranju. Pridobili smo 1.197.255,43 EUR evropskih sredstev. Projekt se 
je zaključil v septembru 2015. Za predmetno investicijo smo uspešno počrpali sredstva 
23. Člena ZFO-1. Zgrajeno je bilo 1822 m javne kanalizacije ter obnovljen vodovod v 
dolžini 4812 m.  

 V okviru projekta GORKI I. sklop: 
o Zaključek po pogodbi »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje 

Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, Izvajanje storitev 
svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora izgradnje kanalizacije in 
centralne čistilne naprave v Občini Bohinj« , 

o Zaključek po pogodbi »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje 
Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, Izgradnja kanalizacije 
v občini Bohinj«  

o Zaključek po pogodbi »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje 
Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, Izgradnja čistilne 
naprave v občini Bohinj«  

o Zaključek po pogodbi »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju zgornje 
Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – I. sklop, Informiranje in 
obveščanje javnosti«  

 Sprotno evidentiranje in vodenje katastra javne infrastrukture 
 Na področju Projektne dokumentacije kanalizacije Zgornje doline so se pridobivale 

služnosti lastnikov zemljišč. 
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8. REŽIJSKI OBRAT 

8.1. Nesamostojni režijski obrat Občine Bohinj 

Režijski obrat Občine Bohinj 
Rožna ulica 18 
4264 Bohinjska Bistrica 
ID za DDV: SI43302904 
Matična številka: 5883415 
Vodja režijskega obrata: Ciril Strgar 
Odgovorna oseba: župan, Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 

Dejavnost režijskega obrata na področju gospodarskih javnih služb 

Na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj št. 4/1999) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj - akt o ustanovitvi 
režijskega obrata (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 4/2002), je kot izvajalec gospodarskih 
javnih služb na območju Občine Bohinj določen nesamostojni režijski obrat, ki izvaja 
naslednje gospodarske javne službe: 

 oskrba s pitno vodo, 
 odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, 
 ravnanje s komunalnimi odpadki, 
 odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 
 javna snaga, čiščenje in druga potrebna dela na javnih površinah, 
 urejanje javnih poti, površin za pešce in javnih zelenih površin, 
 organizira in izvaja zimsko službo na javnih površinah Občine Bohinj, 
 oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrbo naselij s požarno vodo 

v javni rabi, 
 upravlja, vzdržuje in obnavlja vodovodne, kanalizacijske in ostale objekte in 

naprave, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb, 
 izvajanje vseh potrebnih vzdrževalnih del in izgradnja novih kanalizacijskih in 

vodovodnih omrežij, 
 vodenje in inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, 

odpadno vodo in odpadke (katastri), 
 upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč, 
 pogrebne storitve, 
 urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov, 
 urejanje in vzdrževanje javnih kopališč, čolnarn in privezov, 
 organiziranje in izvajanje dejavnosti, ki so pomembne za identiteto prostora, 
 deratizacija in dezinfekcija. 

Splošni pregled 

Tabela 5: Primerjava po številu zaposlenih med leti 2010-2015 

Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2010 24 
Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2011 25 
Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2012 27 
Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2013 28 
Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2014 28 
Število zaposlenih na RO na dan 31.12.2015 30 

Vir: lasten vir 
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V času od aprila do decembra, sta bila zaposlena tudi dva delavca voznika – upravljavca 
čolna. Na režijskem obratu je zaposlena tudi delavka, ki čisti prostore na Občini Bohinj, 
Kulturnem domu in dvorani Danica. Od 30 zaposlenih, so trije zaposleni od aprila do 
decembra in štirje za določen čas. 
 
Tabela 6: Preglednica števila zaposlenih na posameznih dejavnostih v letu 2015 

Dejavnost Število zaposlenih 

Vzdrževanje javnega vodovoda 3 
Vzdrževanje javne kanalizacije 3 
Ravnanje z odpadki 8 
Skupna raba 5 
Čiščenje poslovnih prostorov 2 
Upravljanje turistične ladje 2 
Stanovanjske zadeve in administracija 1 
Vzdrževanje občinskih stavb 2 
Javna razsvetljava  1 
Uprava 3 

Vir: lasten vir 
 
Zaposlene se razporeja med dejavnostmi odvisno od potreb in prioritete. Prerazporejajo se 
tudi zaradi menjav med dopusti in bolniško odsotnostjo.  
 
Registrirane dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, ki jih opravljamo, so 
sledeče: 

 41.000 voda, zbiranje, čiščenje, distribucija 
 90.010 kanalizacija obratovanje 
 90.021 odpadki  
 90.031 čiščenje okolja 
 1.411 javno zelenje 
 45.230 ceste 
 93.030 pogrebne storitve in vzdrževanje pokopališča  
 74.400 plakatiranje 
 45.340 cestna razsvetljava vzdrževanje 
 90.032 odstranjevanje snega z javnih površin 

 
V okviru teh osnovnih dejavnosti v skladu z interno razdelitvijo izvajamo sledeče naloge: 

Skupna raba 

 košnja trave v parkih in zelenicah, 
 urejanje in vzdrževanje cvetličnih gredic, 
 zimsko in letno vzdrževanje cest, 
 pluženje in posipanje lokalnih in krajevnih cest, 
 vzdrževanje parkirišč, 
 obveščanje o kakovosti vod za kopalni območji Fužinski zaliv in Ukanc, 
 vzdrževanje pokopališč. 

Vodovod 

 distribucija pitne, požarne in industrijske vode, 
 odčitavanje in redna menjava vodomerov,  
 redno vzdrževanje vodovodnega sistema in hidrantov, 
 investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema, 
 priprava in nadzor investicij na vodovodnem sistemu, finančno tehnični nadzor, 

koordinacija del pri izgradnji, izbira izvajalcev, 
 opravljanje tržnih storitev,  
 planiranje dela in opreme za izvajanje dejavnosti, 
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 priprava strokovnih podlag za sprejemanje občinskih odlokov, 
 priprava in izvajanje HACCP sistema, 
 vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture. 

Kanalizacija in črpališča 

 redno vzdrževanje javne kanalizacije in črpališč (elektro in strojna oprema), 
 odvajanje odpadnih voda po obstoječem kanalizacijskem omrežju, 
 investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije, 
 spremljanje sestave odpadne vode (redne analize odpadnih voda na iztokih), 
 vodenje in ažuriranje katastra. 

Čistilne naprave 
 redno vzdrževanje čistilnih naprav, 
 redno vzdrževanje čistilnih naprav, 
 investicijsko vzdrževanje, 
 spremljanje učinkovitosti obratovanja na vtočnih in iztočnih mestih, 
 spremljanje delovanja črpališč. 

Ravnanje z odpadki 

 zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ter organizacija prevoza in odlaganja 
odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti,  

 organiziranje ločenega zbiranja odpadkov, 
 organiziranje zbiranja, odvoza in odlaganja kosovnih odpadkov, 
 redno vzdrževanje zbiralnic, 
 redno vzdrževanja in organizacija dela na zbirnem centru  
 organiziranje zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov,  
 vodenje in ažuriranje katastra zbiralnic. 

Plakatiranje 

 nameščanje in odstranjevanje plakatov, 
 postavljanje in vzdrževanje plakatnih mest,  
 vzpostavitev in vzdrževanje katastra plakatnih mest. 

Vzdrževanje javne razsvetljave 

 zamenjava svetil in svetilk,  
 zamenjava drogov svetil in drugih naprav ter svetlobnih znakov, 
 popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo, 
 čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave ter 

svetlobnih znakov, 
 intervencije na objektih in napravah, 
 vodenje katastra in kontrolne knjige, 
 priprava letnih programov vzdrževanja razvoja, načrtovanja in pospeševanja javne 

službe v skladu s programi občine, 
 izvedba novoletne okrasitve v skladu s sprejetim programom občine, 
 druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis. 

    Vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 

 vzdrževanje in upravljanje z mrliškimi vežicami, 
 vzdrževanje in upravljanje z pokopališčem, 
 vodenje katastra pokopališča. 

Izdaja soglasij, izjav, potrdil 

 izdaja projektnih pogojev (kanalizacija, voda), 
 izdaja soglasij k projektnim rešitvam, 
 izdaja soglasij za priklop obstoječega objekta na vodovod in kanalizacijo, 
 izdaja soglasij za povečavo in razdelitev vodovodnega priključka, 
 izdaja mnenj o priključenosti. 

 
V okviru zgoraj navedenih dejavnosti so bile evidentirane delovne ure kot sledi: 
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Tabela 7: Delovne ure po dejavnost 

DEJAVNOSTI URE 2012 URE 2013 URE 2014 URE 2015 

Vzdrževanje občinskih stavb 2.881 2.772 2.891 2.039 
Skupna raba 11.027 10.027 12.315 15.152 
Vodovod redno vzdrževanje 8.440 8.848 8.413 5.410 
Vodovod storitve  257 228 188 1.456 
Zimska služba 450 2.323  2.491 1.114 
Čistilne naprave redno vzdrževanje 890 1.038 1.142 2.136 
Kanalizacija redno vzdrževanje 843 887 886 1.140 
Splošni stroški 10.897 14.088 15.811 17.121 
Pokopališka dejavnost 100 98 114 195 
Ravnanje z odpadki 16.466 14.638 11.494 11.179 
Ladja 3.124 3.460 3.416 3.580 
Pobiralec parkirnine 722 1.300 1.603 1.296 
Javna in novoletna razsvetljava 584 425 556 520 

Vir: lastni vir 
 
Med splošnimi stroški so navedene ure zaposlenih v upravi in skladiščnika, ter opravljene ure 
delavcev, ki sodijo med splošne stroške. Pod splošnimi stroški so ure zaposlenih na 
dejavnosti ravnanje z odpadki, odpadna voda, skupna raba in obe čistilki.  
 
Skupno število nadur iz preteklih let in leta 2015 se gibljejo nekje okrog 1350. Nadure se 
največ pojavljajo pri zimski službi, izrednih dogodkih, postavitvi šotora, zalivanju rož.  

Obračun komunalnih storitev 

Režijski obrat Občine Bohinj je v letu 2015 izdal 32.080 računov za komunalne storitve, za 
občane in pravne osebe. Poleg tega je bilo izdanih 1.101 računov za opravljene storitve po 
pogodbah za ravnanje z odpadki, plakatiranje, uporabo mrliških vežic, najem Ceconijevega 
parka in tržna dela. Za leto 2015 je bilo izdanih tudi 697 računov, za letno najemnino 
grobnega prostora na pokopališču v Bohinjski Bistrici in Bitnjah. V letu 2015 je bilo začetih 
14 postopkov izvršbe zaradi neplačevanja računov.  

Električna energija 

Obračunana električna energija, ki je strošek Režijskega obrata Občine Bohinj, je prikazana 
v spodnji tabeli: 
 
Tabela 8: Poraba električne energije po letih 

LETO Obračunana energija (kWh) 
2009 135.050 
2010 177.115* 
2011 148.372 
2012 178.927 
2013 210.707** 
2014 194.504*** 
2015 329.979**** 

Vir: lastni vir 
 
* Del razlike v 2010 gre na račun večjih količin dobavljene in odvedene vode ter dodatne opremo v 
vodohranih (UV dezinfekcija), deloma pa gre za nekoliko previsoke akontacije (popis dejanske porabe je 
bil izveden v prvih mesecih 2011 in so bile previsoke akontacije poračunane v 2011). V začetku leta so bili 
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izvedeni poračuni in izračunane akontacije za tekoče leto, vendar se poraba men letom na posameznih 
dejavnostih povečuje oziroma na nekaterih znižuje, poračun za preteklo leto pa še ni bil izveden. 
** Do razlike med letom 2012 in 2013 v večini primerov prihaja zaradi poračunov v mesecu maju  
*** V letu 2014 je bila poraba električne energije manjša za 16.203 KWh.  
**** V letu 2015 je porast električne energije predvsem zaradi CČN Bohinjska Bistrica  
 
Tabela 9: Obračunana električna energija Režijskega obrata  

INFRASTRUKTURNI OBJEKT DEJAVNOST ŠMM 
VT 

(kWh) 
MT 

(kWh) 
ET 

(kWh) 

Skupna 
poraba 
2015 

Skupna 
poraba 
2014 

Črpališče Gorjuše  vodovod 7559 6.905 7.000  13.905 11.552 
Črpališče Nemški Rovt vodovod 7608 3.527 3.348  6.875 8.542 
Komunala DE Bohinj uprava  7614   16.615 16.615 13.237 
ČN pri Gradu čistilna 7628   906 906 944 
Mrliška totn kamra pokopališka 7634   22 22 0 
Mrlišče vežice Triglavska pogrebna  7647 1.402 1.087  2.489 2.942 
Črpališče pod Skalco kanalizacija 7710 2.991 2.852  5.843 6.551 
ČN Bohinjska Bistrica čistilna 7807 1.293 1.012  2.305 32.948 
ČN Ribčev Laz čistilna 7995 4.797 4.414  9.211 6.764 
ČN Nemški Rovt čistilna 82408 -618 -5.713  -6.331 -5.270 
Visoka cona BB vodovod 84209 3.700 4.289  7.998 15.673 
Čolnarna Ribčev Laz ladja 87736 3.651 6.915  10.566 10.237 
Črpališče Zlatorog camp kanalizacija 89353 1.362 1.418  2.780 3.158 
Črpališče Danica kanalizacija 89354 786 568  1.354 2.394 
Črpališče Naklova Glava kanalizacija 89355   2.350 2.350 2.893 
Črpališče Bellevue vodovod 95903 736 962  1.698 2.217 
Rezervoar Gorjuše  vodovod 98203 345 397  742 421 
Rezervoar Dobrava vodovod 105188 13.415 15.540  28.955 28.852 
UV dezinfekcija Stara Fužina vodovod 108107 6.729 8.144  14.873 18.491 
Črpališče Stara Fužina  kanalizacija 108201 598 562  1.160 2.008 
Mrliška vežica Srednja vas pogrebna 109811 3.723 5.502  9.225 6.046 
Č4 Laški Rovt (ori hš Ribčev Laz 1) kanalizacija 110519 2.035 1.889  3.924  
Č3 Kamnje (pri hš. 1) kanalizacija  110521 709 709  1.418  
Č2 Brod kanalizacija  110523 7.574 7.144  14.718  
Črpališče Stara Fužina 136 kanalizacija 111319 89 243  332 626 
Vodohran Koprivnik vodovod 113881 4.050 4.757  8.807 13.030 
Vodohran Nomenj vodovod 114432 3.153 3.547  6.700 9.776 
Infrastrukturni objekt Stara Fužina 3 parkirišča 114667 287 300  587 472 
CČN Bohinjska Bistrica čiščenje 117163 80.158 79.066  159.224  
Črpališče Kamnje  kanalizacija 116552 364 364  728  
 Skupaj poraba kWh v 2015 173.654 156.325 19.893 329.979 194.504  

Vir: GenI, obdelava RO 
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V letu 2015 je največji porast porabe električne energije na področju čiščenja odpadne vode 
in kanalizacije, zaradi izgradnje povezovalnega kanala spodnja dolina in nove čistilne 
naprave v Bohinjski Bistrici. Zmanjšanje porabe pa beležimo na vodovodu. 
 
Tabela 10: Poraba električne energije po dejavnosti 

Dejavnost  2011 2012 2013 2014 2015 

Vodovod 54.555 82.323 96.266 108.554 90.553 
Kanalizacija 10.538 18.094 17.975 17.630 34.607 
Čistilne naprave 62.317 23.383 35.699 35.386 165.315 
Režijski obrat, splošni 19.439 17.933 21.288 13.237 16.615 
Pokopališka dejavnost 1.523 21.363 24.821 8.988 11.736 
Parkirišča  514 514 472 587 
Ladja, čolnarna  15.317 14.144 10.237 10.566 
SKUPAJ 148.372 178.927 210.707 194.504 329.972 

Vir: lastni vir 
 
Tabela 11: Vozni park in poraba goriv 

REGISTRSKA 
ŠTEVILKA TIP VOZILA DIZEL 

(v l) 
BENCIN 

(v l) 
PREVOŽENI 

KM 
DELOVNE 

URE 

POVPREČNA 
PORABA 

(l/100 km ali na 
uro) 

KR H9-541 MAN 10L.220 1.156,6  4.278  27,036 
KR SR-119 IVECO 29.L9 1.267,3  10.588  11,962 
KR KR-692 IVECO 35 18C 2.360,3  18.394  12,931 
KR V4-280 IVECO 35.C14 1.213,8  9.893  12,269 
KR 30-16T MAZDA B 2500 1.321,5  9.033  14,629 
KR-HP-672 TRAKTOR 1.399,0   235 5,953 
KR-82-43J UNIMOG (novi) 735,9     
KR-21-31S IVECO 35.C15 1.148,7  10.815  10,621 
KR-KE 671 MAN 12.250 TGL 6.411,5  16.609  38,602 

TEREX DELOVNI STROJ 2.844,3   608 4,128 
KR HZ-642 FIAT DOBLO  742,21 8.084  9,181 
KR-HP-279 FIAT DOBLO  716,8  9.825  7,295 

SKLADIŠČE (kosilnice, stroji) 679,01 * 1.475,00    
SKUPAJ 19.858,90 2.217,21 97.519 843  

Vir: lastni vir 
* podatek je skupen za kurilno olje in dizelsko gorivo. 
 
Izstopa predvsem poraba goriva pri vozilu z registrsko oznako KR KE-671. Gre za smetarsko 
vozilo, ki obratuje veliko ur ob relativno malo prevoženih kilometrih (glede na ure delovanja).  

8.2. Oskrba s pitno vodo 

Režijski obrat s pitno vodo iz šestih vodovodnih sistemov oskrbuje 16 naselij. V ostalih 
naseljih oskrbo z vodo zagotavljajo vodovodne zadruge ali se prebivalci oskrbujejo s pitno 
vodo iz lastne vodooskrbe. V lanskem letu smo več kot 4.052 prebivalcem dobavili 185.141 
m3 vode, podjetjem pa 111.837 m3, skupaj 296.987 m3. 
 
 
 
 
Tabela 12: Poraba vode po letih 
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LETO poraba vode občani v m3 poraba vode ostali v m3 skupaj letna poraba v m3 
2002 153.267 165.517 318.784 
2003 158.669 150.982 309.651 
2004 153.718 140.589 294.307 
2005 155.919 144.540 300.459 
2006 158.659 147.264 305.923 
2007 171.096 128.415 299.511 
2008 169.880 125.993 295.873 
2009 163.093 120.604 283.697 
2010 162.252 128.990 291.242 
2011 165.541 121.212 286.753 
2012 188.004 106.893 294.897 
2013 189.029 105.011 294.040 
2014 184.130 92.887 277.017 
2015 185.141 111.837 296.987 

Vir: lastni vir 
 
Iz tabele in grafa je razvidno, da poraba vode na obeh področjih nekoliko narašča.  

Slika 1: Poraba vode po letih 

 
Vir: lastni vir 
 
V letu 2015 ja bilo na javnem vodovodu odpravljenih 15 okvar, večina okvar je bilo 

ugotovljenih z napravo za iskanje puščanj. Ostale napake pa so vidne, saj voda priteče na 

površje.  

V okviru investicijskega vzdrževanja in novih investicij v javni vodovod so bili v leto 2015 
zgrajeni naslednji odseki: 

 izgradnja sekundarnega cevovoda v naselju Polje, dimenzije DN 100, v dolžini 516 m,  
 izgradnja sekundarnega cevovoda v naselju Kamnje, dimenzije DN 100, v dolžini 

1.422 m (od tega 370 m zgrajeno v letu 2014 skupaj s primarnim vodovodom),  
 izgradnja sekundarnega cevovoda v naselju Savica, dimenzije DN 100, v dolžini 119 

m in dva odcepa iz cevi PE v dolžini 60 m,  
 izgradnja primarnega cevovoda Polje – Kamnje, dimenzije DN 200, v dolžini 961 m,  
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 odcep proti Žlanu, dimenzije DN 100, v dolžini 13 m. 

Tabela 13: Statistični podatki od delovanju črpališč 

Črpališče Čas delovanja vseh črpalk 
v črpališču skupaj 
(leto 2014) v urah 

Število vklopov vseh črpalk 
v črpališču skupaj 

(leto 2014) 
Črpališče Gorjuše (3 črp.) 4.730 3.820 
Nemški Rovt (2 črp.) 715 1.961 
Nomenj 8.760 Frekvenčna regulacija 
Visoka cona 2.840 1.212 

Vir: lastni vir 

HACCP sistem 

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano, ki je v letu 2015 odvzel 82 vzorcev za mikrobiološko preiskavo in 13 vzorcev za 
kemijsko analizo. Vzetih je bilo tudi 67 hitrih testov za ugotavljanje prisotnosti / odsotnosti 
E coli in koliformnih bakterij. Preverjanja se opravljajo večinoma zaradi potrditve uspešnosti 
UV dezinfekcije in potrditve ukrepov izvedenih na podlagi pozitivnih vzorcev pitne vode iz 
notranjega nadzora. 
 
Preiskani vzorci pitne vode, odvzeti na vodovodih v upravljanju Občine Bohinj, so bili v letu 
2015 večinoma skladni, z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Podrobnejši prikaz kvalitete pitne 
vode je v poročilu o kvaliteti pitne vode.  
 
Na osnovi izvidov mikrobioloških preiskav lahko ocenimo, da na obravnavanih vodovodih, 
občasno prihaja do nihanja mikrobiološke kvalitete pitne vode zaradi prisotnosti koliformnih 
bakterij. Vzrok je najverjetneje v geološki sestavi vodo-vplivnih območij in zgradbi zajetij, ki 
ne omogočajo učinkovite naravne filtracije skozi geološke plasti. Zaradi tega imajo znaten 
vpliv na obstoječe vodne vire trenutne hidrometeorološke spremembe. Možen vzrok za 
mikrobiološke neskladnosti vzorcev pitne vode, predvsem ko so bile prisotne skupne 
koliformne bakterije same, je tudi v morebitnih trenutnih poškodbah ter sanacijah na 
vodovodnih sistemih. V primeru prisotnosti fekalnih bakterij v pitni vodi nas Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano urgentno obvesti in predlaga ukrepe za sanacijo ter 
prekuhavanje pitne vode. V letu 2015 prekuhavanj vode zaradi neskladnosti vzorcev ni bilo. 
Uvedena sta bila dva ukrepa prekuhavanja zaradi motnosti pitne vode ob močnih nalivih in 
sicer na sistemu Bohinjska Bistrica in Voje – Ribčev Laz.  
 
Skladnost pitne vode se na vseh vodovodnih sistemih zagotavlja z UV napravami, ki skrbijo 
za dezinfekcijo pitne vode. Delovanje UV naprave spremljamo preko centralnega nadzornega 
sistema, ki dežurnim sporoča o morebitnih napakah in okvarah UV naprave preko SMS. 
Delovanje UV naprave pa spremljamo tako, da odvzamemo dva vzorca pitne vode, en vzorec 
pred obdelavo UV naprave, drug vzorec pa z obdelano pitno vodo. V letu 2015 je bilo pred 
UV napravami odvzetih 28 hitrih testov od tega je bilo 15 neskladnih. 
 
V notranjem nadzoru je vključenih 23 zajetij pitne vode, 11 vodohranov, 4 črpališča, 7 UV 
naprav in 3 raztežilniki. V vseh objektih izvajamo mesečne in tedenske kontrole predpisane 
v HACCP načrtu. V redni kontroli objektov je predviden obisk objekta na podlagi HACCP 
načrta, v evidenčni list se v vsakem objektu vpiše namen obiska objekta in dejavnost, ki se 
je izvajala. Za UV naprave, ki niso bile vključene v centralni nadzorni sistem, smo delovanje 
spremljali tedensko z obiskom objekta. 
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Letno samo za menjavo mesečnih evidenčnih listov kontrol objektov izvedemo preko 305 
obiskov. 
 
Tabela 14: Naloge opravljene po HACCP 

Naloge opredeljene v HACCP 
Število 

kontrol 
v letu 2015 

Poraba 
delovnega časa 

letno (ur) 
Redne kontrole objektov – mesečno in tedensko in vodenje 

evidenc podatek iz nadzornega sistema 312 446 

 
Kontrole kritičnih in kontrolnih točk in vodenje evidenc 152 280 

 
Čiščenje in dezinfekcija (redno) in vodenje evidenc 42 290 

Kontrola delovanja in čiščenje UV naprav in vodenje evidenc 162 321 
Izvajanje ukrepov ob izrednih dogodkih in vodenje evidenc 4 25 

Vir: lastni vir 
 
Centralni nadzorni sistem, ki smo ga vzpostavili v letu 2009, smo nadgrajevali in prilagajali 
operativnim potrebam. Odpravljeno je bilo veliko začetnih težav, sistem pa deluje vse bolje. 
Cilj je, da bi v sistem postopno vključili vse vodohrane in črpališča, da bi na ta način povsem 
nadzirali vse vodovodne sisteme v občini Bohinj. Najpomembnejši podatek je motnost pitne 
vode in delovanje UV naprave. 
 
V skladu z zahtevami v vodnih dovoljenjih, smo pričeli nameščati vodomere na zajetjih, 
oziroma vodohranih, da bomo lahko merili celotne količine vode, ki vstopajo v posamezni 
vodovodni sistem. Montaže so predvidene v letošnjem letu. 
 
V letu 2015 so bili izvedeni štirje nadzori s strani zdravstvenega inšpektorata. V postopkih 
ni bilo ugotovljenih večjih kršitev veljavne zakonodaje. Največji poudarek pri pregledih je na 
obveščanju javnost glede skladnosti / neskladnosti pitne vode in izvajanju HACCP sistema in 
zagotavljanju delovanja UV naprav. V 2015 je bila izdana odločba o določitvi mejne vrednosti 
presvetljenosti pitne vode v UV napravah. Mejo smo določili na podlagi tehničnih navodil 
proizvajalca in meritev z hitrimi testi.  

Menjava in montaža vodomerov 

Na podlagi Zakona o meroslovju, mora izvajalec javne službe skrbeti za ustreznost meril v 
uporabi. Zakon predpisuje overitev vodomerov vsakih 5 let, vodenje evidence menjav 
oziroma overitev in poročanje. V uporabi imamo 1.535 vodomerov dimenzije DN15 do 
DN150. V letu 2015 smo overili in zamenjali 268 vodomerov. 

8.3. Odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda  

Področje odpadne vode je bilo v letu 2015 deležno velikih sprememb. S poskusnim 
obratovanjem, je začetek aprila, pričela nova centralna čistilna naprava Bohinjska Bistrica s 
kapaciteto 9350 PE. Stara čistilna naprava Bohinjska Bistrica z 2000 PE je bila odstranjena 
po preusmeritvi odpadne vode na novo čistilno napravo. Veliko preglavic nam je povzročila 
vsebina stare čistilne naprave. Vsebine zaradi občutljivih mikrobioloških razmer nismo mogli 
odložiti na novo čistilno. Potreben je bil odvoz na druge ČN in najbližja čistilna naprava, ki je 
bila sposobna prevzeti vsebino je bila CČN Domžale-Kamnik.  
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Slika 2: Odstranjevanje biodiska ob novi CČN Bohinjska Bistrica 

 
Vir: lastni vir 
 
Od pričetka poskusnega obratovanja 7.4.2015 pa do konca leta 2015, je bilo na CČN BB 
očiščenih 262.280 m3 odpadne vode. Na CČN je bilo v času poskusnega obratovanja od konca 
maja do konca leta, v 106 dovozih, pripeljanih 370 m3 vsebin greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav. Povprečna dnevna količina odpadne vode na CČN BB v normalnih pogojih je 
trenutno med 600 in 800 m3/dan. Ob padavinah pa je dnevna količina očiščene vode okrog 
2700 m3. Ta podatek nam pove, da bo potrebno v prihodnje veliko narediti na področju 
odvajanja padavinske vode. V prihodnje bo meteorna voda vedno večji in s tem tudi dražji 
problem. 
  
V obratovanje je bilo dano 5 novih črpališč fekalne kanalizacije, vključno s povezovalnim 
kanalom Bohinjska Bistrica in Ribčev Laz. Sedaj je kanalizacijski sistem povezan od Ukanca 
do Bohinjske Bistrice. Po poskusnem zagonu kanalizacijskega sistema Ribčev Laz - Bohinjska 
Bistrica v začetku junija 2015, smo pričeli z odstranjevanjem stare čistilne naprave Ribčev 
laz s 1000 PE. Vsebina stare čistilne naprave je bil prav tako odpeljana na čistilno napravo 
Domžale-Kamnik. Na območju čistilne naprave Ribčev laz je ostalo samo še črpališče, ki je 
bilo obnovljeno tekom gradnje povezovalnega kanala.  
 
Slika 3: Črpanje blata pred odstranjevanjem čistilne naprave na Ribčevem lazu 

 
Vir: lastni vir 
 

 

Slika 4: Mesto odstranjene čistilne naprave 
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Vir: lastni vir 
 
Na čistilni napravi Nemški Rovt, s 150 PE, v letu 2015 ni bilo večjih sprememb. Očiščenih je 
bilo 4.842 m3 odpadne vode. Načrtovano je, da bi se čistilna naprava Nemški Rovt ukinila, 
kanalizacija pa bi se iz naselja Nemški Rovt, speljala v sistem kanalizacije Bohinjska Bistrica 
in posledično na CČN BB.   
 
Na črpališču Skalca, je bila nameščena nova črpalka in obnovljene dotrajane 
elektroinštalacije. Odpravljena je bila tudi okvara na tlačnem vodu kanalizacije črpališča.  
 
Obnovljena je bila tudi dotrajana meteorna kanalizacija v vasi Jereka, vključno z vso ostalo 
potrebno infrastrukturo v dolžini cca 60 m. Obnova je bila potrebna, ker je obstoječa 
kanalizacija dotrajana, cevi so puščale in posledično se je povzročala materialna škoda na 
objektih v bližini. 
 
V okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda, smo opravljali 
vzdrževalna dela na obstoječih objektih (odpravljanje okvar, ki so bile posledica dotrajanosti, 
udarov strel,…) in izvajali redne kontrole kanalizacijskih črpališč Ukanc, Naklova glava, Pod 
skalco, Danica, Stara Fužina 1 in 2.  
Vsa črpališča so deležna visokotlačnega čiščenja, ki se opravlja po potrebi glede na 
obremenjenost. Po potrebi, se pregleduje kanalizacijski sistem cevi s kamero.  
 
Slika 5: Okvarjeno delovanje kanalizacijske črpalke, zaradi neprimerne vsebine v kanalu 

 
Vir: lastni vir 
 
Na kanalizacijskem sistemu, brez nove CČN BB, na mestih kjer nam nadzorni sistem 
omogoča beleženje količin, je zanimiv podatek o 2.178 urah delovanja črpalk fekalne 
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kanalizacije in število vklopov le teh 40.680 in 158 obiskov s strani zaposlenega, z namenom 
kontrole ali vzdrževanja. 

8.4. Ravnanje z odpadki 

Področje ravnanja z odpadki določa zakonodaja, ki je usklajena z evropskim pravnim redom. 
V letu 2015 je nujen prenos Direktive 2008/98/ES v pravni red RS prinesel bistvene 
spremembe na področju ravnanja z odpadki. 
 
Predvsem gre za določbe z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja. Prav 
tako so določeni tudi ukrepi za zmanjševanje in preprečevanje škodljivih vplivov na okolje in 
zdravje ljudi pri skladiščenju odpadkov. 
 
Od 30. 5. 2015 velja nova Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015), v juliju in avgustu 
2015 so začele veljati tudi spremembe Zakona o varstvu okolja, spremembe pri odlaganju 
odpadkov, o odpadni električni in elektronski opremi, o predelavi biološko razgradljivih 
odpadkov in ostale obsežne spremembe, ki prinašajo strožje zahteve s poudarkom na 
ukrepih varovanja okolja in človekovega zdravja. 
 
Zaradi usklajenosti predpisov je tudi Občinski svet Občine Bohinj v oktobru sprejel nov Odlok 
o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bohinj. 

Zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov 

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev poteka enkrat tedensko.  
V letu 2015 smo zbrali in odložili 886,82 t mešanih komunalnih odpadkov in 265,58 t 
kosovnih odpadkov. Količina mešanih komunalnih odpadkov se je v letu 2015 povečala zaradi 
močne turistične sezone. 
 
Slika 6: Primerjava odloženih odpadkov (v kg) v obdobju 2011 – 2015 

 
Vir: lastni vir 
 
Kosovni odpadki se zbirajo v zbirnem centru, organiziran pa je tudi brezplačen odvoz po 
naročilu, ki enkrat letno pripada vsakemu gospodinjstvu. Na območju celotne občine je bilo 
izvedenih 200 odvozov kosovnih odpadkov.  
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Zbiranje in odvoz odpadne embalaže 

Uporabniki imajo možnost mešano embalažo zbirati v rumenih vrečah, vse več pa se jih 
odloča za zbiranje v zabojniku. Rumene vreče so brezplačne. V letu 2015 smo uporabnikom 
razdelili več kot 1.300 rol rumenih vreč oz. 26.000 rumenih vreč. 
 
Odvoz mešane embalaže iz gospodinjstev se izvaja vsake štirinajst dni. 
 
Papirna in kartonska embalaža ter steklena embalaža se zbira v zabojnikih na ekoloških 
otokih. Praznjenje zabojnikov se izvaja tedensko. 
 
Količina zbrane mešane embalaže je v letu 2015 znašala 253 ton, papirja 100 ton in stekla 
155 ton. 
 
Slika 7: Primerjava zbrane odpadne embalaže (v kg) v obdobju 2010 - 2015 

 
Vir: lastni vir 
 
V letu 2015 smo na podlagi deležev prevzemanja odpadne embalaže določenih s strani MKO, 
brezplačno oddali odpadno embalažo družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). 
 
Slika 8: Oddana steklena embalaža posamezni DROE po deležih 

 
Vir: lastni vir 
 

 
 
Slika 9: Oddana papirna in kartonska embalaža posamezni DROE po deležih 
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Vir: lastni vir 
 

Slika 10: Oddana mešana embalaža posamezni DROE po deležih 

  
Vir: lastni vir 

Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme 

Odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) zbiramo ločeno po zbirnih skupinah: Veliki 
gospodinjski aparati (VGA), hladilno zamrzovalni aparati (HZA), TV/monitorji, mali 
gospodinjski aparati (MGA), sijalke in baterije. OEEO oddajamo preko sheme Zeos, odkar 
smo vzpostavili sistem ločenega zbiranja odpadkov. Zbrane količine OEEO se po zbirnih 
skupinah letno različno spreminjajo, glede na razvoj informacijske tehnike. 
 
Tabela 15: Zbrana OEEO po posameznih skupinah (v kg) v obdobju 2010 – 2015 

LETO VGA HZA TV MGA sijalke baterije skupaj 

2010 4.052 4.028 6.566 2.835 19 115 17.615 

2011 8.100 9.080 10.075 5.635 144 293 33.327 

2012 0 6.760 9.745 6.630 220 151 23.506 

2013 400 6.810 10.275 4.980 369 262 23.096 

2014 2.722 6.268 8.100 4.645 257 249 22.241 

2015 1.750 2.384 8.210 5.020 160 253 17.777 

Vir: lastni vir 
 
Skupna količina zbrane OEEO v obdobju 2010 - 2015 znaša 137.562 kg. 
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Slika 11: Primerjava zbrane OEEO po posameznih skupinah (v kg) v obdobju 2010 – 2015 

 
VGA – veliki gospodinjski aparati,  
HZA – hladilni in zamrzovalni aparati  
MGA – mali gospodinjski aparati 
Vir: lastni vir 

Zbiranje in odvoz biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov 

Odvoz biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev poteka enkrat tedensko. 
Količine zbranih biorazgradljivih odpadkov se vsako leto povečujejo. Povečanje količin 
pričakujemo tudi v naslednjih letih, saj se vse več uporabnikov odloča za prepuščanje 
odpadkov v zabojniku. 
 
Slika 12: Primerjava zbranih količin biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (v t) v obdobju 

2012 - 2015 

 
Vir: lastni vir 
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Zbiranje nevarnih odpadkov 

Na zbirnem centru imamo postavljen kontejner za zbiranje nevarnih odpadkov kamor občani 
odlagajo nevarne odpadke. Podjetju Kemis smo v letu 2015 oddali skupaj 9,73 ton nevarnih 
odpadkov. Največ nevarnih odpadkov predstavljajo barve, tiskarske barve, lepila in smole in 
sicer 8,36 ton. 

Zbiranje odpadnih nagrobnih sveč 

Odpadne sveče se morajo zbirati in shranjevati v posebej označenih zabojnikih na 
pokopališču kot posebna frakcija odpadkov s pokopališč, ločeno od ostalih odpadkov. Letos 
je bilo v občini Bohinj zbranih in odpeljanih 9,6 ton odpadnih nagrobnih sveč. 

Zbiranje izrabljenih gum 

V okviru izvajanja Skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi gumami smo na zbirnem centru 
zbrali in predali v nadaljnjo obdelavo 16 ton izrabljenih gum. 

Zbirni center v Bohinjski Bistrici 

Zbirni center v Bohinjski Bistrici je namenjen občanom, ki lahko v posebne kontejnerje 
brezplačno oddajo številne vrste odpadkov: odpadno embalažo, kosovne odpadke, kovinske 
odpadke, papir, les, ravno steklo, odpadno električno in elektronsko opremo, nevarne 
odpadke, zeleni odrez, izrabljene gume, oblačila. Za gradbene in azbestne odpadke velja 
količinska omejitev. 

8.5. Hortikulturna ureditev kraja, urejanje površin za pešce in zelenih 

površin ter skupna raba 

Režijski obrat, je kot vsako leto sodeloval pri izpeljavi vsakoletne čistilne akcije ˝Prijatelji, 
očistimo Bohinj˝, ki je bila 18. aprila 2015, kjer so člani bohinjskih društev in posamezniki, 
sodelovali pri čiščenju okolja. Poleg te večje akcije smo, v sodelovanju z različnimi 
interesnimi društvi Bohinja, poskrbeli za odvoz odpadkov in zagotavljanja vreč za smeti, na 
društvenih akcijah čiščenja odpadkov (Ribiška družina Bohinj, Zavod za ribištvo Slovenije), 
obdobno pa izvedemo tudi pobiranje smeti ob državnih in občinskih cestah. V okviru 
spomladanskega čiščenja okolice, smo tako kot prejšnja leta, izvedli tudi čiščenje naplavin 
in vej z obale Bohinjskega jezera. 

Tabela 16: Čiščenje parkov, zelenih površin in javnih površin 

Urejanje in čiščenje zelenih površin, peš poti Opravljeno delo 
Pomladno in jesensko čiščenje parkov 390 ur 
Čiščenje obale bohinjskega jezera-naplavine 260 ur 
Vzdrževanje cvetličnih gredic  160 ur 
Zalivanje cvetlični gredic (avtobusne postaje, stavba Občine Bohinj, režijski 

obrat, spomeniki) 
240 ur 

Košnja parkov in zelenih površin 2450 ur 
Obžagovanje dreves in grmovja 80 ur 
Urejanje parkov (odstranjevanje odmrlih dreves, nasipanje zemlje) 80 ur 
Pobiranje smeti na obali bohinjskega jezera, parkiriščih, kolesarskih poteh, 
avtobusnih postajah 

760 ur 

Pobiranje smeti ob javnih cestah 340 ur 
Vir: lastni vir 
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Slika 13: Vzdrževanje javnih zelenih površin - košnja  

 
Vir: lastni vir 
 
Ob Bohinjskem jezeru, smo ob poti za pešce od Ribčevega laza do Ukanca, obrezali drevje 
in grmičevje in zeleni odrez tudi odpeljali, obnovili smo vse ograje na poti ob prepustih 
hudourniških potokov, v jesenskem času pa brežine ob poti pokosili. 

V parku pod Skalco, smo obnovili sprehajalne poti, jih utrdili s smrekovimi latami ter 
gramozom in ob poti nasuli zemljo, ter površino na novo zatravili. Za razgrinjanje zemlje ob 
sprehajalnih poteh smo izvedli delovno akcijo, kjer so sodelavci Občinske uprave z lastnim 
delom prispevali k obnovitvi podobe parka.  

Skozi celo leto smo na javnih površinah, ki so v lasti občine in na avtobusnih postajališčih, 
skrbeli za nasaditev cvetlic ter ostalega okrasnega drevja in grmovnic ter njihovo 
vzdrževanje, kjer predvsem v poletnem sušnem času skrbimo za vsakodnevno zalivanje 
gredic. Vzdrževanje gredic in cvetličnih korit ob avtobusnih postajah, parkih in spomenikih, 
zahteva odstranjevanje plevelov skozi vso obdobje rasti. Pomladansko in jesensko čiščenje 
parkov zahteva čiščenje odmrlega vejevje in odpadlega listja, ter trebljenje travnih površin.  

Izbrali in nadzirali smo izvajalca, ki je skozi celo leto zagotavljal oskrbovanje in vzdrževanje 
gredic. Za letno zasaditev kraja s cvetličnimi gredicami, smo namenili 17.740,84 €, kar 
pripomore k splošnemu videzu in urejenosti celotnega Bohinja in pušča pozitiven vtis tudi pri 
obiskovalcih Bohinja. Na območju občine, je poleg Ceconijevega parka, ki obsega več kot 
2.500 m2, še več kot 350 m2 cvetličnih gredic, 48 cvetličnih korit na avtobusnih postajah, 24 
cvetličnih korit na muzejih ter spomenikih in 26 cvetličnih korit na stavbi Občine Bohinj in 
režijskega obrata. 

Slika 14: Cvetlične gredice v Bohinjski Bistrici  

 
Vir: lastni vir 
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Čiščenje parkov, zelenic in javnih površin smo izvedli sami, večji obseg dela je predvsem 
spomladi, ko očistimo površine in jeseni, ko odstranimo odpadlo listje. Približna ocena 
površine, ki jo je potrebno vsako pomlad očistiti listja, vej in ostalih odpadkov je okrog 
42.900 m2, v to površino pa ni všteta obala jezera, ki smo jo očistili v okviru akcije.  

Postavili smo nekaj novih oglasnih in usmerjevalnih tabel ob občinskih javnih poteh v skladu 
s celostno podobo turistične signalizacije v občini Bohinj.  

Skrbeli smo za letno vzdrževanje parkov in javnih površin na območju celotne občine. Vseh 
površin, ki jih vzdržuje Občina Bohinj je približno 50.000 m2. V lanski sezoni smo zagotovili 
košnjo vseh teh površin najmanj 10-krat. Za košnjo parkovnih površin smo trenutno 
zadovoljivo opremljeni s kvalitetnimi parkovnimi kosilnicami Rider. Za redno košnjo vseh 
površin po celotnem območju Bohinja smo v letu 2015 opravili 2450 ur dela. 

Ceconijev park in organizacija porok 

V Ceconijevem parku smo v letu 2010 pričeli z organizacijo porok, ker je bilo zanje vse več 
interesa, saj s svojo ureditvijo parkovnega vrta nudi prekrasen ambient za organizacijo 
takega dogodka. V ta namen je bila imenovana komisija za organizacijo in izvedbo porok v 
Ceconijevem parku. Njeni člani, s pomočjo režijskega obrata, vsakokrat poskrbijo za pripravo 
prostora za posamezno poroko, pri tem pa se vedno v največji možni meri upoštevajo tudi 
posebne želje naročnikov. 

V Ceconijevem parku smo v letu 2015 organizirali slovesno sklenitev poročne zveze za dva 
para, v vsakem paru je bil en od zakoncev iz Bohinja. Vse poroke je organizirala komisija za 
organizacijo in izvedbo porok v Ceconijevem parku, v sami organizaciji pa je vključena 
priprava prostora s poročno okrasitvijo, priprava sedežev za svate, poročnim aranžmajem in 
zdravico ob sklenjeni zakonski zvezi. Za storitve organizacije porok smo iztržili 854,00 €, pri 
čemer je bila cena posamezne poroke v skladu s Sklepom o določitvi cen za leto 2015 (Uradni 
vestnik Občine Bohinj št. 9/2014) 400,00 € brez DDV. Zelo dobro sodelujemo z matičarji 
Upravne enote Radovljica. Vsi poročeni pari so bili s pripravo dogodka izredno zadovoljni in 
ni manjkalo pohval komisiji, ki je pripravila posamezni dogodek, seveda vedno s pomočjo 
režijskega obrata, ki nudi vso podporo pri fizični postavitvi aranžmajev in okolice. Za primer 
slabega vremena in nemoteno izvedbo dogodka smo že v letu 2014 uredili rezervni prostor 
v bližnjem kulturnem domu Joža Ažmana. Od samega začetka za podobo in urejenost 
Ceconijevega parka skrbijo tudi prostovoljke, ki tudi ob porokah opravijo veliko dela in jim 
gre za ves njihov trud velika zahvala, saj brez njih takšnega parka ne bi bilo. Konec leta 
2015 so nas obvestile, da so končale s svojim delom, za kar se jim v imenu Bohinjcev 
zahvaljujemo. Prepričani smo, da bo volja občinskih svetnikov pri dodeljevanju sredstev 
občinskega proračuna za ta namen, omogočila nadaljevanja dela prizadevnih prostovoljk.  

Slika 15: Ceconijev park, pripravljen za poročni obred 

 
Vir: lastni vir 
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V proračunu Občine Bohinj se namenijo sredstva za vzdrževanje parka in organizacijo in 
izvedbo porok v Ceconijevem parku iz proračunske postavke 6180, za kar je bilo v letu 2015 
namenjeno 9.053,53 €. Sredstva se namenijo za strukturne rastline in enoletnice za cvetlično 
ureditev gredic, orodje za vzdrževanje parka ter gnojila in škropiva. Zaradi ponavljajočega 
vandalizma smo morali zamenjati več polomljenih svetilk, veliko dela pa je tudi s ponovnim 
nameščanjem opreme parka, ki jo brezobzirneži prevračajo po parku. Ostala sredstva pa so 
namenjena za same poroke, cvetlične aranžmaje za poročne obrede in penino za zdravico 
ob slovesni sklenitvi poročne zveze, v letu 2015 smo dali kemično očistiti preproge, ki se 
uporabljajo pri obredih in za to namenili 587,13 € sredstev, ter 186,66 € sredstev za kemično 
čiščenje pregrinjal za stole. 

Slika 16: Vandalizem v Ceconijevem parku 

 
Vir: lastni vir 

Zimsko drsališče 

Kot že nekaj zimskih sezon, smo tudi v letu 2015 poskrbeli za postavitev začasnega zimskega 
drsališča v središču Bohinjske Bistrice, na zelenici pred zdravstvenim domom. Poleg rednega 
vzdrževanja med obratovanjem pokritega drsališča, je potrebno šotor tudi ogrevati in 
odstranjevati sneg s platnene strehe, da ne bi prišlo zaradi preobtežitve do porušitve šotora. 
Po zaključenem zimskem obdobju 2014-2015, smo razstavili montažno drsališče, šotor pa 
je bil na tej lokaciji uporabljen še za izvedbo 20. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip 
prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ter za športno prireditev. Prireditveni šotor 
Favorit dimenzije 20 m x 30 m smo 29. 6. odstranili in ga namenili za izvedbo drugih 
prireditev. 26. 11. 2015 smo začeli s postavljanjem drsališča za novo zimsko sezono, drsanje 
je bilo mogoče že v prvem tednu decembra.  

Slika 17: Zimsko drsališče 

 
Vir: lastni vir 
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Šotor 

Občina Bohinj razpolaga z dvema prireditvenima šotoroma, ki jih uporablja za lastne potrebe, 
pod posebnimi pogoji pa jih posoja tudi zainteresirani javnosti, pod določenimi pogoji. Za te 
namene je sprejela Pravilnik o uporabi in najemu šotora (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
5/2010), s katerim se ureja način, pogoje in postopek oddaje šotora POWER 32 m x 10 m, 
sestavljenega iz osmih 4 m x 10 m delov, 3,2 m stranske višine, z okni, v najem ter najemna 
razmerja, način in merila za določanje višine najemnine šotora, ki je v lasti Občine Bohinj. 
Poleg tega šotora ima Občina Bohinj v lasti še prireditveni šotor FAVORIT, velikosti 30 m x 
20 m, ki se prvenstveno uporablja za pokrito zimsko drsališče, Pravilnik o uporabi in najemu 
šotora pa zanj konkretno ne velja, se pa pri najemu običajno uporablja določbe tega 
pravilnika. 
 
V skladu s Sklepom o določitvi cen za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/2014), 
je za najem 8 delov šotora določena cena 453,49 €/dan uporabe, postavljanje šotora 163,54 
€ in podiranje šotora 81,77 €. V primeru najema delov šotora (osmin) se navedene cene 
sorazmerno znižajo. Društva, javni zavodi in druge organizacije ki imajo sedež v občini Bohinj 
in se financirajo iz proračunskih sredstev, ne opravljajo profitne dejavnosti ter niso davčni 
zavezanci, plačajo 30 % navedenih cen. Plačila najema šotora so oproščena izključno 
humanitarna in invalidska društva s sedežem v občini Bohinj. 
 
šotor POWER 

Šotor POWER, so v letu 2015, delavci režijskega obrata postavili skupno sedem krat in osem 
krat podirali, v primerih ko je bilo posojeno raznim društvom pa so poskrbeli za izdajo iz 
skladišča in prevzem nazaj, v nekaterih primerih pa tudi za transport. 
 
Tabela 17: Najem šotora POWER, 10 m x 32 m 

 ŠOTOR POWER, 10 m x 32 m 
  PRIREDITEV NAJEMNIK LOKACIJA DATUM OPRAVILO UR 

1 B.O.FEjST Turistično društvo Bohinj 
smučišče 
Senožeta 9.2.2015 postavljanje šotora 40 

  B.O.FEjST Turistično društvo Bohinj 
smučišče 
Senožeta 14.2.2015 prireditev   

  B.O.FEjST Turistično društvo Bohinj 
smučišče 
Senožeta 16.2.2015 

podiranje šotora in 
skladiščenje 48 

2 Alpski večer Turizem Bohinj Dvorana Danica 14.5.2015 
postavitev 2 delov Alpski 
večer 40 

3 Veselica 
Lovska družina Jelovica-
Ribno Ribno 15.5.2015 izdaja iz skladišča   

  Veselica 
Lovska družina Jelovica-
Ribno Ribno 16.5.2015 prireditev   

  Veselica 
Lovska družina Jelovica-
Ribno Ribno 17.5.2015 prevzem v skladišče   

4 Gasilska veselica PGD Bohinjska Bela Bohinjska Bela 19.6.2015 izdaja iz skladišča   
  Gasilska veselica PGD Bohinjska Bela Bohinjska Bela 20.6.2015 prireditev   

5 Gasilska veselica 
Prostovoljno gasilsko 
društvo KOPRIVNIK Koprivnik 22.6.2015 

transport iz Bohinjske 
Bele   

  Gasilska veselica 
Prostovoljno gasilsko 
društvo KOPRIVNIK Koprivnik 27.6.2015 prireditev   

6 
Evropsko prvenstvo v 
kajakaškem maratonu 2015 Turizem Bohinj Stara Fužina 29.6.2015 

prevzem s Koprivnika 
postavljanje EP 64 

7 Gasilska veselica 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Savica-Polje Kamnje 9.7.2015 

transport in deponiranje 
Kamnje   

  Gasilska veselica 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Savica-Polje Kamnje 11.7.2015 

prireditev, postavitev ni 
bila potrebna   

    Turistično društvo Bohinj Ribčev laz 24.7.2015 
Kamnje-Ribčev laz, 
postavljanje   

8 Kmečka ohcet Turistično društvo Bohinj Ribčev laz 25.7.2015 prireditev   
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 ŠOTOR POWER, 10 m x 32 m 
  PRIREDITEV NAJEMNIK LOKACIJA DATUM OPRAVILO UR 
  B.O.FEjST Turistično društvo Bohinj Ribčev laz 21.7.2015 postavljanje šotora 40 
9 B.O.FEjST Turistično društvo Bohinj Ribčev laz 26.7.2015 prireditev   

    Turistično društvo Bohinj Ribčev laz 28.7.2015 
podiranje in transport na 
Gorjuše   

  Gasilska veselica 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Gorjuše Gorjuše 1.8.2015 postavljanje šotora   

10 Gasilska veselica 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Gorjuše Gorjuše 2.8.2015 prireditev   

    
Prostovoljno gasilsko 
društvo Gorjuše Gorjuše 3.8.2015 prevzem v skladišče   

  

KOLESARSKA TEKMA NA 
USKOVNICO IN VESELI 
VEČER 

ŠPORTNO DRUŠTVO 
SREDNJA VAS-BOHINJ Srednja vas 13.8.2015 transport Srednja vas   

11 

KOLESARSKA TEKMA NA 
USKOVNICO IN VESELI 
VEČER 

ŠPORTNO DRUŠTVO 
SREDNJA VAS-BOHINJ Srednja vas 15.8.2015 prireditev   

  

KOLESARSKA TEKMA NA 
USKOVNICO IN VESELI 
VEČER 

ŠPORTNO DRUŠTVO 
SREDNJA VAS-BOHINJ Srednja vas 27.8.2015 

podiranje šotora Srednja 
vas   

  
SREČANJE UPOKOJENCEV 
GORENJSKE 

Društvo upokojencev 
Bohinjska Bistrica Danica 1.9.2015 

postavljanje, prej 
prevzem v Srednji vasi 72 

12 
SREČANJE UPOKOJENCEV 
GORENJSKE 

Društvo upokojencev 
Bohinjska Bistrica Danica 3.9.2015 

prireditev (2100 
prijavljenih)   

13 
ETU TNatura Bohinj kros 
triatlon Turizem Bohinj Pod Skalco 11.9.2015     

  Kravji bal v Bohinju Turistično društvo Bohinj Ukanc 17.9.2015 
podiranje pod Skalco, 
postavljanje šotora 56 

14 Kravji bal v Bohinju Turistično društvo Bohinj Ukanc 20.9.2015 prireditev   
 Kravji bal v Bohinju Turistično društvo Bohinj Ukanc 21.9.2015 podiranje šotora 56 
     Skupaj opravljeno: 416 

 Vir: lastni vir 
 

šotor FAVORIT 

Šotor FAVORIT, so v letu 2015, delavci režijskega obrata postavili skupno štiri krat in štiri 
krat podirali. Zaradi velikosti šotora, je potrebno za transport in pomoč pri postavljanju najeti 
tudi zunanje sodelavce, kar je povezano s stroški. 
 
Tabela 18: Najem šotora FAVORIT, 20 m x 30 m 

 ŠOTOR FAVORIT, 20 m x 30 m 
  PRIREDITEV NAJEMNIK LOKACIJA DATUM OPRAVILO UR 

1 ZIMSKO DRSALIŠČE Občina Bohinj 
Bohinjska 
Bistrica 8.3.2015 

prenehanje obratovanja 
drsališča   

2 

20. Regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip PP CZ 
in RK 

UPRAVA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA ZAŠČITO 
IN REŠEVANJE 

Bohinjska 
Bistrica 16.5.2015 prireditev   

3 
60. let NK Bohinj "Dan 
nogometa" Nogometni klub Bohinj 

Bohinjska 
Bistrica 27.6.2015 prireditev   

4 
Evropsko prvenstvo v 
kajakaškem maratonu 2015 Turizem Bohinj Stara Fužina 29.6.2015 

podiranje in postavljanje 
šotora   

5 
30. spominski pohod na 
Triglav 

Združenje zveze borcev 
za vrednote NOB 
Radovljica Rudno polje 7.7.2015 

podiranje šotora in 
transport 48 

  
30. spominski pohod na 
Triglav 

Združenje zveze borcev 
za vrednote NOB 
Radovljica Rudno polje 8.7.2015 postavljanje šotora   

  
30. spominski pohod na 
Triglav 

Združenje zveze borcev 
za vrednote NOB 
Radovljica Rudno polje 11.7.2015 prireditev   
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 ŠOTOR FAVORIT, 20 m x 30 m 
  PRIREDITEV NAJEMNIK LOKACIJA DATUM OPRAVILO UR 

  
Gasilska veselica PGD 
Studor 

Prostovoljno gasilsko 
društvo STUDOR V 
BOHINJU Studor 14.7.2015 

podiranje šotora in 
transport 40 

  
Gasilska veselica PGD 
Studor 

Prostovoljno gasilsko 
društvo STUDOR V 
BOHINJU Studor 15.7.2015 postavljanje šotora 45 

6 
Gasilska veselica PGD 
Studor 

Prostovoljno gasilsko 
društvo STUDOR V 
BOHINJU Studor 18.7.2015 prireditev   

7 ZIMSKO DRSALIŠČE Občina Bohinj 
Bohinjska 
Bistrica 26.11.2015 postavljanje šotora 61 

     Skupaj opravljeno: 194 
Vir: lastni vir 
 
Za prevoze sestavnih delov in montažo stebrov, ogrodja in prekrivnih cerad, smo z našimi 
delavci opravili 416 delovnih ur za postavitev in podiranje šotora POWER in 194 ur za 
postavitev in podiranje šotora FAVORIT. Ker montaža ogrodja zahteva številno moštvo, 
moramo ob postavljanju in podiranju šotorov na to delo razporediti vse razpoložljive delavce.  

Za postavljanje in podiranje šotora, smo v skladu s sprejetim cenikom za naše storitve, 
iztržili skupno 1.117,92 € za najem šotora ter podiranje in postavljanje, kjer so humanitarna 
društva oproščena plačila, društva, ki delujejo na območju občine Bohinj, pa plačajo 30% 
določene cene najema, ki je v letu 2015 znašala 453,49 € za dan uporabe. 

Za prevoze šotora FAVORIT, moramo zaradi velikosti sestavnih delov najeti prevoznika, ob 
vsakem postavljanju obeh šotorov pa najeti dvižno košaro, oziroma viličar, za kar je v letu 
2015 nastalo skupaj 1.920,89 € stroškov. Za popravilo ponjav šotora POWER, smo namenili 
731,70 €, nabavili smo 30 novih povezovalnih trakov v vrednosti 170,19 €. 

Ob znanju in izkušenost naših delavcev pri postavitvi montažnih šotorov, nas je za postavitev 
zaprosil tudi organizator 30. tradicionalnega spominskega pohoda na Triglav, kjer smo 
poskrbeli za postavitev najetega šotora in odrske scene, večji zalogaj pa je predstavljala tudi 
podpora pri izvedbi Evropskega prvenstva v kajakaškem maratonu 2015, kjer smo za 
potrebe tekmovanja postavili oba šotora, opremo, poleg tega pa nudili podporo pri izvedbi 
tekmovanja tudi ob sami trasi tekmovanja. 

Slika 18: Postavljanje šotora 

 
Vir: lastni vir 
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Izobešanje zastav in podpora pri izvedbi prireditev 

Ob državnih praznikih Republike Slovenije 8. februarja, 27. aprila, 1. in 2. maja, 25. junija 
in 26. decembra ter občinskem prazniku 26. avgusta, po naseljih občine Bohinj izobesimo 
zastave. Zastave izobesimo tudi ob posameznih prireditvah turističnega značaja, kot so 
zastave ob mednarodnem festivalu cvetja. Za izobešanje zastav v letu 2015 smo opravili 70 
ur dela in 550 km prevozov. Državne zastave je bilo potrebno kemično očistiti. 

Za podporo in namestitev potrebne opreme pri organizaciji posameznih prireditev v občini 
Bohinj, smo v letu 2015 nudili podporo za prireditve v dvorani Danica; štiri dni novoletnih 
prireditev z živo glasbo, Alpski večer, prireditve v kulturnem domu Joža Ažmana in tržnici 
(Mednarodni festival cvetja, novoletna tržnica,…), Kravji bal, Zlatorogova pravljična dežela 
– U konc' sveta so pravljice, največ dela pa je bilo vloženega za izvedbo 30. tradicionalnega 
spominskega pohoda na Triglav na Rudnem polju, ter izvedbo srečanja upokojencev 
Gorenjske, ki je po obsegu bilo največje, saj je bilo za 2300 obiskovalcev potrebno priskrbeti 
mize in klopi, ki smo jih uspeli zbrati po vseh društvih v Bohinju in v Ribnem. 

8.6. Vzdrževanje cest 

V letu 2012 je Občinski svet sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih 
poti v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št 3/2012). Ta odlok določa občinske 
ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo ter občinske kolesarske poti. 

Javne ceste v Občini Bohinj 

V Občini Bohinj je podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (leto 2012) skupno 145,7 
km javnih cest, od tega 73,4 km državnih cest s katerimi upravlja Direkcija Republike 
Slovenije za ceste, zimsko vzdrževanje cest pa izvaja koncesionar Gorenjska gradbena 
družba d.d. in 72,2 km občinskih cest s katerimi upravlja občinska uprava Občine Bohinj, 
zimsko vzdrževanje cest pa izvaja režijski obrat. 

Tabela 19: Vir: © SURS, Podatkovni portal SI-STAT, citirano 15. 12. 2015 

Dolžine cest po: OBČINE, KATEGORIJA CESTE , LETO 
  2012 

Bohinj 

Javne ceste - SKUPAJ 145,7 

Državne ceste 73,4 

..avtoceste - AC 0,0 

..hitre ceste (z deljenim cestiščem) - HC 0,0 

..hitre ceste (brez deljenega cestišča) - H1HC 0,0 

..glavne ceste I - G1 0,0 

..glavne ceste II - G2 0,0 

..regionalne ceste I - R1 17,9 

..regionalne ceste II - R2 0,0 

..regionalne ceste III - R3 8,7 

..regionalne turist. ceste - RT 46,7 
Občinske ceste 72,2 

..lokalne ceste - LC 18,2 

..glavne mestne ceste - LG 0,0 

..zbirne mestne ceste - LZ 0,0 

..mestne (krajevne) ceste - LK 0,0 
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Dolžine cest po: OBČINE, KATEGORIJA CESTE , LETO 
  2012 

..javne poti - JP 54,1 

..javne poti za kolesarje - KJ 0,0 
Opombe:  
Vse dolžine so v kilometrih. 
Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno. 
 
Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste 

Vzdrževanje občinskih javnih cest 

Urejanje in vzdrževanje občinskih javnih cest in javnih poti v skladu s kategorizacijo v odloku, 
pločnikov, parkirišč in drugih javnih površin je v določeni meri tudi dejavnost režijskega 
obrata. V letu 2015 so bila po vaseh opravljena sledeča dela: 

 nasipanje in utrditev bankin na Goreljek, vaseh Koprivnik, Gorjuše, Podjelje, Žlan 
in Ukanc do elektrarne, 

 strojno pometanje, 
 obrezovanje vej v cestnem telesu, 
 obcestna košnja, 
 postavljanje cestne signalizacije, usmerjevalnih in informativnih tabel, 
 postavljanje ogledal in prometnih znakov, 
 nasipanje poti na Senožetih, ob jezeru do Mrenša,…  
 popravilo ograj, 
 krpanje udarnih jam s hladnim asfaltom, 
 priprava cestnih površin za asfaltno prevleko, 
 ročno čiščenje prepustov in strojno izpiranje zamašenih prepustov, 
 zamenjava pohodne površine mostu v Danici. 

 
Tabela 20: Vzdrževanje javnih poti 

VZDRŽEVANJE CEST ČAS 
Čiščenje prepustov in jaškov 140 ur 
Strojno pometanje 240 ur 
Strojna obcestna košnja 210 ur 
Priprava za krpanje cest - asfaltiranje 110 ur 
Nasipanje bankin 260 ur 
Obrezovanje vej v cestnem telesu 160 ur 
Popravilo ograj  70 ur 
Montaža prometne signalizacije 160 ur 
Montaža turistične signalizacije 30 ur 
Transparenti, parkomati, panoji 180 ur 

Vir: lastni vir 
 
V letu 2015 smo z mulčerjem – koso za obcestno košnjo, izvajali obcestno košnjo ob 
občinskih javnih poteh. Za obrezovanje drevja v varovalnem pasu ceste smo nabavili krožno 
žago za obcestno obžagovanje drevja, ki smo jo leto prej tudi preizkušali ob občinskih javnih 
poteh. Ob vseh lokalnih cestah in javnih poteh smo z mulčerjem strojno pokosili rastje ob 
cestah, na mestih kjer tega ni bilo moč narediti strojno, pa smo kosili ročno. 

Slika 19: Obcestna košnja ob občinskih javnih poteh 
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Vir: lastni vir 

Kolesarske poti 

V poletnem času redno vzdržujemo kolesarsko pot Bohinjska Bistrica-Stara Fužina-Srednja 
vas. V času poletne sezone ročno in strojno redno čistimo z asfaltne prevleke nanose 
kamenja in drobirja. Ob kolesarski poti redno obrezujemo razraščeno grmovje in rastje ter 
kosimo, v letu 2015 smo morali nekaj varovalnih ograj ob trasi kolesarske poti obnoviti. Tudi 
na kolesarski poti se soočamo z vandalizmi in nepotrebnimi stroški za celotno skupnost. 

Slika 20: Vandalizem ob kolesarski poti 

 
Vir: lastni vir 

Izvajanje zimske službe 

Zimska služba se v skladu z 28. členom Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah 
in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/1998) prične s 15. 
novembrom tekočega leta in se zaključi s 15. marcem naslednjega leta. V kolikor zimske 
razmere zahtevajo drugače, se ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oziroma se zimska 
služba izvaja po potrebi ne glede na navedene datume. V poslovnem letu tako dejansko 
obravnavamo zimsko obdobje 2014-2015 in zimsko obdobje 2015-2016. Zimska služba 
oziroma zimsko vzdrževanje cest je samo en segment v sklopu rednega vzdrževanja cest, 
predvsem zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, ob poledici, snegu, sodri, žledu in 
drugih pogojih, je najtežja in tudi najbolj zahtevna. Prav zaradi tega se moramo nanjo tudi 
posebej in zelo dobro pripraviti. Vse ukrepe v zvezi z zimsko službo pa je potrebno opraviti 
pravočasno, v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest. 
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Zimska služba, v splošnem pomenu, obsega naslednje ukrepe: 

 zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov, 
 pluženje in posipanje javnih prometnih površin, 
 odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin, 
 čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge, 
 čiščenje zasneženih prometnih znakov, 
 obveščanje javnosti o stanju cest, 
 pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih zelenih površinah, otresanje snega z 

drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki 
ogrožajo varnost ljudi in stvari. 

Zimska služba je razdeljena na več obdobij, in sicer: 
 predhodne aktivnosti, 
 izvajanje zimske službe in 
 kasnejše aktivnosti. 

 
V obdobju predhodnih aktivnosti: 

 smo za zimsko obdobje 2015-2016 pripravili izvedbeni program zimske službe v 
občini Bohinj, po katerem se vzdržujejo ceste v zimskem obdobju, ki praviloma traja 
od 15. novembra 2015 do 15. marca 2016,  

 postavili smo dodatno vertikalno prometno signalizacijo, 
 postavili smo snežne opozorilne kole, s katerimi označujemo potek vozišča, prepuste, 

jaške in podobne objekte ob javnih cestah, ki v zimskih razmerah predstavljajo ovire 
za zimsko službo, 

 dokupili smo 800 snežnih kolov, 
 na Koprivniku, je bilo postavljeno novo začasno skladišče posipnih materialov, 
 v okviru priprav skladišč posipnih materialov, smo za zimsko obdobje 2015-2016 

nabavili 100 m3 drobljenca za posipanje asfaltnih vozišč, kjer uporabljamo frakcijo 4 
– 8 mm mešano s soljo v določenem razmerju, zaloge soli dobavljene med letom, 
smo dopolnili z nabavo 58,16 t morske soli za posipanje, granulacije 0-4 mm za novo 
zimsko obdobje,  

 pred novim zimskim obdobjem smo za potrebe zimske službe pripravili vso potrebno 
mehanizacijo, 

 na tovornem vozilu MAN, so bile zamenjane pnevmatike, 
 za vlečni posipalnik Riko Ribnica – TK-12, so bile nabavljene in vgrajene nove 

pnevmatike, 
 za traktor John Deere so bile nabavljene snežne verige, 
 delavce v zimski službi smo izobrazili za delo s stroji. 

 
Tabela 21: Mehanizacija in oprema-Režijski obrat Občine Bohinj 

MEHANIZACIJA PROIZVAJALEC TIP MOČ REGISTRSKA 
ŠT. 

LETO 
IZDELAVE 

večnamensko 
vozilo 

MERCEDES-BENZ UNIMOG U 300 110 kW KR 82-43J 2006 

koničasti preklopni 
snežni plug 

SCHMIDT KL-V 32 / / 2006 

snežna freza SCHMIDT FS 75-245 / / 2006 

posipalnik SCHMIDT stratos S20-18 VCLN 490 / / 2007 

tovorno vozilo MAN 10.220 BB  KR H9-541 2004 
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MEHANIZACIJA PROIZVAJALEC TIP MOČ REGISTRSKA 
ŠT. 

LETO 
IZDELAVE 

snežni plug SCHMIDT Tarron, MS 30.1 / / 2007 

vlečni posipalnik Riko Ribnica TK-12 / / 2005 

traktor John Deere 5M 5100M 74 kW KR HP-672 2013 

koničasti preklopni 
snežni plug 

SON SPVO 300 / / 2013 

snežna freza SCHMIDT S3 / /  

koničasti plug SCHMIDT  / /  

posipalnik Riko Ribnica TP-9SNK / / 2013 

rovokopač TEREX 880 SX 74,5 kW / 2008 

Vir: lastni vir 
 
Med izvajanjem zimske službe: 

 smo v letu 2015 nabavljali posipne materiale po potrebi, skupno je bilo v letu 2015 
nabavljeno 350 m3 drobljenca 4-8 mm in 174,04 t morske soli, 

 v zimskem obdobju 2014-2015, od 15. novembra 2014 do 15. marca 2015, oziroma 
obdobja, ko so na cestah vladale zimske razmere, so pogodbeni izvajalci zimske 
službe za odstranjevanje snega s cestišč in posipanje vozišč zaradi preprečevanja 
poledice opravili skupaj 991 ur. Od tega 391 ur v letu 2014 in 600 ur v letu 2015, 

 v zimskem obdobju 2015-2016, od 15. novembra 2015 do 31. decembra 2015, 
oziroma obdobja, ko so na cestah vladale zimske razmere, so pogodbeni izvajalci 
zimske službe za odstranjevanje snega s cestišč in posipanje vozišč zaradi 
preprečevanja poledice opravili skupaj 59 ur, 

 1114 ur so v letu 2015 opravili naši delavci režijskega obrata, 
 1213 ur smo na režijskem obratu opravili v zimskem obdobju 2014-2015, 
 v letu 2015 je bilo v zimski službi opravljeno skupno 1773 ur. 

 
Tabela 22: Opravljeno delo v zimski službi-Režijski obrat Občine Bohinj 

Dejavnost zimske službe režijskega obrata 2013 
[hh:mm] 

2014 
[hh:mm] 

2015 
[hh:mm] 

Postavljanje in odstranjevanje snežnih kolov 161:00 152:00 186:30 
Krpanje udarnih jam 0 77:30 25:00 
Odstranjevanje podrtega drevja 4:00 35:30 0 
Razvoz posipnih materialov 260:56 97:15 176:55 
Priprava in vzdrževanje strojev zimske službe 0 65:40 62:06 
Odvoz snega 67:00 166:00 66:00 
Pluženje in posipanje 511:35 622:40 218:40 
Strojno rezkanje snega 195:20 170:00 0:00 
Strojno odstranjevanje snega ROVOKOPAČ 304:00 251:00 50:00 
Ročno odstranjevanje snega in posipanje 562:15 601:40 242:29 
Ročni samohodni rezkalnik snega 266:05 252:15 48:45 
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Dejavnost zimske službe režijskega obrata 2013 
[hh:mm] 

2014 
[hh:mm] 

2015 
[hh:mm] 

Izdelava pokritega skladišča Koprivnik   38:00 
Skupna vsota 2332:11 2491:30 1114:25 

Vir: lastni vir 
 

Tabela 23: Število opravljenih ur v zimskem obdobju 2014-2015 

Pogodbeni izvajalci, 
najeti izvajalci, 
režijski obrat 

OK
TO

BE
R-

NO
VE

M
BE

R 

DE
CE

M
BE

R 

JA
NU

AR
 

FE
BR

UA
R 

M
AR

EC
 

AP
RI

L 

M
AJ

 

Skupna 
vsota 

VINKO KOROŠEC - NOSILEC 
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 9:30 44:30 53:30 54:30 2:30 0:00 0:00 164:30 
FRANC BEZNIK - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 0:00 27:30 18:00 25:00 0:00 0:00 0:00 70:30 
MILAN STARE - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 0:00 20:00 14:30 18:30 0:00 0:00 0:00 53:00 
DAMIJAN KOROŠEC - NOSILEC 
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 0:00 30:00 14:00 30:00 2:00 0:00 0:00 76:00 
FRANC SODJA - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 0:00 33:45 32:50 26:20 0:00 0:00 0:00 92:55 
JANEZ ARH - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 0:00 38:30 28:40 16:15 0:00 0:00 0:00 83:25 
ŠTEFAN MLAKAR - NOSILEC DOPOLNILNE 
DAJAVNOSTI NA KMETIJI 0:00 15:40 12:00 4:00 0:00 0:00 0:00 31:40 
JOŽE MANDELC - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 0:00 2:25 4:00 0:00 0:00 0:00 0:00 6:25 
ROMAN URBANC - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 0:00 30:00 34:10 21:45 0:00 0:00 0:00 85:55 
JANEZ PODLIPNIK - NOSILEC 
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 0:00 51:00 49:30 14:00 0:00 0:00 0:00 114:30 

ANDREJ ODAR S.P. 0:00 27:00 21:30 17:00 0:00 0:00 0:00 65:30 

JANKO RAVNIK S.P. 0:00 28:10 28:15 30:20 0:00 0:00 0:00 86:45 

MATJAŽ STARE S.P. 0:00 33:20 16:35 10:10 0:00 0:00 0:00 60:05 

REŽIJSKI OBRAT 89:00 244:30 416:51 368:15 58:44 33:30 2:00 1212:50 
Skupaj: 98:30 626:20 744:21 636:05 63:14 33:30 2:00 2204:00 

Vir: lastni vir 
 
 

 

 

Slika 21: Strojno odstranjevanje snega v zimski službi 
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Vir: lastni vir 
V času trajanja zimske službe, ko ni akcij, se izvajajo naslednja dela: 

 čiščenje koritnic, muld in kanalet; 
 obsekavanje grmičevja in dreves 
 čiščenje jarkov; 
 čiščenje prepustov; 
 čiščenje jaškov; 
 čiščenje smernikov in popravilo snežnih kolov; 
 čiščenje prometnih znakov; 
 krpanje udarnih jam s hladno asfaltno maso; 
 pregledi cest; 
 intervencije; 
 odstranjevanje in obrez dreves in grmičevja; 
 ostala dela. 

 
V zimskem obdobju 2014-2015 je bila poraba posipnih materialov za preventivno in 
operativno posipanje zaradi preprečevanja poledice nadpovprečna, v primerjavi s prejšnjimi 
leti in večja kot v letu 2014. V letu 2015 je bilo nabavljeno 350 m3 apnenega drobljenca 
granulacije 4-8 mm in 174,04 ton morske soli.  
Po podatkih klimatološke postaje Bohinjska Češnjica, je bilo v obdobju od 15. 11. 2014 - 15. 
3. 2015, 19 dni s snežnimi padavinami, seštevek vsega zapadlega snega na podlago je bil 
131 cm, maksimalna višina snežne odeje pa je znašala 36 cm. Največ snežnih padavin je 
bilo 28. 12. 2014, ko je zapadlo 32 cm novega snega. 
 
Slika 22: Višina snežne odeje v obdobju od 15.11.2014-15.3.2015-Bohinjska Češnjica 

 
Vir: lastni vir 
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Po podatkih padavinske postaje Bohinjska Bistrica, je bilo v obdobju od 15. 11. 2014 - 15. 
3. 2015, 10 dni s snežnimi padavinami, seštevek vsega zapadlega snega na podlago je bil 
123 cm, maksimalna višina snežne odeje pa je znašala 40 cm. Največ snežnih padavin je 
bilo 30. 1. 2015, ko je zapadlo 39 cm novega snega. 
 
Slika 23: Višina snežne odeje v obdobju od 15.11.2014-15.3.2015-Bohinjska Bistrica 

 
Vir: lastni vir 
 
Slika 24: Povprečna dnevna temperatura v zimskem obdobju-Bohinjska Češnjica 

 
Vir: lastni vir 
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 pometanje cestišč in odstranitev zimskega posipa s cest, 
 krpanje udarnih jam. 

 
Poleg tega pa zagotavljamo očiščenost javnih površin tudi na območjih mirujočega prometa, 
kjer skrbimo predvsem za čiščenje parkirnih prostorov v lasti Občine Bohinj, prehode za 
pešce in postajališča, dovozne ceste k šolam, vrtcem, zdravstveni postaji in ostala prometno 
važna mesta, kot so križišča in cestni priključki. Skrbimo tudi za čiščenje pločnikov, 
dostopnost do hidrantnega omrežja in odvoz narinjenega snega s prometnih površin. 
 
V zimskem obdobju 2014-2015 smo zimsko službo izvajali s 4 vozili Režijskega obrata, s 
katerim tudi izvajamo zimsko službo: 

 večnamensko vozilo: Mercedes, Unimog U 300, 
 traktor: John Deere, 5100M, 
 tovorno vozilo: Man, 10.220 BB, 
 rovokopač: TEREX 880SX 

S pogodbenimi izvajalci pa smo zimsko službo izvajali po posameznih vaseh, v zimskem 
obdobju od 1. 1. 2015 do 15. 3. 2015 smo s posameznimi podizvajalci izvajali zimsko 
službo po posameznih vaseh: 
 
Tabela 24: Podizvajalci zimske službe od 1. 1. 2015 do 15. 3. 2015 

Št. ime in priimek kraj pluženja Moč stroja 
(KM) ZNAMKA TIP 

1 
VINKO KOROŠEC - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

Koprivnik in del ceste 
Koprivnik - Podjelje 101 FIAT 100-90 

2 
FRANC BEZNIK - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI Gorjuše, zgornji del vasi 72 NEW HOLLAND TN 75 D 

3 
MILAN STARE - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

Koprivnik, Gorjuše, spodnji 
del vasi 98 

MASSEY 
FERGUSON MF 4455 

4 
DAMIJAN KOROŠEC - NOSILEC 
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Koprivnik-Goreljek 83 STEYR 9083 

5 
FRANC SODJA - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

Studor, lokalna cesta Studor 
- Srednja vas in Podjelje 
Podjelje in  99 LINDNER GEOTRAC 103 

6 
JANEZ ARH - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI Srednja vas in Češnjica 65 LINDNER GEOTRAC 65 

7 
ŠTEFAN MLAKAR - NOSILEC DOPOLNILNE 
DAJAVNOSTI NA KMETIJI Jereka 90 JOHN DEERE 6220 

8 
JOŽE MANDELC - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

vrtec Bohinj, OŠ dr. Janez 
Mencinger 60 NEW HOLLAND TD60D 

9 ANDREJ ODAR S.P. 
Nomenj, Log, Lepence in 
Bitnje 60 SAME SOLAR 60 

10 
JANEZ PODLIPNIK - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI Ribčev laz 196 STEYR 6195 CVT / 50 

11 JANKO RAVNIK S.P. 
Laški Rovt, Polje, Kamnje, 
Savica, Brod 82 DEUTZ-FAHR AGROFARM 85 

12 
ROMAN URBANC - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI Stara Fužina 68 ZETOR 6341 

13 MATJAŽ STARE S.P. Ukanc 96 DEUTZ-FAHR AGROFARM 100 
 Vir: lastni vir 
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V zimskem obdobju od 15. 11. 2015 do 31. 12. 2015 smo s posameznimi podizvajalci 
izvajali zimsko službo po posameznih vaseh: 
 
Tabela 25: Podizvajalci zimske službe od 15. 11. 2015 do 31. 12. 2015 

Št. ime in priimek kraj pluženja Moč stroja 
(KM) ZNAMKA TIP 

1 
FRANC BEZNIK - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI Gorjuše, zgornji del vasi 72 NEW HOLLAND TN 75 D 

2 
JAKA BEZNIK - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI Gorjuše, spodnji del vasi 83 SAME DORADO 85 

3 
MILAN STARE - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

Koprivnik in del ceste 
Koprivnik - Podjelje 98 

MASSEY 
FERGUSON MF 4455 

4 
DAMIJAN KOROŠEC - NOSILEC 
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI Koprivnik-Goreljek 83 STEYR 9083 

5 
FRANC SODJA - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

Studor, lokalna cesta Studor 
- Srednja vas in Podjelje 99 LINDNER GEOTRAC 103 

6 
JANEZ ARH - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI Srednja vas in Češnjica 65 LINDNER GEOTRAC 65 

 
JANEZ ARH - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI Srednja vas in Češnjica 96 SAME DORADO 3 90 

7 
ŠTEFAN MLAKAR - NOSILEC DOPOLNILNE 
DAJAVNOSTI NA KMETIJI 

Jereka, cesta na Zevt, cesta 
na Krniški Lom 90 JOHN DEERE 6220 

8 
JOŽE MANDELC - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

vrtec Bohinj, OŠ dr. Janez 
Mencinger, pot v Danico 95 NEW HOLLAND TD 5.95 

9 ANDREJ ODAR S.P. 
Nomenj, Log, Lepence in 
Bitnje 60 SAME SOLAR 60 

 ANDREJ ODAR S.P. 
Nomenj, Log, Lepence in 
Bitnje 96 MERCEDES BENZ  UNIMOG 424 

10 JANKO RAVNIK S.P. 
Laški Rovt, Polje, Kamnje, 
Savica, Brod 82 DEUTZ-FAHR AGROFARM 85 

11 
ROMAN URBANC - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI Stara Fužina 95 

MERCEDES -
BENZ MB TRAC 1000 

 
ROMAN URBANC - NOSILEC DOPOLNILNE 
DEJAVNOSTI NA KMETIJI Stara Fužina 68 ZETOR 6341 

12 MATJAŽ STARE S.P. Ukanc 96 DEUTZ-FAHR AGROFARM 100 

12 MATJAŽ STARE S.P. Ribčev laz 96 DEUTZ-FAHR AGROFARM 100 
 Vir: lastni vir 
 
Režijski obrat je s svojimi ekipami zimske službe, pogodbeni izvajalci in dodatnimi plužnimi 
sredstvi, v letu 2015, v okviru zimske službe opravil 1773 ur za odstranjevanje snega in 
posipanje vozišč, kjer gre velik delež na račun preprečevanja poledice na lokalnih cestah z 
večjim naklonom, predvsem ceste na Ravne in ceste na Podjelje in Pokljuko. Podizvajalci so 
opravili 659 ur strojnega dela, v skladu s poročili o izvajanju svoje dejavnosti zimske službe. 
Realizacija na proračunski postavki Stroški drugih izvajalcev-pluženje, je v 2015 dosegla 
43.205,12 €. Ta proračunska postavka vključuje tudi stroške satelitskega sledenja (GPS) v 
višini 1.275,44 €, s katerim je bil v prejšnjih letih uveden učinkovit nadzor nad izvajanjem 
zimske službe, hkrati pa je bil s tem omogočen neposreden nadzor nad zaračunavanjem 
svojih storitev s strani podizvajalcev in posledično zmanjšanje števila zaračunanih ur. 
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Prednost sistema je med drugim tudi v optimizaciji dela in lažjem usklajevanju terenov 
podizvajalcev. Arhiviranje podatkov omogoča tudi kasnejši vpogled v čas in območje pluženja 
posameznega stroja, kar se lahko izkaže v pomoč tudi ob morebitnih odškodninskih 
zahtevkih, ki bi bili vloženi proti Občini Bohinj zaradi domnevno neustreznega pluženja 
oziroma neizvajanja rednega vzdrževanja cest v okviru zimske službe. 
 
Na proračunski postavki Material na zalogi-zimska služba-skupna raba je bila realizacija 
18.400,20 €, kjer gre za nabavo apnenega drobljenca 4-8 mm za zimsko posipanje cest in 
soli v razsutem stanju ter snežnih kolov. 

Vzdrževanje parkirišč 

Občinski svet je junija 2013 sprejel cene parkirnin, cena za uro parkiranja z osebnim vozilom 
znaša 1,5 €, za kombinirana vozila 2,2 € in za avtobuse 5,0 €. Celodnevno parkiranje na 
parkirišču pri hotelu Kristal je stalo 3 €, uveden pa je bil avtobusni prevoz od parkirišča, do 
mostu na Ribčevem Lazu. 
 
V skladu z Odlokom o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera so za 
parkiranje vozil namenjena naslednja javna parkirišča: 

 pred Turističnim društvom Bohinj, 
 pod Skalco, 
 na Veglju, 
 za hotelom Jezero, 
 Naklova glava, 
 križišče Ukanc, 
 na Vorenčkojci, 
 in pri spodnji postaji pod žičnico Vogel.  

 
Parkirni prostor pri cerkvi Sv. Janeza Krstnika pri bohinjskem jezeru, pri kulturnem domu v 
Stari Fužini in cerkvi Sv. Pavla spada v cono kratkotrajnega parkiranja na katerem je 
dovoljeno parkiranje maksimalno dve uri. Za izdelavo letnih dovolilnic-nalepk, za uporabo 
parkirnih prostorov, smo dali izdelati 1500 nalepk za parkiranje rdeče barve, ter 300 nalepk 
zelene barve za uporabo gozdne ceste Stara Fužina-Voje in Vogar-planina Blato, za kar smo 
namenili 823,88 €. 
 
Za potrebe organizacije večjih in tradicionalnih prireditev (kmečka ohcet, Kresna noč, Kravji 
bal idr.) ali ob izrednem povečanju prometa se lahko, po predhodnem soglasju župana, za 
parkiranje vozil nameni naslednja zemljišča: travnik pred Turističnim društvom na Ribčevem 
Lazu (parc.št. 1131/1 k.o. Savica), travnik nasproti Penziona Kristal na Ribčevem Lazu (del 
parc.št. 1104/1, parc.št. 1137 in parc.št. 1136 vse k.o. Savica) travnik Labora (parc.št. 
1097/6 in parc.št. 1097/7 k.o. Studor) in travnik pri gostinskem lokalu Don Andro (parc.št. 
1806 in parc.št. 1801/2 k.o. Studor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 25: Parkirišča 
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Za vzdrževanje in investicije parkirišč. je bilo v letu 2015 namenjenih 27.077,96 €. Za 
stroške prevoza s parkirišča nasproti hotela Kristal, smo najetemu prevozniku namenili 
1.880,00 €, strošek pobiranja parkirnin v okviru študentskega dela je bil 3.925,98 €, kjer so 
bili stroški večji od planiranih, predvsem zaradi parkirišča pri hotelu Zlatorog. Na Ribčevem 
lazu, smo pred turističnim društvom opravili sanacijo cementnih plošč s popravilom in 
zamenjavo polomljenih plošč. Najeto parkirišče ob križišču v Ukancu smo pred zimsko sezono 
v celoti uredili z nasipanjem gramoza. 
 
Ostali stroški so vezani z vzdrževanjem parkomatov, bilo je nekaj menjav tiskalnikov, 
krmilnih plošč in čitalcev denarja, zaradi uvedbe novega bankovca za 10 €. Za vzdrževanje 
opreme parkomatov je bilo namenjeno 15.879,73 €. Ker se pojavlja tudi vedno več poškodb 
parkomatov zaradi vandalizma, s čimer je povezano tudi znaten del stroškov, smo tako kot 
leto prej, parkomate zavarovali pri zavarovalnici. 13. 9. 2015 je redarska služba 
medobčinskega redarstva Bled, Bohinj in Železniki zaznala škodni dogodek, kjer so neznani 
vandali poškodovali parkomate na Veglju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 26: Vandalizem na parkomatih na Veglju 
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Vir: lastni vir 

8.7. Vzdrževanje objektov 

Občina Bohinj kot lastnik določenih nepremičnin, preko režijskega obrata skrbi tudi za 
redno vzdrževanje teh objektov. Za vzdrževanje občinskih objektov je bilo opravljeno 
2.891 ur dela. 
 
Tabela 26: Vzdrževanje občinskih objektov 

Objekt Vzdrževanje 
Planšarski muzej v Stari Fužini Redno vzdrževanje. 
Oplenova hiša v Studorju Popravilo luči, ograje, izdelava klopi. 
Muzej Tomaža Godca Redno vzdrževanje, prenos muzejske zbirke. 
Občinska stavba, Triglavska cesta 35 Redno vzdrževanje. 
Stavba režijskega obrata, Rožna ulica 18 Redno vzdrževanje. 
Kulturni dom Joža Ažmana Redno vzdrževanje. 
Večnamenska dvorana Danica Redno vzdrževanje. 
Občinska stanovanja Redno vzdrževanje. 
Mrliške vežice Bohinjska Bistrica Ureditev dela vežic, obnova strehe, žlebovi. 

Vir: lastni vir 

8.8. Javna razsvetljava 

Javna razsvetljava predstavlja izreden pomen za občane z vidika splošne in prometne 
varnosti ter varnejšega gibanja v nočnem času. 
 
Vzdrževanje in zagotavljanje osvetlitve občinskih cest, javnih površin, javnih zgradb, 
spomenikov ter ostalih osvetljenih javnih objektov obsega: 

 vzdrževanje, dobavo in menjavo sijalk, 
 vzdrževanje, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav in drugih sestavnih delov, 
 vzdrževanje, čiščenje stekel, 
 vzdrževanje, popravilo okvar in poškodb na prižigališčih, nadzornih in krmilnih 

napravah, napeljavah in razvodih ter ostalih podobnih napravah 
 
V okviru vzdrževanja javne razsvetljave so se v letu 2015 izvajala naslednja dela in 
zamenjave, ki so potrebne za zagotavljanje nemotenega, varnega in brezhibnega delovanja 
javne razsvetljave: 

 menjava sijalk: 105,  
 menjava okovov: 5,   
 menjava OG stekel: 2,  
 menjava vžigalnih tuljav: 4, 

Zaključni račun 2015 Stran 466 od 515



OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
Poslovno poročilo za leto 2015 

Stran 70 od skupaj 85 strani 

 menjava luxomata: 1, 
 menjava štarterjev: 20, 
 menjava dušilk: 2, 
 prevezava za namestitev varčnih žarnic: 2, 
 popravila napak na dovodnem kablu: 6, 
 demontaža svetilk zaradi gradbenih del in montaža: 1, 
 ostala električarska dela, povezana z delovanjem naprav javne razsvetljave. 

8.9. Pokopališka dejavnost 

Kot izvajalec pokopališke dejavnosti, smo vzdrževali mrliške vežice in pokopališče. V 
zimskem času smo poskrbeli za odstranjevanje snega, v poletnem pa za košnjo. Dobavili 
smo pesek za ureditev poti in okolice grobov. 
 
V letu 2015 je bilo izvedeno tlakovanje od vhoda v cerkev proti vhodu na pokopališče. 
Nadaljevanje tlakovanja se predvideva še v letu 2016. Na novem delu pokopališča ob mrliški 
vežici, smo zravnali teren, uredili odvodnjavanje ter določili nova grobna mesta.  
 
V letu 2015 smo nadaljevali z ažuriranjem katastra grobnih mest na pokopališču Bohinjska 
Bistrica in Bitnje. 
V letu 2015 je bilo na pokopališču v Bohinjski Bistrici opravljenih 38 pogrebov, na pokopališču 
na Bitnjah 3 in v Srednji vasi 15 pogrebov. Prihodek od uporabe mrliških vežic je znašal 
7.437,91 EUR.  

8.10. Urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov 

V aprilu 2012 smo po idejni arhitekturni ureditvi tržnega prostora ob glavnem križišču 
Bohinjske Bistrice nasproti pošte uredili in opremili tržni prostor, Občinski svet Občine Bohinj 
pa je sprejel Tržni red tržnice Bohinjska Bistrica (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/2012), 
ki je določil za upravljavca Režijski obrat. Samo ureditev smo zaključili s prvim tržnim dnem 
v soboto 30. 6. 2012. Med letom smo nudili potrebno vzdrževanje tržnice, čistili površine, 
skrbeli za praznjenje košev za odpadke in zalivali rastline cvetlične ureditve tržnice. Na tržnici 
smo odstranili odmirajoča drevesa (macesen in brezo), za kolesarje je bilo postavljeno 
stojalo za kolesa in uredili klančino za servisni dostop in s tem omogočili tudi dostop 
invalidom na tržnico. 
 
Slika 27: Odstranitev odmirajočih dreves na tržnici Bohinjska Bistrica 

 
Vir: lastni vir 
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V skladu z odločbami, izdanimi s strani občinske uprave in tržnim redom, smo s prodajalci 
sklenili 6 pogodb za letni najem prodajnega prostora ter 4 pogodbe za dnevni najem, na 
tržnici Bohinjska Bistrica. Največ zanimanja je za prodajo na tržnici v poletnem času, sobota 
v tednu pa je najbolj zaželen prodajni dan. 
 
Skladno s Sklepom o določitvi cen za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/2014) 
je bila za letni najem določena cena za prodajno mesto 200 €, mesečni najem 30 € in dnevni 
najem 5 €. V poletnem in zimskem času so na tržnici 3 odprte stojnice in 7 zaprtih lesenih 
stojnic za stalne prodajalce kmečkih dobrot in izdelkov domače tržnice s področja Bohinja, 
skupaj 10 prodajnih mest. 

8.11. Urejanje in vzdrževanje javnih kopališč, čolnarn in privezov 

Kopalne vode na območju Bohinjskega jezera 

Na kopalnih območjih lokalne skupnosti skrbijo za postavitev sanitarij in košev za smeti, za 
dodatno varnost pa posebej ni poskrbljeno. Kopalce nihče ne nadzoruje, vodne površine pa 
niso vidno označene, zato se kopalci ne smejo preveč oddaljiti od obale - v jezerih do 100 
metrov in v rekah do 30 metrov. 
 
Za najem in vzdrževanje sanitarij na kopalnih območjih od 12.6.2015 do 14.9.2015, smo 
namenili 3.704,48 € v katerem je bilo vključeno 1x tedensko vzdrževanje, v glavni kopalni 
sezoni od 11.7. do 17.8. pa še dodatno tedensko vzdrževanje za 15 prenosnih WC kabin. 
Zamenjali smo nekaj košev za odpadke in izdelali 4 nove komplete klopi z mizami. 
 
Slika 28: Izdelava novih miz in klopi 

 
Vir: lastni vir 
 
Bohinjsko jezero je naše največje naravno stalno jezero v Sloveniji. Leži v ledeniško 
izoblikovani jezerski skledi in premore okoli 100 milijonov kubičnih metrov vode. Glavni 
dotok je Savica, ki izvira v slapu pod steno Komarče. Na Bohinjskem jezeru sta določeni 
kopalni območji Fužinski zaliv in Ukanc, kopalcev pa ne manjka niti na preostalih delih jezera. 
Obe območji ležita v Triglavskem narodnem parku, zato se je potrebno držati določenih 
pravil, ki so namenjena ohranjanju narave. 
 
Na vseh naravnih kopalnih vodah se izvaja nadzor nad kakovostjo vode z državnim 
monitoringom (spremljanjem) kakovosti naravnih kopalnih voda v času kopalne sezone, ki 
na celinskih vodah traja od 15. junija do 31. avgusta. Nosilec monitoringa kakovosti naravnih 
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kopalnih voda je ARSO (Agencija RS za okolje), ki deluje pod okriljem MOP (Ministrstva za 
okolje in prostor). 
 
Sveži podatki o kakovosti kopalnih voda se nahajajo na spletni strani Agencije Republike 
Slovenije za okolje. Izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda se izvaja na merilnih 
mestih, izvajalec pa je bil v letu 2015 Nacionalni inštitut za javno zdravje. Predpisi zahtevajo, 
da je na vidnem mestu na samem območju kopališča ali območju prostega kopanja na voljo 
informacija o trenutni kakovosti kopalne vode, kar seveda vključuje tudi morebitno 
informacijo o prepovedi kopanja v primeru, da je voda neprimerna za kopanje, o čemer 
presodi zdravnik, specialist higienik. 
 
Režijski obrat je informacije o kakovosti kopalnih voda objavil na predpisanih tablah, ki se 
nahajajo na Veglju, v Fužinskem zalivu in v kampu v Ukancu. Na informacijskih tablah so 
oznake kakovosti kopalne vode za minulo obdobje, trenutni podatki iz vzorčenj pa so 
dostopni preko spletne strani. V veselje nam je lahko, da sta bila oba kopalna območja v 
Bohinju razvrščena v obdobju 2010-2014, glede kakovosti, kot odlična. 
 
Slika 29: Novo označevanje kopalnih vod 

 
Vir: lastni vir 

Ladja »Bohinj« 

V okviru režijskega obrata opravljamo prevoze s turistično ladjo na bohinjskem jezeru z ladjo 
»Bohinj«. Za izvajanje prevozov, sta čez leto zaposlena dva voznika – upravljavca čolna, ki 
izmensko opravljata vožnje s turistično ladjo in sta zaposlena za določen čas od aprila do 
decembra. 
 
Za prevoze vzdržujemo tudi dva pristajalna pomola ob čolnarni na Ribčevem lazu in v 
Ukancu, oba smo v letu 2015 delno obnovili. 
 
Slika 30: Ladja »Bohinj« 

 
Vir: lastni vir 
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8.12. Plakatiranje 

Devetega maja 2009 je stopil v veljavo Odlok o plakatiranju v Občini Bohinj, ki je uredil 
izvajanje te dejavnosti. Oglaševalci na oglasnih tablah v občini Bohinj so v lanskem letu 
večinoma upoštevali način oglaševanja kot ga ureja odlok o plakatiranju. Nameščenih je bilo 
2.228 (po naročilu režijski obrat tudi namešča in odstranjuje plakate) od 71 oglaševalcev. V 
primerjavi z letom 2014 se je število evidentiranih plakatov zvišalo za 3,623 odstotkov. 
Prihodek iz te dejavnosti je dosegel 1001,01 € z DDV, kar je 32,79 odstotkov več kot v letu 
2014. V sklopu redne dejavnosti smo vzdrževali in obnavljali plakatna mesta, ter nameščali 
in odstranjevali oglasna sporočila na plakatna mesta. 
 
V centru Ribčevega laza, na Kamnjah in v Srednji vasi, smo v celoti obnovili plakatna mesta, 
za kar smo namenili 3.111,00 € za leseni del konstrukcije iz macesnovega lesa. 

8.13. Soglasja in drugi dokumenti 

V letu 2015 so bila izdana sledeča soglasja in izjave: 
 projektni pogoji in dopolnitve projektnih pogojev: 31 dokumentov, 
 projektne rešitve in dopolnitve: 23 dokumentov, 
 soglasja k priključitvi: 11 dokumentov, 
 soglasja za priključitev na javno kanalizacijo obstoječih objektov: 1 dokument, 
 mnenja k izdaji vodnega dovoljenja: 3 dokumenti, 
 dopolnitve izdanih soglasij: 3 dokumenti, 
 izjave, mnenja za izkoriščanje podtalnice za tehnološko in geotermalno: 3 dokumenti, 
 soglasja k postavitvi enostavnih objektov – varovalni pas: 2 dokumenta, 
 soglasje za uporabo Ceconijevega parka za slovesno sklenitev zakonske zveze: 2 

dokumenta. 
  
Tabela 27: Izdani dokumenti po letih 

LETO ŠTEVILO 
2012 90 
2013 74 
2014 64 
2015 79 

Vir: lasten vir 

8.14. Vodenje katastra komunalne infrastrukture 

Po ocenitvi vrednosti komunalne infrastrukture v letu 2014, so bile vrednosti ocenjene 
infrastrukture uspešno vnesene v računovodske evidence. V letu 2015 smo ažurirali kataster 
vodovoda in kanalizacije v Občini Bohinj. Tik pred zaključkom pa je tudi kataster hidrantov 
in javne razsvetljave v Občini Bohinj. Vzpostavljen je bil tudi modul Komunalni obračun, ki 
bo pomagal pri vodenju oz. zaračunavanje cen komunalnih storitev. 
 

8.15. Vodenje režijskega obrata  

Režijski obrat Občine Bohinj je v letu 2015 poleg rednih vzdrževalnih del uspešno izpeljal 
večino načrtovanih projektov in zadanih nalog. 
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Leto 2015 je bilo leto nadaljevanja investicij, ob gradnji kanalizacije smo obnavljali tudi 
povezovalni vodovod Ribčev Laz – Bohinjska Bistrica in sekundarne vodovode v naseljih 
Ribčev Laz, Laški Rovt, Polje, Kamnje, Savica in Brod.  
 
Pri vseh naštetih lokacijah je režijski obrat izvajal dela na obnovi vodovoda. Večkrat je bilo 
aktivnih več gradbišč, kot pa ima RO kadrovskih možnosti. Problemi so bilo predvsem 
kadrovski, logistični in birokratski. Vendar gre pri tem zahvala vsem zaposlenim na RO, ki so 
sodelovali pri izgradnji in obnovi vodovoda. 
 
Na področju baz podatkov smo s sistematičnim nadzorom povečali natančnost podatkov v 
naših evidencah. 
 
V okviru poročanja glede izvajanja dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja smo Ministrstvu za okolje in prostor prek spletne aplikacije oddali poročila. 
 
V letu 2015 smo pričeli z aktivnostmi na področju oblikovanja cen komunalnih storitev na 
področju varovanja okolja. Sem spadajo cene vodarine, odvajanja odpadne vode, čiščenje 
odpadne vode in ravnanja z odpadki. Na vseh omenjenih področjih se na novo uvede tudi 
omrežnina, ki je predpisana z uredbo.   
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9. POROČILO O STANJU NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 

DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2015 

 

9.1. Pravna podlaga 

Naloge lokalnih skupnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami urejajo 
zakoni: 

 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – 
upb); 

 Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – upb); 
 Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – upb; 
 Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – upb) 

 
in nekateri podzakonski akti: 

 Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (Uradni list RS, št. 92/07); 

 Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06); 
 Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (Ur.l. RS, št. 26/2008); 
 Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote 

(Ur.l. RS, št. 58/1992); 
 Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, 

reševanja in pomoči (Ur.l. RS, št. 48/99 in 113/07) 
 Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, 

št. 65/07, 80/08). 
 
Na podlagi teh predpisov je za organiziranje in delovanje sistema zaščite in reševanja v 
lokalni skupnosti odgovorna prav občina in njeni organi. Občina Bohinj tako v svojem 
proračunu zagotavlja sredstva za financiranje sistema za zaščito in reševanje ter za 
sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij, ki v tem sistemu sodelujejo. S posameznimi 
organizacijami ima Občina Bohinj podpisano tudi pogodbo o izvajanju posameznih ukrepov 
in aktivnosti. Obstoječa  pogodba je  podpisana: 
 
- s posameznimi Prostovoljnimi gasilskimi društvi iz Občine Bohinj in Gasilsko zvezo Bled 

– Bohinj za opravljanje gasilske javne službe; 
- z Društvom GRS Bohinj o opravljanju reševanja v gorskem svetu; 
z Društvom za podvodne dejavnosti Bled za opravljanje reševanja v vodi in na vodi. 
 

9.2. Število opravljenih intervencij v Občini Bohinj v letu 2015 

Enote za zaščito, reševanje in pomoč so v letu 2015 v Občini Bohinj skupaj posredovale 95 
krat. V teh intervencijah je sodelovalo skupaj 775  reševalcev iz občine Bohinj. 
Po posameznih enotah so podatki naslednji: 
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Tabela 28: Pregled števila intervencij gasilskih in drugih enot s številom sodelujočih 

pripadnikov enot vpisanih v poročila ReCO 

 
 

   
  
  
 
  
      
   2015 

   Skupaj 

 Vrsta enote A S 

  Gorska reševalna služba 51 417 

  Prostovoljna teritorialna gasilska društva 44 358 

 Skupaj 95 775 
 

 

  
 A* - število aktiviranj 
S* - število sodelujočih 
Prikazani podatki so zajeti za leto 2015 in s podatki zajetimi na poročilih CO do 
31.1.2016 

 

 

 

 

  

 

9.3. Načrtovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Občina mora v skladu s predpisi poskrbeti za pravočasno izdelavo načrtov na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Katere načrte mora občina imeti, je odvisno 
od oblike in stopnje ogroženosti občine ter od drugih okoliščin. 
 
V letu 2015 je bil s sklepom za skrbnika načrtov na področju ZIR imenovan Aljoša Ažman. 
 
Osnova za pripravo načrtov je Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer 
je potrebno oceniti ogroženost občine glede na možnosti nastanka posamezne nesreče:  

- potres, 
- nesreča z nevarno snovjo, 
- požar, 
- poplava, 
- zemeljski plaz ali usad, 
- jedrska nesreča, 
- železniška nesreča, 
- nesreča na žičnicah; 
- letalske nesreče, 
- nesreča v gorah ali na težko dostopnih terenih; 
- množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih, 
- terorizem, 
- težave pri oskrbi z zdravo pitno vodo. 
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Ocena ogroženosti za Občino Bohinj je bila izdelana v letu 2009 in je usklajena z Upravo RS 
za zaščito in reševanje Izpostava Kranj. 
 
Izdelan in usklajen je načrt zaščite in reševanja in sicer za: 
 

- Potres (maj 2014); 
 

 Usklajujejo pa se načrti: 
 

- Občinski delni načrt ZIR ob poplavi za občino Bohinj 
- Občinski delni načrt ZIR ob železniški nesreči za občino Bohinj 
- Občinski načrt ZIR ob letalski nesreči za občino Bohinj 

 
Vsako leto se dopolnjujejo in ažurirajo  dokumenti OOAA  kar je potrebno nadaljevati tudi v 
prihodnje. 
 

9.4. Organiziranost, usposobljenost in opremljenost sil za zaščito, 
reševanje in pomoč 

Slika 31: Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Bohinj 

 
 
              Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Bohinj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
. 

      

 

PROSTOVOLJNE 
 

POKLICNE 
 

CIVILNA ZAŠČITA 

GORSKI REŠEVALCI  
- Društvo GRS Bohinj 

 

POTAPLJAČI 
- Društvo za podvodne 

dejavnosti Bled z enoto 
PRS Bled; 

- PGD Savica – Polje. 

 

JAVNE SLUŽBE  
- Osnovno zdravstvo Gorenjske 
- CSD Radovljica  
- Režijski obrat Bohinj; 
- Inšpekcijske službe. 

 

POVELJNIK CZ 
- člani štaba CZ 

 

GASILSKE ENOTE  GPO 
BOHINJ 

 

ENOTE ZA PRVO POMOČ 
- 1 ekipa za prvo pomoč PGD 
Savica Polje in PGD Stara Fužina 

SLUŽBA ZA PODPORO 
- vodstvo službe za podporo 
- ekipa za oskrbo 
- ekipa za zveze 
- ekipa za prevoz 
- ekipa za informacijsko in 

komunikacijsko podporo 
- ekipa za administrativno podporo 

in druge potrebe štaba CZ Občine 
Bohinj 

RDEČI KRIŽ 
- Območno Združenje Rdečega 
križa Radovljica, KO Boh. Bistrica 

KARITAS 
- Župnijska Karitas Boh. Bistrica 

 

ENOTE ZA TR 
- 1 ekipa za tehnično reševanje 
PGD Boh. Bistrica in PGD Bled 
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V Občini Bohinj je bil v letu 2011 imenovan za  poveljnika CZ Dušan Pfeifer, njegov namestnik 
pa je Pavel Žvan. 
 
Štab CZ je v občini organiziran in ga sestavljajo člani, ki so odgovorni za posamezna področja 
delovanja: 

- posredovanje ob požarih (gasilci), 
- reševanje v gorah (GRS), 
- reševanje iz vode (Društvo za podvodne dejavnosti), 
- gradbeništvo in komunalne zadeve, 
- posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (gasilci) in 
- prva pomoč, 
- sodelovanje s policijo in 
- radio veze. 
 

Štab je bil ob v preteklem letu kadrovsko dopolnjen in okrepljen. 
 
Štab CZ Bohinj sestavlja 10 članov, s sklepom župana 2015 je nov član Damjan Gašperin 
(radio veze). 
 
V letu 2010 so bile s posebnim sklepom Župana Občine Bohinj imenovane tudi enote CZ in 
sicer: 
 dve ekipi bolničarjev. Ena ekipa je organizirana v PGD Savica – Polje, druga pa v PGD 

Stara Fužina in Srednja vas. 
V letu 2015 je bilo v Bohinjski Bistrici izvedeno regijsko preverjanje članov prve pomoči. 
Iz Bohinja se je preverjanja udeležila ena ekipa. V PGD Savica – Polje so v letu 2015 
imeli  6. vaj skupaj z enoto PGD Stara Fužina. Na vajah so uporabljali učni defibrator in 
lutko in s tem obnavljali postopke oživljanja ter postopke, ki jih izvaja ekipa PP, in se 
hkrati pripravljali na regijsko preverjanje. Za občane  spodnje Bohinjske  doline do Boh. 
Bistrice, so v mesecu oktobru po vaseh izvedli prikaz uporabe AED in postopke oživljanja. 
Prikaz delovanja so izvedli tudi v okviru prireditve B.O.FEjST. 
Dva člana ekipe za PP (2x Savica Polje) sta se udeležila tudi usposabljanja za vodje ekip 
PP v organizaciji Rdečega Križa Slovenije.  
Izvedena je bila tudi vaja v Srednji vasi kjer so udeleženci vaje člani PGD Srednja vas 
izvajali predstavitev AED in postopke oživljanja, enkrat pa je bila izvedena predstavitev 
za občane. 

 Enota za reševanje na vodi in iz vode, ki je organizirana v okviru PGD Savica – Polje. 
Trenutno jo sestavljajo štirje usposobljeni reševalci iz vode in en pripravnik. 
Enota skrbi za redno vzdrževanje čolna, ki je v zelo slabem stanju in je zagotavljanje 
operativnosti otežkočena. V letu 2016 mu preteče veljavnost plovnega režima. 

 
V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč bo potrebno v prihodnje organizirati še službo za podporo, ki naj bi jo sestavljali: 
 
Vodstvo službe  2 predstavnika 
Ekipa za oskrbo  1 ekipa 4 predstavniki 
Ekipa za zveze  1 ekipa 4 predstavniki 
Ekipa za prevoz  1 ekipa 4 predstavniki 
Ekipa za psihološko pomoč 1 ekipa 3 predstavniki 
Ekipa za inf. komunikacijsko podporo 1 ekipa 3 predstavniki  
- iz Oddelka za urejanje prostora in infrastrukturo 
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- iz Oddelka za družbene dejavnosti  
Ekipa za administrativno podporo 1 ekipa 3 predstavniki  
- iz Oddelka za splošne uprave zadeve ( 2 predstavnika) 
 
V letu 2015 je bil sprejet nov sklep Poverjenik za CZ v občini Bohinj in njegov namestnik  
Krajevnih skupnosti. 
 
Vse druge enote CZ so organizirane na območju Gorenjske in jih Občini Bohinj ni potrebno 
ustanavljati. 
 
Pregled dela CZ občine Bohinj v letu 2015 

 

Štab CZ občine Bohinj se je sestal na dveh sejah. Prva seja v letu 2015 je bila (2. seje štaba 
CZ  Občine Bohinj, ki je bila dne 4.02.2015 s pričetkom ob 19. uri v  sejni sobi občine Bohinj. 
 
Na drugi seji CZ občine Bohinj v letu 2015, ki je bila dne 28.22.2015 je bil pregledan zapisnik 
o delu štaba CZ za leto 2015 in je bil sprejet plan dela CZ občine Bohinj za leto 2016. 
 

- Usklajevanja in priprave na  XX. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki je bilo v soboto, 18. maja 2015, na različnih 
lokacijah na območju Bohinjske Bistrice, občina Bohinj 

- Sodelovanje gasilskih enot pri izvedbi regijskega preverjanja usposobljenosti ekip 
prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa   

- 18. maj 2015: Izvedba XX. Regijskega preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči 
Civilne zaščite in Rdečega križa   

- Uporaba štabne sobe  na Regijskem preverjanju ekip prve pomoči 
- 28.11.2015: Posvet in sestanek Izvajanje vaj, usposabljanj, urjenj reševalnih služb v 

TNP 
- Nakup opreme za enote in ekipe CZ (osebna in skupna oprema) 
- Izobraževanje pripadnikov štaba CZ na Igu (odnosi z javnostjo ) 
- 5. marec 2015: Regijska podelitev nagrad in priznanj ob dnevu Civilne zaščite: 

Srebrni znak(Jože Sodja- PGD Nomenj), Bronasti znak( Silvo Režek PGD- Bohinjska 
Bistrica) 

- Izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja ob železniški nesreči, pred 
poplavami in letalski nesreči 

- Urejanje dokumentov  za izvajanje opazovanja, obveščanja, aktiviranja in alarmiranja 
sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Bohinj (OOAA dokumenti) 
 

Plan dela štaba CZ občine Bohinj 2016 

 
- Izobraževanja in usposabljanja pripadnikov s področja varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu  v letu 
2016. 

- Nakup opreme za enote in ekipe CZ (osebna in skupna oprema) 
- Načrtovanje vaje CZ občine Bohinj za enote in ekipe , ki so vključene v sistem varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami  
- Predlog za regijsko podelitev nagrad in priznanj ob dnevu Civilne zaščite 
- Izdelava in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja  
- Urejanje dokumentov  za izvajanje opazovanja, obveščanja, aktiviranja in alarmiranja 

sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Bohinj (OOAA dokumenti) 
 
 
GASILSKE ENOTE V PGD 
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V Občini Bohinj je organiziranih 11 prostovoljnih gasilskih društev in sicer: 
 

Tabela 29: Gasilske enote v PGD 

Zap. 
št. 

Naziv enote Naslov enote Kat. 
enote 

1.  PGD Bohinjska Bistrica Vodnikova 36, Boh. Bistri. III. 
2.  PGD Srednja vas Srednja vas 83 II. 
3.  PGD Stara Fužina Stara Fužina 40, Boh. jezero II. 
4.  PGD Koprivnik Koprivnik 62/a, Boh. Bistr. II. 
5.  PGD Češnjica Češnjica 79, Srednja vas I. 
6.  PGD Gorjuše Gorjuše 61, Boh. Bistrica I. 
7.  PGD Gradišče Bitnje 13, Boh. Bistrica I. 
8.  PGD Nemški rovt Nemški rovt 18, Boh. Bistr. I. 
9.  PGD Nomenj Nomenj 23, Boh. Bistrica I. 
10. PGD Savica-Polje Kamnje 26, Boh. Bistrica I. 
11. PGD Studor Studor 79, Srednja vas I. 

 
V letu 2010 je bila sprejeta nova kategorizacija gasilskih enot. V III. kategorijo je s sklepom 
župana razvrščena operativna gasilska enota PGD Bohinjska Bistrica, ki je tudi osrednja 
gasilska enota v Občini Bohinj. V II. kategorijo so razvrščene gasilske enote PGD Srednja 
vas, PGD Stara Fužina in PGD Koprivnik. Vse ostale gasilske enote so uvrščene v I. 
kategorijo. 
 
PGD Bohinjska Bistrica v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil 
za zaščito, reševanje in pomoč zagotavlja tudi reševanje ob nesreči v daljših železniških 
predorih. Trenutno v društvo za takšno posredovanje ni niti primerne opreme in niti 
usposobljenih gasilcev. To je pokazala tudi vaja v železniškem tunelu, ki smo jo izvedli v letu 
2006. Reševanje v predoru lahko v primeru nesreče zagotavljajo le vsa PGD iz Občine Bohinj.  
 
V letu 2015 je različne programe usposabljanja in izobraževanja zaključilo 73 članov PGD iz 
Občine Bohinj: 
 
Tabela 30: Udeležba na usposabljanjih 

Tečaj Tečajni 

Tečaj za vodjo članic 1 
Tečaj za predavatelja 1 
Tečaj za vodjo skupine 39 
Uporabnik izolirnega dihalnega aparata 7 
Obnovitveni tečaj za uporabnika IDA 2 
Obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca 2 
Gašenje notranjih požarov modul A                        4 
Ob. tečaj za delo s helikopterjem 2 
Tečaj za posredovanje ob izlivu nevarnih snovi 2 
Tečaj za bolničarja 8 
Tečaj za delo z helikopterjem 5 

 
Zanimanje za usposabljanje članov operativnih gasilskih enot je sicer večje, problem pa je v 
prezasedenosti oziroma premajhnemu številu programov, ki se izvajajo v gasilski šoli na Igu 
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pri Ljubljani. V PGD v Občini Bohinj namreč trenutno primanjkuje predvsem usposobljenih 
gasilcev za: 
 - uporabniki IDA; 
 - tehnični reševalec in 
 - reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi. 
 
Usposabljanju gasilcev za posamezna znanja bo potrebno v prihodnjem obdobju nameniti 
večjo pozornost in napotitev na posamezno usposabljanje uskladiti tudi z napotitvijo na 
obdobni zdravstveni pregled. Po večkratnih razgovorih z osnovnim zdravstvo Gorenjske  je 
bila sprejeta enotna cena za preventivne zdravniške preglede na Gorenjskem in sicer naj bi 
bila za 20 % zmanjšana v znesku nekje od 80,00 € po 4. Členu Ur. list RS 65/2077. V ceno 
ni vštet psiholog in cikloergometrija, kjer med stopnjevanjem obremenitve na posebnem 
kolesu nenehno opazujejo EKG, krvni tlak, srčno frekvenco ter blažijo morebitne 
preiskovančeve objektivne in subjektivne težave. Zdravstveni pregled z novo sklenjeno 
pogodbo za opravljanje zahtevnih del v gasilstvu (uporaba izolirnega dihalnega aparata, delo 
na višini, delo pri povečani vročini in podobno) stane namreč 173,00 €, operativni gasilec, ki 
opravlja takšna dela, pa ga mora v skladu s Pravilnikom opraviti vsake 3 leta. V letu 2014 je 
bil na nivoju Gorenjske opravljen z Inšpektorata RS, pregled gasilskih enot III. Kategorije, 
ki mora po kategoriji zagotavljati vsaj 32 operatvnih gasilcev. Pregled inšpektorja je temeljil 
predvsem na veljavnih zdravstvenih pregledih gasilcev po 4. In 3. Členu Pravilnika. 
Ugotovljeno je bilo, da v večini gasilci nimajo opravljenih zdravstvenih pregledov, brez 
pregleda pa se ne smejo udeležiti intervencij in posledično PGD ni operativno sposobno. 
Zaradi tega je bil opravljen pregled veljavnih zdravniških pregledov po vseh PGD v občini 
Bohinj. Na občnih zborih PGD smo pozvali gasilce da vzporedno z opravljenim zdravstvenim 
pregledom  za službo opravijo še pregled za operativnega gasilca in s tem delno zmanjšajo 
stroške pregledov. 
 
Opremljenost gasilcev 

Vse gasilske enote v Občini Bohinj so glede na kategorijo enote primerno opremljene s 
skupno opremo, ki je kot minimalna predpisana. 

Gasilska vozila: 

Tabela 31: Seznam vozil po gasilskih enotah 

Št. PGD 

Kat

. Ima 

Leto 

izdel. 

Opomba 

1 Boh. Bistrica III. GVC 16/25 1979 Ne ustreza 
 Boh. Bistrica III. GVC 24/50 2003 Ustreza 
 Boh. Bistrica III. GVM-1 2011 Ustreza 
 GARS Jesenice  ALK 42 m 2010 Več občin skupaj 
2 Srednja vas II. GVV-1 2009 Ustreza 
3 Stara Fužina II. GV-1 2011 Ustreza 
 Stara Fužina II. GVC 16/24 1984 Ne ustreza 
4 Koprivnik II. GVC 16/24 1980 Ne ustreza 
 Koprivnik II. GVM1 1995 Ne ustreza 
5 Češnjica I. GVC 16/24 1968 Ne ustreza 
 Češnjica I.  GVM -1 2004 Ustreza 
6 Gorjuše I. GVC 16/25 1984 Ne ustreza 
 Gorjuše I. GV-1 1983 Ne ustreza 
7 Gradišče I. GV-1 1996 Ne ustreza 
8 Nemški rovt I. GV-1 2010 Ustreza 
9 Nomenj I. GVV-1 1987 Ne ustreza 
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10 Savica Polje I. GVM1 2012 Ustreza 
11 Studor I. GV1 1983 Ne ustreza 

 
Problem pa je starost vozil, ki v večini primerov že presega življenjsko dobo posameznega 
vozila. Za vozila z oznako GVC (gasilsko vozilo – cisterna) je namreč predvidena življenjska 
doba 25 let, za vozila GV-1 in GVV-1 pa 20 let.  
 
To seveda ne pomeni, da vsa druga gasilska vozila ne morejo več služiti svojemu namenu, 
temveč so posledično stroški vzdrževanja starih vozil sorazmerno visoki. 
 
V Občini Bohinj je zaradi višine stavb (objekti P+4) potrebno zagotoviti tudi avtolestev, ki jo 
lahko nabavi več občin skupaj. V letu 2009 so se tako župani občin na zgornjem delu 
Gorenjske dogovorili, da bodo v prihodnje vse občine skupaj nabavile in vzdrževale potrebno 
število avtolestev. V letu 2010 je bila v skladu s dogovorom nabavljena nova gasilska 
avtolestev GARS Jesenice (ALK 42m), ki je bila že predstavljena na vaji v Osnovni šoli v 
Bohinjski Bistrici. Istočasno pa se sofinancira vzdrževanje in servisiranje avtolestve v 
Kranjski Gori. V letu 2011 je bilo nabavljeno vozilo za PGD Stara Fužina in sicer GV-1, v letu 
2012 pa za PGD Savica-Polje delno sofinanciranje vozila GVM-1. PGD Bohinjska Bistrica in 
PGD Boh. Češnjica sta sama izvedla nakup vozila GVM-1. 

Gasilske črpalke: 

Vse gasilske enote so opremljene z ustreznimi črpalkami 8/8, ki so kljub starosti še vedno v 
primerni kondiciji in primerne za uporabo. Večina gasilskih enot je opremljena tudi z 
ustreznimi potopnimi črpalkami. 

Osebna in skupna zaščitna ter reševalna oprema: 

Vse gasilske enote imajo najmanj po 7 kompletov zaščitnih oblek (zaščitna obleka, zaščitna 
čelada, zaščitni škornji, rokavice in podkapa) ter vsaj po dva izolirna dihalna aparata (IDA). 
Nekateri IDA so že starejši in jih bo v prihodnjih letih potrebno zamenjati. Pri izolirnih dihalnih 
aparatih (IDA) se karbonskim tlačnim posodam izteka življenjska doba in jih bo treba 
nadomestiti z novimi tlačnimi posodami. Potrebno bo tudi v vseh društvih izvesti A test za 
IDA. V prihodnjih letih bo potrebno nabaviti še manjkajoče število kompletov zaščitnih oblek. 
Te prioritetne naloge se zaveda tudi Občinsko gasilsko poveljstvo Bohinj, saj že nekaj let 
nabavlja le opremo za zaščito gasilcev. V letu 2012 je občinsko poveljstvo nabavilo tudi 
termo kamero, ki je prenesena v uporabo PGD Bohinjska Bistrica.  
 
  Odzivni časi gasilskih enot: 
Gasilske enote morajo v skladu s predpisi ter glede na kategorijo enote zagotoviti prvi 
izvoz praviloma v naslednjih časih: 
 

Kategorija gasilske enote Čas izvoza 
GE I. kategorije 15 min. 
GE II. kategorije 10 min. 
GE III. kategorije 5 min. 
Osrednja enota 5 min. 

 
Osrednja gasilska enota bi morala na intervencijo izvoziti v 5. minutah po prejemu poziva, 
gasilske enote II. kategorije v 10. minutah, ostale enote pa v času 15 min. po prejemu 
poziva. 
 
Iz poročil PGD je razvidno, da so časi izvoza gasilskih enot v okviru dovoljenih, pa tudi število 
sodelujočih gasilcev iz posamezne enote je primerno, ter seveda odvisno od časa poziva. V 
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primeru pomanjkanja operativnih gasilcev na intervencijah, je problem mogoče rešiti s 
spremembo načrta alarmiranja za Občino Bohinj. Načrt alarmiranja gasilskih enot bo 
potrebno čimprej posodobiti in ga prilagoditi novi kategorizaciji gasilskih enot. 

 

Gorska reševalna služba 

V Bohinju je od leta 1947 organizirana Gorska reševalna služba v okviru Društva GRS Bohinj 
s sedežem v Stari Fužini 178. V društvo je včlanjeno 53 članov, od tega je kar 37 operativnih 
aktivnih reševalcev. Člani Društva GRS Bohinj so usposobljeni za reševanje v gorskem 
in  težko dostopnem svetu, reševanje v kanjonih in soteskah, reševanje padalcev in 
reševanje iz žičniških naprav. S svojim znanjem in opremo pa pomagajo tudi ob naravnih in 
drugih nesrečah. V svojih vrstah imajo 6 inštruktorjev, 4 reševalce letalce, zdravnika in 
zdravnika reševalca letalca, 2 vodnika reševalnih psov. 

S svojim znanjem in organiziranostjo preko celega leta nudimo nujno medicinsko pomoč na 
območju občine Bohinj. V svojih vrstah imamo poleg dveh zdravnikov tudi dva zelo dobro 
usposobljena medicinska delavca. Pri nudenju prve pomoči imamo možnost aktiviranja 
posadke helikopterja z zdravnikom katerega vpliv na hitrost in kvaliteto oskrbe ni 
zanemarljiv. 

Če naredimo kratek pregled dejavnosti pri katerih so se zgodile nesreče je to predvsem hoja 
po planinskih poteh in brezpotjih, iskanje pogrešanih oseb, turno smučanje in letenje z 
padalom. Nekaj pa je bilo poškodb tudi na športno rekreativnih tekmovanjih v gorskem 
svetu. Najpogostejši vzroki poškodb so zdrsi, telesna nepripravljenost, bolezen in 
nepoznavanje terena. Za 3 ponesrečence so bile poškodbe oz. bolezen usodne. 

V letu 2015 je enota GRS Bohinja posredovala 51 krat in pri tem pomagala 58 ponesrečenim. 
V intervencijah je sodelovalo 486 reševalcev, opravili smo 1743 ur reševalnega dela. V 32 
primerih je bil v intervenciji prisoten zdravnik. 

Po strukturi ponesrečencev so na prvem mestu turisti, kar potrjuje tudi podatek, da smo bili 
reševalci najbolj obremenjeni v poletnih mesecih, ko je turistična sezona v polnem razmahu. 
V času visoke planinske in turistične sezone imamo organizirano dežurstvo reševalcev na 
domu, kar nam omogoča hitro in učinkovito posredovanje. Reševalci letalci opravijo 
dežurstvo na Brniku, kjer je v poletni sezoni v pripravljenosti ekipa za posredovanje na 
območju države. 

Za kvalitetno reševalno delo moramo biti dobro strokovno usposobljeni in dobro fizično 
pripravljeni.  Člani društva so v letu 2015 imeli 12 društvenih vaj na katerih smo utrjevali 
znanje iz zimske in letne tehnike reševanja,  reševanje iz žičniških naprav, reševanje 
padalcev in znanja iz nudenja prve pomoči. Inštruktorji, reševalci letalci in vodnika reševalnih 
psov so se udeleževali rednih usposabljanj v okviru komisij GRZS. 

Za izvrševanje reševanja člani društva uporabljajo osebno zaščitno opremo, ki je v osebni 
zadolžitvi in skupno tehnično opremo, ki jo hranijo v skladišču Društva GRS Bohinj v 
gasilskem domu v Stari Fužini 178. Odzivni čas je kratek. Sistem alarmiranja pa poteka preko 
112 s pomočjo pozivnikov. Ocenjujemo lahko, da je za reševanje v gorskem svetu v Občini 
Bohinj ustrezno poskrbljeno. 
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Reševanje iz vode 

V Občini Bohinj reševanje iz vode zagotavlja Društvo za podvodne dejavnosti Bled s svojo 
reševalno ekipo. Z Občino Bohinj ima društvo podpisano tudi ustrezno pogodbo, Občina 
Bohinj pa opremljanje društva tudi sofinancira. Poleg te enote Regijski center za obveščanje 
Kranj v primeru nesreče na vodi aktivira tudi gasilce PGD Savica - Polje, ki ima ustrezno 
usposobljene reševalce na vodi. V prihodnje bo potrebno koncept reševanja na vodi in iz 
vode še preverjati in dopolnjevati. Potrebno bi bilo usposobiti večje število reševalcev na 
vodi. 

Druga društva in nevladne organizacije, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja 

in pomoči v Občini Bohinj 

 
V Občini Bohinj pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči občasno opravljajo 
posamezne naloge tudi druga društva in nevladne organizacije: 

- Organizacija RK; 
- Župnijska Karitas Bohinj; 

 

9.5. Zaključki o stanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Občini Bohinj za leto 2015 

Tudi v letu 2015 so občino Bohinj prizadele naravne in druge nesreče, ki pa k sreči niso 
terjale večjih materialnih posledic.   
 
Vse te nesreče bodo vplivale na nadaljnje aktivnosti pri načrtovanju sistema zaščite, 
reševanja in pomoči. V postopku reševanja so nosilci aktivnosti prostovoljna gasilska društva 
iz Občine Bohinj, ki jih usmerja in vodi Občinsko gasilsko poveljstvo ter Društvo GRS Bohinj.  
Gasilci postajajo vedno bolj neka splošna reševalna služba, na katero se je moč zanesti v 
vseh naravnih in drugih nesrečah. Zaradi navedenega bo potrebno v prihodnje večjo 
pozornost in tudi večja sredstva namenjati za: 

- usposabljanje in izobraževanje gasilcev za pridobivanje posebnih znanj (nosilci 
izolirnih dihalnih aparatov, bolničarji, tehnični reševalci, reševalci ob nesrečah z 
nevarnimi snovmi) 

- opremljanje prvih posredovalcev (gasilci, GRS Bohinj) s potrebno zaščitno in 
reševalno opremo; 

 
Potrebno je nadaljevati z dograjevanjem koncepta reševanja v primeru nesreče na vodi ali v 
vodi. Posebno pozornost in tudi sredstva bo potrebno namenjati za usposabljanje reševalcev 
na vodi in za njihovo opremljanje. 
 
Na podlagi sprejete ocene ogroženosti bo potrebno nadaljevati tudi s prenovo načrtov zaščite 
in reševanja za primer posamezne nesreče: 
- poplava, 
- zemeljski plaz ali usad 
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10. PRIPRAVLJALCI POROČILA 

 
Poročilo so pripravili: Iva Lapajne, Anita Zorč, Primož Pintar, Tanja Mencinger, Darinka Maraž 
Kikelj, Andreja Kemperle Lotrič, Nataša Fujs, Jaka Medja, Andrej Sodja, Andrej Kovačič, Miro 
Sodja, Jolanda Planovšek, Monika Remškar, Marjeta Žnidar, Sabina Marič, Ciril Strgar, Silvo 
Odar, Bojana Stare, Srečko Čemažar, Vanja Cerkovnik, Vesna Kralj, Tina Golja. 
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OOOObbbbččččiiiinnnnaaaa    BBBBoooohhhhiiiinnnnjjjj
Triglavska  c.35, 4264 Bohinjska Bistrica

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:
Datum od: 24.11.2015
Datum do: 31.12.2015

Stran 1
Datum 25.03.2016

Datum
DOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK

24.11.2015 15-2-116 600,006103 Talna in vertikalna  signalizacijaPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

6102 Letno vzdrževanje krajevnih cestPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo za
ureditev priključka do stanovanjskih hiš št.
29 in 30 v Spodnjih Gorjušah.

24.11.2015 15-2-116 3.600,006121 Talna, vertikalna in svetlobna signalizacijaPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

6102 Letno vzdrževanje krajevnih cestPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo za
ureditev priključka do stanovanjskih hiš št.
29 in 30 v Spodnjih Gorjušah.

24.11.2015 15-2-116/1 7,98741700 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucijKONTO 6259 Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolinaPP   
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacijeKONTO
OB004-13-0009 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA DOLINANRP  

Na: Ker se je projekt začel izvajati konec
leta 2014 in vseh planiranih sredstev
nismo uspeli počrpati, na podlagi 2.
odstavka 4. člena Odloka o proračunu
Občine Bohinj za leto 2015, dvigujemo
namenske prihodke v letu 2015 za le-ta
nemen.

24.11.2015 15-2-116/1 19.937,90741700 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucijKONTO 6259 Obnova vodovoda spodnja bohinjska dolinaPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB004-13-0009 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SPODNJA BOHINJSKA DOLINANRP  

Na: Ker se je projekt začel izvajati konec
leta 2014 in vseh planiranih sredstev
nismo uspeli počrpati, na podlagi 2.
odstavka 4. člena Odloka o proračunu
Občine Bohinj za leto 2015, dvigujemo
namenske prihodke v letu 2015 za le-ta
nemen.

24.11.2015 15-2-116/2 1.717,326060 Stroški tujih storitev - poraba takse in drugoPP   
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
400100 Regres za letni dopustKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
premalo planiranih sredstev za izplačilo
regresa za letni dopust.

24.11.2015 15-3-117 14.000,006232 Investicijsko vzdrževanje vodovodovPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB004-07-0023 Investicijsko vzdrževanje vodovodovNRP  

6216 Drugi splošni material in storitvePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi
nakupa kamnitih drobljenih materialov
grede in tampona za potrebe gradnje
vodovoda in kanalizacije.

24.11.2015 15-3-117 1.000,006232 Investicijsko vzdrževanje vodovodovPP   
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljavKONTO
OB004-07-0023 Investicijsko vzdrževanje vodovodovNRP  

6216 Drugi splošni material in storitvePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi
nakupa kamnitih drobljenih materialov
grede in tampona za potrebe gradnje
vodovoda in kanalizacije.

24.11.2015 15-3-118 6.000,006224 Vzdrževanje in popravila vozilPP   
402301 Vzdrževanje in popravila vozilKONTO

6216 Drugi splošni material in storitvePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi
popravila UV naprav v vodohranu
Koprivnik in Nomenj ter zamenjave UV
žarnic v Stari Fužini.

25.11.2015 15-3-119 1.350,004118 Drsališče Bohinjska BistricaPP   
402200 Električna energijaKONTO

4118 Drsališče Bohinjska BistricaPP   
420300 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
OB004-09-0003 Investicije manjših vrednostiNRP  

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
zaradi nakupa rabljene peči za ogrevanje
šotora ob snežnih padavinah.

25.11.2015 15-3-120 2.000,003341 Enkratne denarne pomočiPP   
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnostiKONTO

3367 Splošni socialni zavodiPP   
411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO

Na: Zaradi dejanskih stroškov, ki so
nastali v zvezi s plačilom oskrbnih
stroškov v splošnih socialnih zavodih, je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva za
plačilo vseh obveznosti. V skladu z
navedenim, bomo potrebna sredstva
zagotovili s prerazporeditvijo znotraj
proračunskih postavk na področju
socialnega varstva.
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25.11.2015 15-3-121 300,004054 Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skutaPP   
410219 Subvencioniranje standardov kakovostiKONTO
OB004-07-0001 Bohinjski planinski sirNRP  

4056 Stroški zavetišča za živaliPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva za
sterilizacijo 5 brezdomnih prostoživečih
mačk.

25.11.2015 15-3-122 1.040,003144 Podjemna pogodbaPP   
402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO

3144 Podjemna pogodbaPP   
402912 Posebni davek na določene prejemkeKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke.

25.11.2015 15-3-123 178,693211 Prevozi učencev - tekoči transferji - plačePP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

3211 Prevozi učencev - tekoči transferji - plačePP   
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo znotraj
kontov zaradi zagotavljanja zapadlih
zakonskih obveznosti na podlagi
izstavljenih zahtevkov OŠ antona Janše

25.11.2015 15-3-124 139,403211 Prevozi učencev - tekoči transferji - plačePP   
411900 Regresiranje prevozov v šoloKONTO

3211 Prevozi učencev - tekoči transferji - plačePP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo znotraj
kontov zaradi zagotavljanja plačila
zapadlih zakonskih obveznosti na podlagi
izstavljenih zahtevkov CUDV Matevža
Langusa.

25.11.2015 15-3-124/1 7.835,165030 Občinske štipendije - izobraževanjePP   
411799 Druge štipendijeKONTO

3210 Prevozi učencev - plačila storitevPP   
402399 Drugi prevozni in transportni stroškiKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
zagotavljanja plačila zapadlih zakonskih
obveznosti na podlagi 56. člena Zakona o
osnovni šoli.

25.11.2015 15-3-124/2 2.000,003341 Enkratne denarne pomočiPP   
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnostiKONTO

3367 Splošni socialni zavodiPP   
411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO

Na: Zaradi dejanskih stroškov, ki so
nastali v zvezi s plačilom oskrbnih
stroškov v splošnih socialnih zavodih, je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva za
plačilo vseh obveznosti. V skladu z
navedenim bomo potrebna sredstva
zagotovili s prerazporeditvijo znotraj
proračunskih postavk na področju
socialnega varstva.

25.11.2015 15-3-124/3 550,004809 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz - OPPNPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB004-08-0014 Občinski lokacijski načrt Ribčev LazNRP  

4326 Geodetske odmere zemljiščPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med viri
zaradi dodatne odmere občinske
kategorizirane ceste.

26.11.2015 15-3-125 2.500,003435 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Podružnična šola Srednja vasPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB004-13-0003 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZANRP  

3435 Energetska sanacija stavbe Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Podružnična šola Srednja vasPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB004-13-0003 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZANRP  

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
zaradi sofinanciranja stroškov gradbenega
in projektantskega nadzora v okviru
pogodbe o sofinanciranju iz strani
ministrstva.

26.11.2015 15-3-126 10.000,006215 Vzdrževanje čistilnih napravPP   
402200 Električna energijaKONTO

6610 Investicijsko vzdrževanje ČN in kanalizacijePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
povečanega obsega del na urgentni
obnovi obstoječe kanalizacije v vasi
Jereka, ker se zaradi puščanja dotrajane
obstoječe kanalizacije povzroča škoda na
bližnjih objektih.

27.11.2015 15-3-126/1 31.600,006713 Povezovalni kanal Zgornja dolina - IP + PGD + PZIPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB004-06-0025 Razvoj sistema odvajanje in čiščenje odpadnih vodaNRP  

6719 Namenska sredstva investicijskih odhodkov v kanalizacijoPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB004-06-0025 Razvoj sistema odvajanje in čiščenje odpadnih vodaNRP  

Na: Sredstva se prerazporejajo iz razloga
pomanjkanja sredstev na izvedbi
skupinskih sekundarnih kanalov na
projektu kanala Laški rovt in
odvodnjavanja na ovinku JR.

27.11.2015 15-3-126/2 750,003377 Program za preprečevanje odvisnostiPP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

3377 Program za preprečevanje odvisnostiPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

Na: Zaradi dejanskih stroškov , ki so
nastali v zvezi z izvedbo programa
Izzivalec ulice, je potrebna
prerazporeditev sredstev znotraj kontnih
mest proračunske postavke.

27.11.2015 15-3-126/2 800,003377 Program za preprečevanje odvisnostiPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

3377 Program za preprečevanje odvisnostiPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

Na: Zaradi dejanskih stroškov , ki so
nastali v zvezi z izvedbo programa
Izzivalec ulice, je potrebna
prerazporeditev sredstev znotraj kontnih
mest proračunske postavke.Zaključni račun 2015 Stran 507 od 515



EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Stran 3

Datum 25.03.2016

Datum
DOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK

30.11.2015 15-3-127 300,004710 Čistilni material in storitve - večnamenska dvoranaPP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

4710 Čistilni material in storitve - večnamenska dvoranaPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

Na: Zaradi neplaniranih stroškov za nakup
in obnovo mrež za gole malega nogometa
v dvorani Danica, je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva. Sredstva se
prerazporejajo znotraj stroškovnega
mesrta.

30.11.2015 15-3-128 163,203020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentancaPP   
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO

3020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentancaPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke. Del
sredstev v višini 544,80 € pa se
prerazporedi iz postavke 3003 Osnovna
plača-žzupan.

30.11.2015 15-3-128 27,223020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentancaPP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

3020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentancaPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke. Del
sredstev v višini 544,80 € pa se
prerazporedi iz postavke 3003 Osnovna
plača-žzupan.

30.11.2015 15-3-128 14,783020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentancaPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

3020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentancaPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke. Del
sredstev v višini 544,80 € pa se
prerazporedi iz postavke 3003 Osnovna
plača-žzupan.

30.11.2015 15-3-128 544,803003 Osnovna plača - županPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

3020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentancaPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke. Del
sredstev v višini 544,80 € pa se
prerazporedi iz postavke 3003 Osnovna
plača-žzupan.

01.12.2015 15-3-128/1 2.500,003365 Pomoč na domu - blago in storitevPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

5020 Prispevek za novorojenčkePP   
411104 Starševsko nadomestiloKONTO

Na: Zaradi dejanskih stroškov, ki so
nastali v zvezi s plačilom prispevka za
novorojenčke, je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva za plačilo vseh
obveznosti, ki izhajajo iz pravnomočnih
odločb. V skladu z navedenim, bomo
potrebna sredstva zagotovili s
prerazporeditvijo znotraj proračunskih
postavk na področju socialnega varstva.

01.12.2015 15-3-128/10 100,008200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transferPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

8200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transferPP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

Na: Zaradi višjih stroškov kot so
predvideni v planu, je potrebna
prerazporeditev med posameznimi
postavkami.

01.12.2015 15-3-128/11 174,518200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transferPP   
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO

8200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transferPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

Na: Zaradi višjih stroškov kot so
predvideni v planu, je potrebna
prerazporeditev med posameznimi
postavkami.

01.12.2015 15-3-128/2 115,508300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transferPP   
402511 Tekoče vzdrževanje druge opremeKONTO

8300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transferPP   
402402 Stroški prevoza v državiKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
premalo planiranih sredstev za stroške
prevoza v državi. Prerazporeditev je bila
opravljena v skladu z Odlokom o
proračunu Občine Bohinj za leto 2015 in
pooblastili župana.

01.12.2015 15-3-128/3 8,838300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transferPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

8300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transferPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
premalo planiranih sredstev za druge
operativne odhodkei. Prerazporeditev je
bila opravljena v skladu z Odlokom o
proračunu Občine Bohinj za leto 2015 in
pooblastili župana.
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01.12.2015 15-3-128/4 184,288101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
420300 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnostiNRP  

Na: Višji stroški odvoza odpadkov. Nabava
pihalnika za listje na pokopališču.

01.12.2015 15-3-128/4 8,718101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
420300 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnostiNRP  

Na: Višji stroški odvoza odpadkov. Nabava
pihalnika za listje na pokopališču.

01.12.2015 15-3-128/4 36,548101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402204 Odvoz smetiKONTO

Na: Višji stroški odvoza odpadkov. Nabava
pihalnika za listje na pokopališču.

01.12.2015 15-3-128/5 15,968101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402000 Pisarniški material in storitveKONTO

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO

Na: Planirani odhodki na postavkah so bili
premajhni, zato je opravljena
prerazporeditev.

01.12.2015 15-3-128/5 335,798101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

Na: Planirani odhodki na postavkah so bili
premajhni, zato je opravljena
prerazporeditev.

01.12.2015 15-3-128/5 200,008101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstvaKONTO

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnostiNRP  

Na: Planirani odhodki na postavkah so bili
premajhni, zato je opravljena
prerazporeditev.

01.12.2015 15-3-128/5 139,648101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnostiNRP  

Na: Planirani odhodki na postavkah so bili
premajhni, zato je opravljena
prerazporeditev.

01.12.2015 15-3-128/6 0,008101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

Na: Zaradi popravila okvare črpalke na
peči, je bil opravljen servis. Sredstva v ta
namen niso bila planirana, zato je bila
opravljena prerazporeditev.

01.12.2015 15-3-128/7 93,508101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

Na: Zardi popravila črpalke na peči, je bil
opravljen servis. Sredstva v ta namen niso
bila planirana, zato je bila opravljena
prerazporeditev.

01.12.2015 15-3-128/8 18,088101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
402200 Električna energijaKONTO

Na: Poraba električne energije je višja kot
je bila planirana. Nabava računalnika
napačno poimenovan konto.

01.12.2015 15-3-128/8 79,008101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnostiNRP  

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO

Na: Poraba električne energije je višja kot
je bila planirana. Nabava računalnika
napačno poimenovan konto.

01.12.2015 15-3-128/8 200,008101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
420238 Nakup telekomunikacijske opremeKONTO
OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnostiNRP  

8101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstvaPP   
420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO

Na: Poraba električne energije je višja kot
je bila planirana. Nabava računalnika
napačno poimenovan konto.

01.12.2015 15-3-128/9 70,008200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transferPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

8200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transferPP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

Na: Zaradi višjih stroškov kot so
predvideni v planu, je potrebna
prerazporeditev med posameznimi
postavkami.

01.12.2015 15-3-128/9 230,008200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transferPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

8200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transferPP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

Na: Zaradi višjih stroškov kot so
predvideni v planu, je potrebna
prerazporeditev med posameznimi
postavkami.

02.12.2015 15-3-129 500,006102 Letno vzdrževanje krajevnih cestPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

6103 Talna in vertikalna  signalizacijaPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo za plačilo
dodatnih del na mostu v Boh. Češnjici in
dodatno pleskanje talnih oznak in
prehodov za pešče.

02.12.2015 15-3-129 400,006102 Letno vzdrževanje krajevnih cestPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

6109 Vzdrževanje mostov na krajevnih cestahPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo za plačilo
dodatnih del na mostu v Boh. Češnjici in
dodatno pleskanje talnih oznak in
prehodov za pešče.

02.12.2015 15-3-130 150,006510 Smetarsko voziloPP   
402511 Tekoče vzdrževanje druge opremeKONTO

6501 Odlaganje odpadkovPP   
402299 Druge storitve komunikacij in komunaleKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
povečanih količin odloženih odpadkov.
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ZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK

02.12.2015 15-3-130 798,006510 Smetarsko voziloPP   
402305 Zavarovalne premije za motorna vozilaKONTO

6501 Odlaganje odpadkovPP   
402299 Druge storitve komunikacij in komunaleKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
povečanih količin odloženih odpadkov.

02.12.2015 15-3-130 2.056,396510 Smetarsko voziloPP   
402301 Vzdrževanje in popravila vozilKONTO

6501 Odlaganje odpadkovPP   
402299 Druge storitve komunikacij in komunaleKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
povečanih količin odloženih odpadkov.

02.12.2015 15-3-130 2.664,006510 Smetarsko voziloPP   
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstvaKONTO

6501 Odlaganje odpadkovPP   
402299 Druge storitve komunikacij in komunaleKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
povečanih količin odloženih odpadkov.

02.12.2015 15-3-130 103,006502 Ravnanje z odpadkiPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

6501 Odlaganje odpadkovPP   
402299 Druge storitve komunikacij in komunaleKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
povečanih količin odloženih odpadkov.

02.12.2015 15-3-130 1.205,006502 Ravnanje z odpadkiPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB004-06-0024 Ravnanje z odpadkiNRP  

6501 Odlaganje odpadkovPP   
402299 Druge storitve komunikacij in komunaleKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
povečanih količin odloženih odpadkov.

03.12.2015 15-3-130/1 400,003501 Knjižnica skupni delavci - plačePP   
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanjaKONTO

3501 Knjižnica skupni delavci - plačePP   
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimKONTO

Na: Zaradi dejanskih izplačil stroškov za
plače skupnih delavcev v knjižnici A.
Tomaža Linharta, je potrebna
prerazporeditev znotraj proračunske
postavke na katerih so planirana sredstva
za plače. Navedeno bomo uspeli
zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev
znotraj kontnih mest osnovne postavke.

04.12.2015 15-3-131 205,003101 Osnovne plačePP   
402940 Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZIKONTO

3154 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

Na: Prerazporejamom sredstva zaradi
premalo planiranih izdatkov za telefon,
fax, elektronsko pošto.

04.12.2015 15-3-132 50,006030 Materialni stroški režijskega obrataPP   
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugoKONTO

6030 Materialni stroški režijskega obrataPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

Na: Sredstva prerazporejamo zaradi
premalo planiranih stroškov telefona.

04.12.2015 15-3-132/1 183,446001 Plače - osnovne plačePP   
400901 OdpravnineKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz delaKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke 6001-
Osnovne plače zaradi premalo planiranih
sredstev za povračilo stroškov prevoza na
delo in iz dela.

04.12.2015 15-3-132/2 1.023,196001 Plače - osnovne plačePP   
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJUKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanjeKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke 6001-
Osnovne plače zaradi premalo planiranih
sredstev za prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.

04.12.2015 15-3-132/3 105,246001 Plače - osnovne plačePP   
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJUKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanjeKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke 6041
Seminarji in konta 401500 Premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja zaradi premalo planiranih
sredstev za prispevke za obvezno
zdravstveno zavarovanje.

04.12.2015 15-3-132/3 696,586041 SeminarjiPP   
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijevKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanjeKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke 6041
Seminarji in konta 401500 Premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja zaradi premalo planiranih
sredstev za prispevke za obvezno
zdravstveno zavarovanje.

04.12.2015 15-3-132/5 414,666001 Plače - osnovne plačePP   
400900 Jubilejne nagradeKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnostKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke zaradi
premalo planiranih sredstev za dodatke za
delovno dobo in stalnost.

04.12.2015 15-3-132/6 2.805,936001 Plače - osnovne plačePP   
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojihKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
400000 Osnovne plačeKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke zaradi
premalo planiranih sredstev za osnovne
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EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEVEVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Stran 6

Datum 25.03.2016

Datum
DOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKEPRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK

04.12.2015 15-3-132/6 1.307,896001 Plače - osnovne plačePP   
400100 Regres za letni dopustKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
400000 Osnovne plačeKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke zaradi
premalo planiranih sredstev za osnovne
plače.

04.12.2015 15-3-132/6 1.852,706001 Plače - osnovne plačePP   
400400 Sredstva za nadurno deloKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
400000 Osnovne plačeKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke zaradi
premalo planiranih sredstev za osnovne
plače.

04.12.2015 15-3-132/6 1.608,976001 Plače - osnovne plačePP   
400901 OdpravnineKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
400000 Osnovne plačeKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke zaradi
premalo planiranih sredstev za osnovne
plače.

04.12.2015 15-3-132/7 825,633101 Osnovne plačePP   
400000 Osnovne plačeKONTO

3101 Osnovne plačePP   
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnostKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke 3101
Osnovne plače.

04.12.2015 15-3-132/7 437,243101 Osnovne plačePP   
400000 Osnovne plačeKONTO

3101 Osnovne plačePP   
400400 Sredstva za nadurno deloKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke 3101
Osnovne plače.

04.12.2015 15-3-132/7 1.047,453101 Osnovne plačePP   
400000 Osnovne plačeKONTO

3101 Osnovne plačePP   
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanjeKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke 3101
Osnovne plače.

04.12.2015 15-3-132/7 14,933101 Osnovne plačePP   
400000 Osnovne plačeKONTO

3101 Osnovne plačePP   
401200 Prispevek za zaposlovanjeKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo med konti
znotraj proračunske postavke 3101
Osnovne plače.

04.12.2015 15-3-132/8 151,333003 Osnovna plača - županPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

3032 Stroški prevozaPP   
402402 Stroški prevoza v državiKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijoiz postavke
3003 osnovna plača župana na postavko
3032 stroški prevoza.

04.12.2015 15-3-132-4 1.368,406036 Stroški za strokovno izobraževanjePP   
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenihKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
400202 Povračilo stroškov prehrane med delomKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo iz
proračunskih postavk 6036 Stroški za
strokovno izobraževanje in 6041 Seminarji
na postavko 6001 Osnovne plače-konto
400202 zaradi premalo planiranih sredstev
za povračilo stroškov prehrane med
delom.

04.12.2015 15-3-132-4 303,426041 SeminarjiPP   
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijevKONTO

6001 Plače - osnovne plačePP   
400202 Povračilo stroškov prehrane med delomKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo iz
proračunskih postavk 6036 Stroški za
strokovno izobraževanje in 6041 Seminarji
na postavko 6001 Osnovne plače-konto
400202 zaradi premalo planiranih sredstev
za povračilo stroškov prehrane med
delom.

07.12.2015 15-3-133 134,204103 Urejanje tekaških progPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

4124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plačePP   
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih stroškov plač,
promocije in rednega delovanja Turizma
Bohinj. Sredstva prerazporejamo med
proračunskimi postavkami znotraj
podprograma-Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva.

07.12.2015 15-3-133 529,804123 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacijaPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

4124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plačePP   
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih stroškov plač,
promocije in rednega delovanja Turizma
Bohinj. Sredstva prerazporejamo med
proračunskimi postavkami znotraj
podprograma-Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva.
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07.12.2015 15-3-133 116,004123 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacijaPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

4124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plačePP   
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcevKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih stroškov plač,
promocije in rednega delovanja Turizma
Bohinj. Sredstva prerazporejamo med
proračunskimi postavkami znotraj
podprograma-Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva.

07.12.2015 15-3-133 198,004123 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacijaPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

4124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plačePP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih stroškov plač,
promocije in rednega delovanja Turizma
Bohinj. Sredstva prerazporejamo med
proračunskimi postavkami znotraj
podprograma-Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva.

07.12.2015 15-3-133 22,004123 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacijaPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

4124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plačePP   
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanjaKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih stroškov plač,
promocije in rednega delovanja Turizma
Bohinj. Sredstva prerazporejamo med
proračunskimi postavkami znotraj
podprograma-Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva.

07.12.2015 15-3-133 2.311,164123 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacijaPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

4131 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - promocijaPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih stroškov plač,
promocije in rednega delovanja Turizma
Bohinj. Sredstva prerazporejamo med
proračunskimi postavkami znotraj
podprograma-Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva.

07.12.2015 15-3-133 1.500,004123 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacijaPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

4133 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - redno delovanje zavodaPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih stroškov plač,
promocije in rednega delovanja Turizma
Bohinj. Sredstva prerazporejamo med
proračunskimi postavkami znotraj
podprograma-Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva.

08.12.2015 15-3-133/1 54,006030 Materialni stroški režijskega obrataPP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

6030 Materialni stroški režijskega obrataPP   
402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO

Na: Sredstva prerazporejamo zaradi
povečanih stroškov poštnih storitev.

08.12.2015 15-3-133/2 950,006030 Materialni stroški režijskega obrataPP   
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugoKONTO

6030 Materialni stroški režijskega obrataPP   
402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO

Na: Sredstva prerazporejamo zaradi
povečanih stroškov poštnih storitev.

14.12.2015 15-3-134 2.523,503240 Vzdrževanje in obnovePP   
432300 Investicijski transferi javnim zavodomKONTO
OB004-09-0003 Investicije manjših vrednostiNRP  

3240 Vzdrževanje in obnovePP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo, znotraj
kontov, na podlagi prošnje za
prerazporeditev OŠ dr. Janeza
Mencingerja.

14.12.2015 15-3-135 5.911,563200 Tekoči materialni stroškiPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

3240 Vzdrževanje in obnovePP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo, med
postavkami, na podlagi prošnje za
prerazporeditev sredstev OŠ dr. Janeza
Mencingerja.

15.12.2015 15-3-136 219,793211 Prevozi učencev - tekoči transferji - plačePP   
411900 Regresiranje prevozov v šoloKONTO

3211 Prevozi učencev - tekoči transferji - plačePP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo, znotraj
kontov, zaradi zagotavljanja plačila
zapadlih zakonskih obveznosti, na podlagi
izstavljenih zahtevkov OŠ dr. Janeza
Mencingerja.

21.12.2015 15-3-137 40,204124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plačePP   
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcevKONTO

4124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plačePP   
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih stroškov plač. Sredstva
prerazporejamo znotraj ene proračunske
postavke-4124 Turizen Bohinj.Zaključni račun 2015 Stran 512 od 515
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Opis Opis
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21.12.2015 15-3-137 3.330,904124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plačePP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

4124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plačePP   
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih stroškov plač. Sredstva
prerazporejamo znotraj ene proračunske
postavke-4124 Turizen Bohinj.

21.12.2015 15-3-137 1.118,744124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plačePP   
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanjaKONTO

4124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plačePP   
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih stroškov plač. Sredstva
prerazporejamo znotraj ene proračunske
postavke-4124 Turizen Bohinj.

23.12.2015 15-3-138 2.089,506754 Projekti sekundarne kanalizacijePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB004-08-0003 Projekti sekundarne kanalizacijeNRP  

6720 Sekundarna kanalizacija Grajska ulicaPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB004-10-0002 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.NRP  

Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi
premalo planiranih sredstev na kontu
novogradnje.

28.12.2015 15-3-138/1-1 1,056722 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6PP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO
OB004-13-0012 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6NRP  

6722 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6PP   
402200 Električna energijaKONTO
OB004-13-0012 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6NRP  

30.12.2015 15-3-138/1 80,836720 Sekundarna kanalizacija Grajska ulicaPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB004-10-0002 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.NRP  

6720 Sekundarna kanalizacija Grajska ulicaPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB004-10-0002 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Zg.NRP  

Na: Sredstva se prerazporejajo iz razloga
porazdelitve sredstev med konti.

31.12.2015 15-3-139 64,076180 Ceconijev parkPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

6180 Ceconijev parkPP   
402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO

Na: Sredstva se prerazporejajo za
zagotovitev sredstev za izplačilo sejnin.

31.12.2015 15-3-140 410,006722 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6PP   
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugoKONTO
OB004-13-0012 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6NRP  

6722 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6PP   
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekteKONTO
OB004-13-0012 Popravilo Grajske 5 in Grajske 6NRP  

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo palniranih sredstev za
najamenine in zakupnine za druge
objekte.

31.12.2015 15-3-141 3.600,006130 Oporni zidovi - vzdrževanjePP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

6121 Talna, vertikalna in svetlobna signalizacijaPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih izdatkov za talno,
vertikalno in svetlobno signalizacijo.

31.12.2015 15-3-142 118,576030 Materialni stroški režijskega obrataPP   
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO

6030 Materialni stroški režijskega obrataPP   
402402 Stroški prevoza v državiKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih izdatkov za stroške
prevoza v državi.

31.12.2015 15-3-143 9,483375 Družinski pomočnikPP   
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanjeKONTO

3375 Družinski pomočnikPP   
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanjeKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih izdatkov za prispevek
za obvezno zdravstveno zavarovanje.

31.12.2015 15-3-144 1.370,765020 Prispevek za novorojenčkePP   
411104 Starševsko nadomestiloKONTO

5020 Prispevek za novorojenčkePP   
411103 Darilo ob rojstvu otrokaKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva zaradi
premalo planiranih izdatkov za darilo ob
rojstvu otroka.

31.12.2015 15-3-145 81,738300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transferPP   
402511 Tekoče vzdrževanje druge opremeKONTO

8300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transferPP   
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankamKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
premalo planiranih sredstev za plačila
obresti od kratkoročnih kreditov
poslovnim bankam. Prerazporeditev je bila
opravljena v skladu z odlokom o
proračunu Občine Bohinj za leto 2015 in
pooblastili župana.

31.12.2015 15-3-146 9,058300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transferPP   
402511 Tekoče vzdrževanje druge opremeKONTO

8300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transferPP   
402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO

Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi
premalo planiranih sredstev za plačila po
podjemnih pogodbah. Prerazporeditev je
bila opravljena v skladu z Odlokom o
proračunu Občine Bohinj za leto 2015 in
pooblastili župana.

31.12.2015 15-3-147 1.828,075401 Odplačila kreditovPP   
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankamKONTO

5401 Odplačila kreditovPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva za plačilo
provizije pri prodaji terjatev.

31.12.2015 15-3-147 3.027,065401 Odplačila kreditovPP   
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankamKONTO

5401 Odplačila kreditovPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva za plačilo
provizije pri prodaji terjatev.

31.12.2015 15-3-147 846,245401 Odplačila kreditovPP   
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankamKONTO

5401 Odplačila kreditovPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

Na: Prerazporejamo sredstva za plačilo
provizije pri prodaji terjatev.Zaključni račun 2015 Stran 513 od 515
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31.12.2015 15-3-148 252,003525 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. - transfer - plačePP   
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcevKONTO

3525 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. - transfer - plačePP   
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimKONTO

Na: Na podlagi realizacije PP, ki je
posledica sklenjene pogodbe iz naslova
delovanja muzejsih zbirk v Bohinju, je
potrebno s prerazporeditvijo znotraj PP
oziroma kontnih mest zagotoviti ustrezen
obseg sredstev za plačilo prispevkov
delodajalca.

31.12.2015 15-3-148 745,003525 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. - transfer - plačePP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

3525 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. - transfer - plačePP   
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenimKONTO

Na: Na podlagi realizacije PP, ki je
posledica sklenjene pogodbe iz naslova
delovanja muzejsih zbirk v Bohinju, je
potrebno s prerazporeditvijo znotraj PP
oziroma kontnih mest zagotoviti ustrezen
obseg sredstev za plačilo prispevkov
delodajalca.

31.12.2015 15-3-149 148,398000 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-transferPP   
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

8000 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-transferPP   
402504 Zavarovalne premije za objekteKONTO

Na: Sredstva prerazporejamo , ker na
tekočem vzdrževanju niso bila porabljena
v celoti. Odhodki za zavarovanje zgradbe
kulturnega doma pa so v letu 2015
realizirani dvakrat, saj je v letu 2014
zaradi pomanjkanja sredstev realizacije ni
bilo- račun je bil plačan v januarju 2015.
Prav tako smo plačali tekoče odhodke. 

31.12.2015 15-3-150 266,798001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstvaPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

8001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstvaPP   
402200 Električna energijaKONTO

Na: Zaradi številnih prireditev je prišlo do
višje porabe elektrike, ki jo krijemo
postavke drugi posebni material in storitve
( prireditve, koncerti) Iz te postavke
krijemo tudi prenizko planirane sredtva za
telefon. Zaradi ugodnega vremena je v
letu 2015 opravljenih nekaj več ur dela
pobiralev parkirnine v Labori. Zato je tudi
strošek nekoliko višji od planiranega.
Zaradi višjega prihodka, so bile ozplačane
tudi višje najemnine. Višja Najemnina za
Agrarno skupnost je določena v odstotku
na neto prihodek najemnine. 

31.12.2015 15-3-150 9,388001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstvaPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

8001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstvaPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

Na: Zaradi številnih prireditev je prišlo do
višje porabe elektrike, ki jo krijemo
postavke drugi posebni material in storitve
( prireditve, koncerti) Iz te postavke
krijemo tudi prenizko planirane sredtva za
telefon. Zaradi ugodnega vremena je v
letu 2015 opravljenih nekaj več ur dela
pobiralev parkirnine v Labori. Zato je tudi
strošek nekoliko višji od planiranega.
Zaradi višjega prihodka, so bile ozplačane
tudi višje najemnine. Višja Najemnina za
Agrarno skupnost je določena v odstotku
na neto prihodek najemnine. 
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31.12.2015 15-3-150 3,038001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstvaPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

8001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstvaPP   
402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO

Na: Zaradi številnih prireditev je prišlo do
višje porabe elektrike, ki jo krijemo
postavke drugi posebni material in storitve
( prireditve, koncerti) Iz te postavke
krijemo tudi prenizko planirane sredtva za
telefon. Zaradi ugodnega vremena je v
letu 2015 opravljenih nekaj več ur dela
pobiralev parkirnine v Labori. Zato je tudi
strošek nekoliko višji od planiranega.
Zaradi višjega prihodka, so bile ozplačane
tudi višje najemnine. Višja Najemnina za
Agrarno skupnost je določena v odstotku
na neto prihodek najemnine. 

31.12.2015 15-3-150 298,248001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstvaPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

8001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstvaPP   
402903 Plačila za delo preko študentskega servisaKONTO

Na: Zaradi številnih prireditev je prišlo do
višje porabe elektrike, ki jo krijemo
postavke drugi posebni material in storitve
( prireditve, koncerti) Iz te postavke
krijemo tudi prenizko planirane sredtva za
telefon. Zaradi ugodnega vremena je v
letu 2015 opravljenih nekaj več ur dela
pobiralev parkirnine v Labori. Zato je tudi
strošek nekoliko višji od planiranega.
Zaradi višjega prihodka, so bile ozplačane
tudi višje najemnine. Višja Najemnina za
Agrarno skupnost je določena v odstotku
na neto prihodek najemnine. 

31.12.2015 15-3-151 12.097,30713000 Prihodki od prodaje blaga in storitevKONTO 8003 Krajevna skupnost Stara Fužina- lastna sredstva- cestePP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnostiNRP  

31.12.2015 15-3-151 7.791,78713000 Prihodki od prodaje blaga in storitevKONTO 8003 Krajevna skupnost Stara Fužina- lastna sredstva- cestePP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB004-09-0005 Investicije po programih Krajevnih skupnostiNRP  

31.12.2015 15-3-151 3.000,00713000 Prihodki od prodaje blaga in storitevKONTO 8001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstvaPP   
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnineKONTO
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Številka: 602-11/2015-7 
Datum:  23.3.2016 
 
Zadeva:  
SOGLASJE K DODATNI SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V 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 soglasje k 
dodatni sistemizaciji delovnih mest za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj. 
   
Župan Občinskemu svetu predlaga, da  po obravnavi sprejme naslednji sklep: 
 

Občinski svet Občine Bohinj daje soglasje k dodatni sistemizaciji 
delovnih mest, v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za 
organizacijsko enoto  Vrtec in sicer po 
- odločbi št.: 6901-140/2016-8 za dve uri dodatne strokovne pomoči 

univ. dipl. psihologinje do 31.8.2016, 
- odločbi št.: 6901-288/2016-8 za dve uri dodatne strokovne pomoči 

mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoginje do 31.8.2017. 
 

V skladu s 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) bosta kot poročevalki na seji Občinskega 
sveta sodelovali Anica Stare, pomočnica ravnateljice za OE vrtec in Iva Lapajne, 
višja svetovalka za družbene dejavnosti. 
 
Pripravila: 
Iva Lapajne, 
višja svetovalka I za družbene                             Predlagatelj: 
dejavnosti                                                             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) 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 za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 
27/14).  17. člen Zakona o vrtcih določa, da dnevni in poldnevni program 
izvajata vzgojitelj in pomočnik 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 
V primeru, da se ureja prilagojeno izvajanje vzgoje in izobraževanja z dodatno 
strokovno pomočjo, oziroma se ureja posebna vzgoja in izobraževanje in gre pri 
tem za otroke s posebnimi potrebami, je potrebno pri urejanju upoštevati Zakon 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – 
ZUJF in 90/12). Zahtevo za uvedbo postopka za pridobitev pravice do dodatne 
strokovne pomoči lahko vložijo starši, lahko pa tudi vrtec, šola in drugi 
socialnovarstveni zavodi, po predhodni seznanitvi staršev. Pristojni zavod RS za 
šolstvo izda odločbo o usmeritvi, v kateri na podlagi pridobljenih strokovnih 
mnenj določi program vzgoje in izobraževanja, obseg in način izvajanja 
programa v katerega se otrok usmerja.  
 
Na podlagi  zaključenega postopka je Zavoda RS za šolstvo izdal: 

1. Odločba št.: 6901-140/2016-8 z dne 4.3.2016 določa dodatno 
strokovno pomoč v obsegu treh ur tedensko. Od tega se ena ura izvaja kot 
svetovalna  storitev in dve uri kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, 
ovir oz. motenj, ki jo izvaja  specialni in rehabilitacijski pedagog. Dodatno 
strokovno pomoč bomo zagotavljali do 31.8.2016 (po odločbi)  na 
naslednji način: 

- uro svetovalne storitve bo izvajala svetovalna delavke v vrtcu v okviru 
redne zaposlitve, kar ne predstavlja dodatnih stroškov za občinski 
proračun. Dve uri dodatne strokovne pomoči bo izvajala univ. dipl. 
psihologinja, kar predstavlja strošek v višini 730,00  EUR.  

2. Odločba št.: 6901-288/2016-8 z dne 21.3.2016 določa dodatno 
strokovno pomoč v obsegu treh ur tedensko. Od tega se ena ura izvaja kot 
svetovalna  storitev in dve uri kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, 
ovir oz. motenj, ki jo izvaja  specialni in rehabilitacijski pedagog. Dodatno 
strokovno pomoč bomo zagotavljali do 31.8.2017 (po odločbi)  na 
naslednji način: 

- uro svetovalne storitve bo izvajala svetovalna delavke v vrtcu v okviru 
redne zaposlitve, kar ne predstavlja dodatnih stroškov za občinski 
proračun. Dve uri dodatne strokovne pomoči bo izvajala mobilna specialna 
in rehabilitacijska pedagoginja, kar predstavlja strošek v višini 1.700,00 
EUR (do 31.12.2016).  

 
Zaposlitev izvede šola za določen čas, za čas veljavnosti odločb in sicer 
po: 

- odločbi št.: 6901-140/2016-8 za dve uri dodatne strokovne pomoči 
univ. dipl. psihologinje do 31.8.2016, 

- odločbi št.: 6901-288/2016-8 za dve uri dodatne strokovne pomoči 
mobilne specialne in rehabilitacijske pedagoginje do 31.8.2017. 

    
3. FINANČNE POSLEDICE 
Na podlagi 30. člena Zakona o vrtcih je osnova za plačilo staršev cena 
programov, v katerega je vključen otrok. Sredstva za dodatno sistemizacijo niso 
vključena v ceno. Finančne posledice dodatne zaposlitve za leto 2016 
predstavljajo strošek v višini 2.430,00 EUR. Navedena sredstva so planirana na 
posebni proračunski postavki in bodo zadoščala za leto 2016.  
 
Pripravili: na predlog OŠ dr. J. Mencingerja  Anita Zorč, 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: 032-6/2016 
Datum: 07.03.2016 
 
Zadeva:  
IMENOVANJE ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA BOHINJSKIH 
NOVIC 
 
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 
 
IMENOVANJE ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA BOHINJSKIH NOVIC. 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj za mandatno obdobje štirih let imenuje 
Uredniški odbor Bohinjskih novic v naslednji sestavi: 

- Katarina Košnik, Bord 5, Boh. Bistrica – odgovorna urednica, 
- Adrijan Džudžar, Prečna ulica 5,  Boh. Bistrica – pomočnik 

odgovorne urednice, 
- Klemen Langus, Prečna ulica 5, Boh. Bistrica – član, 
- Lucija Grm, Pod Rebrom 12, Boh. Bistrica – članica, 
- Mojca Polajnar Peternelj, Alpska cesta 5, Bled – članica. 

 
 
 
                                                                                   PREDLAGATELJ:  
                                                                                        Župan 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 
 
 
Obrazložitev: 
Odlok o javnem glasilu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/09) v 
12. členu določa, da člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet na predlog 
župana. Mandatna doba članov uredniškega odbora traja 4 leta. 
 
Članom uredniškega odbora konec meseca aprila poteče mandat v uredniškem 
odboru Bohinjskih novic. 
Vsi predlagani člani so do sedaj že uspešno sodelovali v uredniškem odboru v 
določenem obdobju in delo le-tega dobro poznajo, zato župan predlaga, da se v 
uredniški odbor ponovno imenujejo. 
Predlagani kandidati z imenovanjem v uredniški odbor Bohinjskih novic 
soglašajo. 



 
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:320-2/2016-28 
Datum : 08.03.2016 
 
 
Zadeva:  
IMENOVANJE SVETA JAVNEGA ZAVODA TURIZEM BOHINJ 
 
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 
 
IMENOVANJE SVETA JAVNEGA ZAVODA TURIZEM BOHINJ. 
 
Po končani obravnavi župan predlaga, da Občinski svet sprejme naslednja 
 
SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bohinj imenuje svet Javnega zavoda Turizem 
Bohinj v naslednji sestavi:……………………………. 
 

2. Občinski svet Občine Bohinj za predsednika sveta Javnega zavoda 
Turizem Bohinj imenuje: ………………………………… 

 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo kot 
poročevalka na seji Občinskega sveta sodelovala Vesna Arh, predsednica 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 
Pripravila:  
Jožica Hribar, mag.upr.ved 
višja svetovalka II za upravne zadeve 
 
 
                                                                                PREDLAGATELJ: 
                                                                                       Župan 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 
Obrazložitev: 
Konec meseca marca poteče mandat svetu Javnega zavoda Turizem Bohinj. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Turizem Bohinj – zavoda za pospeševanje turizma (Uradni vestnik Občine Bohinj, 
št. 1/11) določa, da ima svet zavoda sedem članov, ki ga sestavljajo predstavniki 
pravnih oseb, ki imajo odločilno vlogo za razvoj turizma v občini in delavci 
zavoda. Omenjeni odlok določa tudi sestavo sveta zavoda, in sicer: 

- Občina Bohinj ima tri člane, 
- Turistično društvo Bohinj ima enega člana, 
- hoteli v Bohinju imajo enega člana, 
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- Triglavski narodni park ima enega člana in  
- delavci javnega zavoda Turizem Bohinj imajo enega člana.  

Navedeni odlok tudi določa, da člane in predsednika sveta zavoda imenuje 
občinski svet.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala politične 
stranka in neodvisne liste, zastopane v Občinskem svetu, Turistično društvo 
Bohinj, hotele v Bohinju, Triglavski narodni park in javni zavod Turizem Bohinj da 
podajo predloge za imenovanje sveta javnega zavoda Turizem Bohinj. 
  
Pravočasno so prispeli naslednji predlogi:  

1. kandidati predlagani kot predstavniki Občine Bohinj: 
- Dušan Jović, Triglavska c. 12, Bohinjska Bistrica (predlog SLS OO Bohinj), 
- Robert Franjić, Stara Fužina 255, Bohinjsko Jezero (predlog Liste za 

pravičnost, enakost, prihodnost) 
- Marija Žvan, Bitnje 14 a, Bohinjska Bistrica (predlog SDS OO Bohinj), 
- Pavel Zalokar, Stara Fužina 192, Bohinjsko Jezero (predlog Liste Franc 

Kramar – Lista za Bohinj), 
- Darja Lazar, Triglavska cesta 33, Bohinjska Bistrica (predlog Liste Franc 

Kramar – Lista za Bohinj), 
- Jožef Cvetek, Ukanc 78, Bohinjsko Jezero (predlog NSi-Krščanski 

demokrati, OO Bohinj) – za predsednika javnega zavoda, 
- Bojan Traven, Stara Fužina 53, Bohinjsko Jezero (predlog Liste Ekipa za 

prihodnost), 
- Boštjan Mencinger, Kamnje 50, Bohinjska Bistrica (predlog Liste Ekipa za 

prihodnost), 
 

2. Kandidat predlagan kot delavec javnega zavoda Turizem Bohinj: 
- Vida Kovačič, Gorjuše 42 a, Bohinjska Bistrica 

 
3. Kandidat predlagan s strani Turističnega društva Bohinj: 
- Jaka Žvan, Ukanc 85, Bohinjsko Jezero 

 
4. Kandidat predlagan kot predstavnik hotelov v Bohinju: 
- Ludvik Dobravec, Ribčev Laz 4a, Bohinjsko Jezero 

 
5. Kandidat predlagan kot predstavnik Triglavskega narodnega parka: 
- Majda Odar, Stara Fužina 212, Bohinjsko Jezero 

 
Komisija bo na podlagi prispelih predlogov pripravila predlog za imenovanje 
članov in predsednika sveta javnega zavoda Turizem Bohinj, o katerem bo 
odločal Občinski svet in bo članom sveta posredovan na seji.  
 
 
 
 



 
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: 260-1/2016-5 
Datum : 08.03.2016 
 
 
Zadeva:  
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V SENATIH ZA 
REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE 
 
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 
 
IMENOVANJE PRESTAVNIKA JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB 
ZOPER POLICISTE. 
 
Po končani obravnavi župan predlaga, da Občinski svet sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj kot predstavnika javnosti v senatih za 
reševanje pritožb zoper policiste imenuje………….. 
 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo kot 
poročevalka na seji Občinskega sveta sodelovala Vesna Arh, predsednica 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 
Pripravila:  
Jožica Hribar, mag.upr.ved 
višja svetovalka II za upravne zadeve 
 
 
                                                                                PREDLAGATELJ: 
                                                                                       Župan 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 
Obrazložitev: 
 
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (v nadaljevanju: ZNPPol, Uradni list RS, 
št. 15/13) v četrtem poglavju ureja postopek reševanja pritožb zoper delo 
policistov. Podrobneje ga opredeljuje Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo 
policistov (Uradni list RS, št. 54/13).  
 
ZNPPol v 138. členu določa, da je pritožba nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo 
dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev 
človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Pritožba je lahko vložena pisno po pošti 
ali neposredno na ministrstvo ali policijo. 
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Pomiritveni postopek poteka v policijski enoti, v kateri naj bi bile z dejanjem ali 
opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog kršene pritožnikove 
pravice ali temeljne svoboščine. Pritožba se obravnava na senatu, če pomiritveni 
postopek ni bil uspešno kočan ali če so podani posebni pogoji iz 4. odstavka 148. 
člena ZNPPol. 
Reševanje pritožb na ministrstvu se izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, 
in sicer: 

- pooblaščenec ministrice in 
- dva predstavnika javnosti. 

 
Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri reševanju pritožb nad delom delavcev 
policije na regionalni ravni, na predlog lokalnih skupnosti z območja posamezne 
policijske uprave, imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve. 
 
Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev občine po 
ključu, in sicer občinam do 20.000 prebivalcev pripada en predstavnik.  
 
Pri predlogih za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje 
pritožb je potrebno upoštevati naslednje kriterije: 

- ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, 

- ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, 

- ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z zanki nasilja 
ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za 
katere so kot sankcija predpisane kazenske točke, 

- ni javni uslužbenec policije (policist ali drugi javni uslužbenec, zaposlen v 
policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov 
policistov, 

- aktivno obvlada slovenski jezik, 
- je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za preverjanje pritožb 

oziroma v lokalnem okolju živa ugled in zaupanje soobčanov, ter je na 
podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče 
utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in 
vestno.  

 
Predstavniki bodo imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovnega 
imenovanja. Pred potekom dobe, za katero so bili imenovani, se predstavnika 
javnosti v skladu s petim odstavkom 145. člena ZNPPol lahko razreši, če sam 
tako zahteva, če ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka ZNPPol, če se ne 
udeležuje obveznih oblik usposabljanja, ali se neupravičeno ne udeleži dveh sej 
senata v enem letu ali nevestno opravlja delo.  
 
Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo v senatih, pripada za udeležbo na seji 
senata sejnina v višini zneska dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 
ur, ki velja za delavce in funkcionarje v državnih organih Republike Slovenije. Na 
podlagi zahtevka pripada članov senata za prihod na sejo povračilo prevoznih 
stroškov z javnim prevoznim sredstvom oziroma povračilo kilometrine v višini, ki 
je določena za primer povračila prevoza na iz z dela.  
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala politične 
stranke in neodvisne liste zastopane v Občinskem svetu, da predlagajo kandidata 
za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste. 
 
Pravočasno je prispel naslednji predlog: 

- Franc Kramar – Lista za Bohinj: predlagan je Mirko Jeršič, Češnjica 53, 
Srednja vas. 

 
 
Komisija bo predlog pregledala in pripravila predlog članom Občinskega sveta, ki 
bo o tem odločal na seji Občinskega sveta. 
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