
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. REDNA SEJA  
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

BOHINJ 
(četrtek, 28. junij 2012) 

 
 
 

 GRADIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bohinjska Bistrica, 18. junij 2012 



 

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: 18.06.2012 

V A B I L O 
 
Vabim Vas, da se udeležite 18. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki bo 

v četrtek, 28. junija 2012 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 17. redne seje 
Občinskega sveta. 

 
Za sejo je določen naslednji 
 

D N E V N I  R E D : 
 

1. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine 
Bohinj 

2. Odlok o javnem redu in miru v Občini Bohinj – druga obravnava  
3. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj – druga obravnava 
4. Tržni red tržnice v Bohinjski Bistrici 
5. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v OŠ dr. Janeza Mencingerja 

Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 
2012/2013  

6. Pobuda lastnikov gozdov za gospodarjenje v gozdovih, ki ležijo v 
prvem varstvenem območju Triglavskega narodnega parka  

7. Problematika obdavčitve nepremičnin in črnih gradenj v 
Triglavskem narodnem parku 

8. Priznanja Občine Bohinj za leto 2012 
9. Vprašanja, pobude in informacije 

 
 
 
Gradivo k točkam dnevnega reda 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 
- Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Darinka Maraž Kikelj, svetovalka II za varstvo okolja in urejanje prostora 
- Milena Košnik, višja svetovalka II za turizem, kmetijstvo in gosp. dejavnosti 
- Iva Lapajne, višja svetovalka I za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
- Anica Stare, pomočnica ravnateljice za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj 
 
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, ga. Marjeta Klemenc 
- Radio Slovenija, p.p. 101, Bled, ga. Romana Erjavec 
- Tinkara Zupan, Šercarjeva 11, Radovljica, STA 
- Petra Lotrič, Ajdovska 8, Boh. Bistrica 
- Mateja Rant, Gorenjski glas 
 
V VEDNOST:  
- mag. Maja Antonič, načelnica UE Radovljica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAPISNIK 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila dne  
31.05.2012 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj 

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

- Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- Miroslav Sodja, direktor občinske uprave 
- Jože Veternik, direktor OZG 
- Anica Stare, pomočnica ravnateljice za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj 
- Petra Lotrič Ogrin, odgovorna urednica Bohinjskih novic 
- Katarina Košnik, Radio Triglav 
- Iva Lapajne občinska uprava 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

 
- zapisnik 16. seje Statutarno-pravne komisije,  
- zapisnik 14. seje Komisije za turizem in kmetijstvo 
- zapisnik 13. seje Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost 

in gospodarsko infrastrukturo 
- zapisnik 11. Seje Komisije za negospodarske dejavnosti 
- zapisnik 9. Seje Komisije za gospodarstvo in podjetništvo 
- dopis Ministrstva za pravosodnje in javno upravo 

 
I. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje 

 
Andreja Kemperle je podala poročilo o sprejetih sklepih 16. redne seje. 
 
Urh Anton je podal pripombo na navedbe v 14. točke zapisnika. Da se »poročilo nadzornega 
odbora v zvezi s sprejetjem in objavo Zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 
2011, obravnava kot eno izmed točk dnevnega reda na prihodnji seji«, je bil predlog Urh 
Antona in ne župana Franca Kramarja, kot je napačno zapisano v zapisniku. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 16. redne seje v predloženem 
besedilu z dano pripombo. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
 
 



Za sejo je bil predlagan naslednji  
 

DNEVNI RED: 
 

1. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln na območju Občine Bohinj – druga obravnava 
2. Odlok o javnem redu in miru v Občini Bohinj – prva obravnava 
3. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj – prva obravnava 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva 
Gorenjske – prva obravnava 
5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
6. Predlog za oblikovanje desetih oddelkov in zvišanje normativa v vseh oddelkih zavoda OŠ 
dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec 
7. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj v šolskem letu 2012/2013 
8. Mnenje nadzornega odbora občine glede zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za 
leto 2011 
9. Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2012 s finančnim načrtom 
10. Možnost ustanovitve turističnega podjetja 
11. Vprašanja, pobude in informacije 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

DNEVNI RED: 
 
1. Odlok o prodaji blaga izven prodajaln na območju Občine Bohinj – druga obravnava 
2. Odlok o javnem redu in miru v Občini Bohinj – prva obravnava 
3. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj – prva obravnava 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva 
Gorenjske – prva obravnava 
5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
6. Predlog za oblikovanje desetih oddelkov in zvišanje normativa v vseh oddelkih zavoda OŠ 
dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec 
7. Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj v šolskem letu 2012/2013 
8. Mnenje nadzornega odbora občine glede zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za 
leto 2011 
9. Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2012 s finančnim načrtom 
10. Možnost ustanovitve turističnega podjetja 
11. Vprašanja, pobude in informacije 
 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
 
K točki 1:  
Odlok o prodaji blaga izven prodajaln na območju Občine Bohinj – druga 
obravnava 
 
Obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika. 



 
Zadevo so obravnavale tudi Statutarno-pravna komisija, Komisija za turizem in kmetijstvo, 
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost, gospodarsko 
infrastrukturo ter Komisija za gospodarstvo in podjetništvo. Stališče komisij je razvidno iz 
zapisnikov komisij. 
 
Župan Franc Kramar je navzoče seznanil, da je vložil amandma na predlagani odlok v drugi 
obravnavi in v skladu s 5. členom sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta na 
glasovanje dal predlog, da se amandma obravnava. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 

 
Župan Franc Kramar je amandma prebral in podal njegovo obrazložitev. Amandma je bi 
naslednji: 
 
11. člen, drugi odstavek: 
 
»(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln so v občini Bohinj določeni naslednji občasni prodajni 
prostori: 
1. Nomenj: vaško jedro, na zemlj. parc. št. 737/6 k.o. Nomenj 
2. Srednja vas v Bohinju: pod Lipo, na zemlj. parc. št. 1197/1 k.o. Bohinjska Srednja vas 
3. Stara Fužina: pred Kulturnim domom, na zemlj. parc. št. 685/2 k.o. Studor 
4. Jereka: pred Cesarjem, na zemlj. parc. št. 1989/1 k.o. Bohinjska Češnjica 
5. Bohinjska Češnjica: vaško jedro na zemlj. parc. št. 1959 k.o. Bohinjska Češnjica 
6. Studor: pred hostlom, na zemlj. parc. št. 1834/1 k.o. Studor 
7. Ribčev Laz: ob parkirišču nasproti Turističnega društva, na zemlj. parc. št. 1131/1 k.o. 
Savica,  
8. Ukanc: parkirišče spodnje postaje žičnice Vogel, na zemlj. parc. št.   1821/51 k.o. 
Studor, ob cesti v kamp Zlatorog, na zemlj. parc. št. 1875/1 k.o. Studor, 
9. Polje: ob avtobusni postaji, na zemlj. parc. št. 1272/1 k.o. Savica 
10. Kamnje: pred Gasilskim domom, na zemlj. parc. št. 268/2 k.o. Savica 
11. Brod: ob zbiralnici mleka, na zemlj. parc. št. 1282 k.o. Savica 
12. Bohinjska Bistrica: v kampu Danica, na zemlj. parc. št. 971 k.o. Bohinjska Bistrica, pred 
Kulturnim domom, na zemlj. parc. št. 288/3 k.o. Bohinjska Bistrica« 
 
Predlagam, da se navedeni odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln so v občini Bohinj določeni naslednji občasni prodajni 
prostori: 
1. Nomenj: vaško jedro, na zemlj. parc. št. 737/6 k.o. Nomenj 
2. Srednja vas v Bohinju: pod Lipo, na zemlj. parc. št. 1197/1 k.o. Bohinjska Srednja vas 
3. Stara Fužina: pred Kulturnim domom, na zemlj. parc. št. 685/2 k.o. Studor 
4. Jereka: pred Cesarjem, na zemlj. parc. št. 1989/1 k.o. Bohinjska Češnjica 
5. Bohinjska Češnjica: vaško jedro na zemlj. parc. št. 1959 k.o. Bohinjska Češnjica 
6. Studor: pred hostlom, na zemlj. parc. št. 1834/1 k.o. Studor 
7. Ribčev Laz: ob parkirišču nasproti Turističnega društva, na zemlj. parc. št. 1131/1 k.o. 
Savica,  
8. Ukanc: parkirišče spodnje postaje žičnice Vogel, na zemlj. parc. št.   1821/51 k.o. 
Studor, ob cesti v kamp Zlatorog, na zemlj. parc. št. 1875/1 k.o. Studor, 



9. Polje: ob avtobusni postaji, na zemlj. parc. št. 1272/1 k.o. Savica 
10. Kamnje: pred Gasilskim domom, na zemlj. parc. št. 268/2 k.o. Savica 
11. Brod: ob zbiralnici mleka, na zemlj. parc. št. 1282 k.o. Savica 
12. Bohinjska Bistrica: v kampu Danica, na zemlj. parc. št. 971 k.o. Bohinjska Bistrica, pred 
Kulturnim domom, na zemlj. parc. št. 288/3 k.o. Bohinjska Bistrica« 
13. Bitnje: na nekdanji  avtobusni postaji, na zemlj. parc. št. 105/32 k.o. Nomenj 
 
Obrazložitev:  
Z amandmajem predlagam, da se kot občasno prodajno mesto v odlok vnese še zemlj. 
parc. št. 105/32  k.o. Nomenj, na nekdanji avtobusni postaji v vasi Bitnje. Gre za občinsko 
zemljišče, za katero je bila dana pobuda s strani prebivalcev vasi Bitnje. 
 
Župan Franc Kramar je dal na glasovanje predlagani amandma. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
Sprejet je bil naslednji  
 
SKLEP: Občinski svet občine Bohinj sprejme Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln 
na območju občine Bohinj s sprejetim amandmajem.  
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
K točki 2: 
Odlok o javnem redu in miru v Občini Bohinj – prva obravnava 
 
Obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo so obravnavale tudi Statutarno-pravna komisija, Komisija za urejanje prostora, 
varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo. Stališče komisij je 
razvidno iz zapisnikov komisij. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Marija Ogrin, Jože Cvetek, Matilda Arh, Pavel Zalokar in 
Anton Urh sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA:  
1. Občinski svet občine Bohinj sprejme predlog Odloka o javnem redu in miru v 
občini Bohinj v prvi obravnavi. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
2. Predlagatelj naj v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta pripravi predlog 
Odloka o javnem redu in miru v občini Bohinj za drugo obravnavo. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
K točki 3: 
Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj – prva obravnava 
Obrazložitev je podala Iva Lapajne. Gradivo je priloga zapisnika. 

 
Zadevo sta obravnavali tudi Statutarno-pravna komisija in Komisija za negospodarske 
dejavnosti. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij. 
 



Po razpravi v kateri so sodelovali Marija Ogrin, Anton Urh in Slavko Zorko sta bila sprejeta 
naslednja 
 
SKLEPA:  
 
1. Občinski svet občine Bohinj sprejme predlog Odloka o denarni socialni pomoči v 
Občini Bohinj v prvi obravnavi.  
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
2. Predlagatelj odloka naj v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta pripravi 
predlog Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj za drugo obravnavo. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
K točki 4: 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Osnovnega 
zdravstva Gorenjske – prva obravnava 
 
Obrazložitev je podal Jože Veternik. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo sta obravnavali tudi Statutarno-pravna komisija in Komisija za negospodarske 
dejavnosti. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij. 
 
Sprejeta sta bila naslednja 
 
SKLEPA:  
1. Občinski svet občine Bohinj sprejme predlog Odloka o       spremembah in 
dopolnitvah Odloka o preoblikovanju osnovnega zdravstva Gorenjske v prvi 
obravnavi.  
Rezultat glasovanja: 13 ZA  
 
2. Predlagatelj odloka naj v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta pripravi 
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju osnovnega 
zdravstva Gorenjske za drugo obravnavo. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA  
 
K točki 5: 
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu  
 
Obrazložitev je podala Iva Lapajne. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo sta obravnavali tudi Statutarno-pravna komisija in Komisija za negospodarske 
dejavnosti. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij. 
 
Sprejeti so bili naslednji  
 
SKLEPI:  
1. Občinski svet daje soglasje k naslednji ceni socialno varstvene  
storitve pomoč družini na  domu: 



 

Mesečni stroški vodenja   530,46 € 

Ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč 
na domu/uro 

18,58 € 

Priznana 66,50  % subvencija k ceni storitve za 
uporabnika 

 

Cena storitve pomoč na domu/uro 6,01 € 

Cena storitve pomoč na domu opravljene v 
nedeljo/uro 

8,41 € 

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

9,01 € 

Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
2. Cena storitve  pomoč družini na domu  velja od 1.6.2012 dalje.  
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
3. Stroški prevoza nad normativom se zagotovijo v proračunu. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
K točki 6: 
Predlog za oblikovanje desetih oddelkov in zvišanje normativa v vseh oddelkih 
zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec  
 
Obrazložitev je podala Iva Lapajne. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo je obravnavala tudi Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije je 
razvidno iz zapisnika komisije. 
 
Sprejeti so bili naslednji 
 
SKLEPI:  
1. Občinski svet daje soglasje k oblikovanju desetih oddelkov v OŠ dr. Janeza 
Mencingerja za organizacijsko enoto Vrtec  v  šolskem letu 2012/2013.   
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
2. Občinski svet  daje soglasje k zvišanju  normativa, za dva otroka, v vseh 
oddelkih zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja za organizacijsko enoto Vrtec.  
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
3. Zvišanje normativa se uveljavi s  1.9.2012 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
Po 15 minutni prekinitvi se je seja nadaljevala. 
 
K točki 7: 
Predlog za oblikovanje programov in odpiralni čas v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto vrtec Bohinj v šolskem letu 2012/2013 
 
Obrazložitev sta podali Iva Lapajne in Anica Stare. Gradivo je priloga zapisnika.  



 
Zadevo je obravnavala tudi Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče komisije je 
razvidno iz zapisnika komisije. 
 
Po razpravi v kateri je sodelovala Mija Ogrin sta bila sprejeta naslednja 
 
SKLEPA:  
1. Občinski svet  daje soglasje za oblikovanje dnevnega programa v obsegu od 6 
do 9 ur in za oblikovanje poldnevnega programa v obsegu 5 ur v OŠ dr. Janeza 
Mencingerja za organizacijsko enoto Vrtec v šolskem letu 2012/2013.  
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
2. Občinski svet  daje soglasje k odpiralnemu času v OŠ dr. Janeza Mencingerja za 
organizacijsko enoto Vrtec v  šolskem letu 2012/2013, ki velja za Bohinjsko 
Bistrico od 5.30 do 16.15. ure in za Srednjo vas od 6.00 do 15.15 ure. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
K točki 8: 
Mnenje nadzornega odbora občine glede zaključnega računa proračuna Občine 
Bohinj za leto 2011 
 
Obrazložitev je podala Jerneja Potočnik. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Po razpravi, v kateri so sodelovali Urh Anton, Arh Matilda, Pavel Zalokar, Mirko Jeršič, 
Milena Cesar, Doris Sodja, Irena Pagon, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj se seznanja z mnenjem nadzornega odbora občine 
glede zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 2011. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
Po 15 minutni prekinitvi se je seja nadaljevala. 
 
K točki 9: 
Program dela javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2012 s finančnim načrtom 
 
Obrazložitev je podal Klemen Langus. 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 Jože Cvetek, Irena Pagon, Slavko Zorko, Darja Lazar, 
Alojz Mencinger, Pavel Zalokar, Mija Ogrin, Doris Sodja in Mirko Jeršič, je bil sprejet 
naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša s programom dela Javnega zavoda Turizem 
Bohinj za leto 2012 s finančnim načrtom.   
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
K točki 10: 
Možnost ustanovitve turističnega podjetja  
Obrazložitev je podal župan Franc Kramar. Gradivo je priloga zapisnika. 
 
Zadevo so obravnavale tudi Komisija za turizem in kmetijstvo in Komisija za gospodarstvo 
in podjetništvo. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij. 



 
Po razpravi v kateri so sodelovali Jože Cvetek, Slavko Zorko, Anton Urh, Alojz Mencinger, 
Matilda Arh in Sodja Doris, je bil sprejet naslednji  
 
SKLEP:  
 
Občinski svet Občine Bohinj soglaša z možnostjo odkupa Okrepčevalnice Savica v 
okviru obstoječega ali novoustanovljenega turističnega podjetja. 
Rezultat glasovanja: 13 ZA 
 
 
K točki 11: 
Vprašanja, pobude in informacije 
 
Župan Franc Kramar je zbrane seznanil, da je dne 28.05.2012 ob 9. uri, v Ljubljani potekala 
skupščina Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d.. Predlog občin, 
da se kot predstavnika občin v nadzornem svetu Družbe za spodbujanje razvoja 
Triglavskega narodnega parka d.d. imenuje Mihaela Cesarja, Ajdovska cesta 1, Bohinjska 
Bistrica ni bil izglasovan. Država je podala svoj predlog, ki je bil potrjen. Tako sta bila 
imenovana kot predstavnika države v nadzornem svetu Družbe za spodbujanje razvoja 
Triglavskega narodnega parka d.d.,  Mija Ogrin, Grajska ulica 33, Bohinjska Bistrica  in 
Antona Urh, Stara Fužina 56, Bohinjsko jezero. 
 
Slavko Zorko je zbrane seznanil, da se ustanavlja društvo vinogradnikov Bohinja in zbrane 
povabil k sodelovanju in delu v društvu,  župana pa prosil, da bi prevzel vlogo botra 
društva.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
 
 
ZAPISALA:  
Andreja Kemperle, dipl. upr. ved (UN) 
 
                                                                                     ŽUPAN 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 



 
Občina Bohinj 

Župan 
 

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

Številka:041-22/2010-9 
Datum : 29.05.2012 
 
Zadeva:  
POTRDITEV MANDATA NADOMESTNEMU ČLANU OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE 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 
 
POTRDITEV MANDATA NADOMESTNEMU ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
BOHINJ. 
 
Župan Občinskemu svetu predlaga, da sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o potrditvi mandata Janeza 
Čuferja, kot nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Bohinj.  
 
 
                                                                              PREDLAGATELJ:  
                                                                                    Župan 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 
Obrazložitev: 
Dne  13.04.2012 je Dušan Mrak, Pot Rebrom 13, Bohinjska Bistrica podal 
odstopno izjavo, s katero je obvestil Občinski svet, župana in Občinsko volilno 
komisijo, da nepreklicno odstopa s funkcije člana Občinskega sveta Občine 
Bohinj.  
Na podlagi 37 a. člena Zakona o lokalni samoupravi je članu Občinskega sveta 
Občine Bohinj Dušanu Mraku z dnem 13.04.2012 prenehal mandat.  
Zakon o lokalnih volitvah v 30. členu določa, da če preneha mandat članu 
občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član 
občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, 
če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. 
Občinska volilna komisija je na podlagi določil Zakon o lokalnih volitvah o izvolitvi 
nadomestnega člana Občinskega sveta po izvedenem postopku ugotovila, da so 
izpolnjeni pogoji za potrditev mandata Janezu Čuferju, rojenem 30.01.1940, 
stanujoč Pod  Rodico 3, Bohinjska Bistrica, kot nadomestnemu članu Občinskega 
sveta Občine Bohinj. 
 
 
Priloge: 

- Zapisnik 3. korespondenčne seje OVK 
- Ugotovitveni sklep OVK 
- Sklep o potrditvi mandata 

 



 
Občina Bohinj 

Občinska volilna komisija 
 

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

Številka: 041-23/2010-8 
Datum : 24.05.2012 
 
 
Na podlagi 29., 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 – ZLV – H) ter 37 a. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10), je 
Občinska volilna komisija Občine Bohinj na 3. korespondenčni seji dne 
23.05.2012  sprejela  
 
 

U G O T O V I T V E N I    S  K L E P 
 
I. 
 

Dne  13.04.2012 je Dušan Mrak, Pod Rebrom 13, Bohinjska Bistrica podal 
odstopno izjavo, s katero je obvestil Občinski svet, župana in Občinsko volilno 
komisijo, da z dnem 13.04.2012  nepreklicno odstopa s funkcije člana 
Občinskega sveta Občine Bohinj.  
 
Na podlagi 37 a. člena Zakona o lokalni samoupravi je članu Občinskega sveta 
Občine Bohinj Dušanu Mraku z dnem 13.04.2012 prenehal mandat.  
 
 
 

II. 
 

Občinska volilna komisija je na podlagi določil Zakon o lokalnih volitvah o izvolitvi 
nadomestnega člana Občinskega sveta po izvedenem postopku ugotovila, da so 
izpolnjeni pogoji za potrditev mandata Janezu Čufarju, rojen 30.01.1940, 
stanujočemu Pod Rodico 3, Bohinjska Bistrica, kot nadomestnemu članu 
Občinskega sveta Občine Bohinj. 
 
 
 
                                                                               PREDSEDNICA  
                                                                     OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE  
                                                                       Mojca Mlakar, univ. dipl. prav. 
  

 

 
 
 



ZAPISNIK 

3. korespondenčne seje z dne 24.05.2012 

 

Občinska volilna komisija (v nadaljevanju: OVK) se je na 1. seji dne 16.06.2011 
dogovorila, da se vsi postopki v zvezi s potrditvijo mandatov nadomestnim 
članom Občinskega sveta izvede na podlagi korespondenčne seje.  
 
Janez Čufer, rojen 30.01.1940, stanujoč Pod Rodico 3, Bohinjska Bistrica je bil 
dne 22.05.2012 pozvan, da v roku osmih dni poda izjavo, ali sprejema funkcijo 
člana Občinskega sveta.  
Dne 23.05.2012 je OVK prejela izjavo Janeza Čuferja, da je pripravljen sprejeti 
navedeno funkcijo. 
 
OVK na podlagi te ugotovitve izda ugotovitveni sklep, ki se posreduje 
Občinskemu svetu Občine Bohinj in je priloga temu zapisniku. 
 
ZAPISALA:  
Monika Remškar, dipl.ekon.  
Računovodja 7/II-2 
 
 
                                                                           PREDSEDNICA KOMISIJE 
                                                                         Mojca Mlakar, univ. dipl. prav. 
 
 
 
 
Posredovano: 

- Občinski svet Občine Bohinj 
- članom OVK 

 
Priloga:  

- ugotovitveni sklep 
 



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

Na podlagi 29., 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 – ZLV – H) in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) je Občinski svet Občine Bohinj na 18. redni seji 
dne 28. Junija 2012 sprejel  
 

S K L E P 

o potrditvi mandata 

 

 

I. 
 

Občinski svet Občine Bohinj potrjuje mandat nadomestnemu članu Občinskega 
sveta Občine Bohinj Janezu Čuferju, roj. 30.01.1940, stan. Pod Rodico 3, 
Bohinjska Bistrica. 
 

II. 
 

Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. 
 
Številka:  
Bohinjska Bistrica 28. junij 2012 
 
 
                                                                                     Župan  
                                                                               Občine Bohinj 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 



 

Občina Bohinj 
Župan 

 

Triglavska cesta 35, 4264  Bohinjska Bistrica tel: 04-577-01 00   fax: 04-572-18-64 

 e-mail:  obcina@bohinj.si 

 

Številka: 359-2/2012-3 
Datum :  14.6.2012 
 
 
Zadeva: ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI 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  
 
 
ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI BOHINJ, druga obravnava 
 
 
Župan predlaga, da občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
 
SKLEP:  
 

1. Občinski svet občine Bohinj sprejme predlog Odloka o javnem redu 
in miru v občini Bohinj. 

 
 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) bo kot poročevalec  na seji Statutarno pravne 
komisije, na seji Komisije za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno 
dejavnost in gospodarsko infrastrukturo sodeloval Miroslav Sodja. 
 
 
 
 
 
Pripravili:                                                                   PREDLAGATELJ: 
Občinska uprava                                                     Župan Franc Kramar,                                      
                                       univ. dipl. inž.les. 
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I. UVOD 

 
1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za sprejem Odloka je 3. člen Zakona o varstvu javnega reda in 
miru (Uradni list RS, št. 70/06),  ter Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 72/93, 94/07-UPB2 s spr.), ki občinam za zadovoljevanje potreb svojih 
prebivalcev nalaga nekatere naloge s področja varstva okolja, varstva pred 
hrupom, nadzorstvom nad prireditvami in druge naloge s področja javnega reda 
in miru. 

 
2. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka 
  

Zakon o varstvu javnega reda in miru (Ur. list RS, št. 70/2006) je krovni zakon 
pri urejanju predmetnega področja. Zakon podrobno določa dejanja, ki pomenijo 
kršitev javnega reda in miru.  
Za nadzor nad izvajanjem zakona je pristojna policija, poleg tega pa je za 
določene kršitve zakona v skladu s 3. odstavkom 27. člena neposredno pristojno 
občinsko redarstvo, ki ima tako že na podlagi zakona pooblastila za ukrepanje 
zoper kršitelje.  
Občinsko redarstvo na podlagi zakona ukrepa zoper kršitve, ki se nanašajo na 
nedostojno vedenje, beračenje na javnem kraju, uporabo nevarnih predmetov, 
poškodovanje uradnega napisa, označbe ali odločbe, pisanje po objektih, 
vandalizem, pobiranje prostovoljnih prispevkov, kampiranje in kršitve v zvezi z 
neupoštevanjem zakonitega ukrepa uradnih oseb. 
 

Občina Bohinj nima sprejetega Odloka o javnem redu in miru in posledično tako 
ne ureja določenih področij z Odlokom, kar pomeni, da v primeru določenih 
kršitev nima podlage za ukrepanje. 
 
S predlogom Odloka urejamo naslednja področja: 

- varovanje javnega reda in miru na javnih krajih, 
- varovanje premoženja, 
- varovanje okolja, 
- varovanje zdravja in čistoče ter varovanje okolja, 
- skrb za zunanji videz naselij in zelenih površin, 
- obveznosti lastnikov in vodnikov domačih živali. 

 
Z odlokom so tudi določeni prekrški in globe zanje. 
 
 

3. Cilj odloka 
Cilj Odloka je vzpostavitev pravil, ki omogočajo uresničevanje pravice ljudi do 
varnosti in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo v telesno in 
duševno celovitost posameznika, ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi,  
organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. 
 

4. Ocena finančnih posledic 
Sprejem omenjenega odloka za občino ne bo imel neposrednih finančnih 
posledic. 
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5. Priprava odloka za drugo obravnavo 
 
Opredelitev do pripomb: 

- Konkretno naj se določi dopustno raven hrupa (pripomba 
upoštevana): Dopustna raven hrupa je že določena v Uredbi o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. V odloku smo se glede meritev in 
definicij ravni hrupa naslonili na to uredbo. V 7. členu 10. točki smo 
namesto prejšnje definicije »ki preseže visoke ravni hrupa« uporabili »ki 
presega III. območje varstva pred hrupom«. V uredbi tako varstvo pred 
hrupom velja: 

o na območju stanovanj: površine podeželskega naselja, 
o na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih 

dejavnosti in druga območja centralnih dejavnosti, 
o na posebnem območju: športni centri, 
o na območju zelenih površin: za vse površine, 
o na površinah razpršene poselitve, 
o na območju voda: vse površine, razen površin vodne infrastrukture 

in površin na mirnem območju na prostem. 
- V 7. členu točka 10. naj se dovoli preseganje ravni hrupa za vsa 

kmetijska in gozdarska opravila (pripombe nismo upoštevali): 
Menimo, da moramo prepoved ravni hrupa veljati za vse enako, tako, da 
smo dovolili preseganje ravni hrupa samo za nujna kmetijska in gozdarska 
opravila. 

- Vnese naj se dopustno raven smradu in plinov (pripomba ni 
upoštevana): Problem s smradom je, ker ni poznanih objektivnih metod 
merjenja smradu. Smrad je subjektivni občutek, zaradi česar nismo 
upoštevali pripombe. 

- Lastnike propadajočih objektov naj se zaveže k sanaciji (pripomba 
ni upoštevana): Menimo, da je to potrebno urediti v posebnem odloku. V 
Sloveniji je bilo že več poskusov sprejemanja odlokov, ki bi zavezovale 
lastnike k sanaciji propadajočih objektov, vendar pa je bilo to vedno 
ustavno sporno. 

- V 9. členu točka 4. je potrebno dodati tudi prepoved hoje po 
travnikih (pripomba ni upoštevana). Pripomba je preveč splošna, zato 
je nismo upoštevali. 

- V 9. členu nas se doda prepoved vožnje z motornimi vozili po 
kolesarski stezi (pripomba ni upoštevana): Pripombe nismo 
upoštevali, ker vožnjo po kolesarski stezi že določa Zakon o cestah. 

- V 12. členu je potrebno definirati kakšni so urejeni in vzdrževani 
objekti (pripomba smo upoštevali): Kaj je urejen in vzdrževan objekt 
je prav tako subjektivno mnenje, zato smo točko črtali. 

- Definicija »žival , ki utegne ogrožati varnost ljudi« je preveč 
splošna (pripombo smo upoštevali): Potrebna ravnanja in dolžnosti 
lastnikov živali, ki utegnejo ogrožati varnosti ljudi so že predpisana v 
Zakonu o zaščiti živali, zato smo ta člen črtali. (Člen se je glasil: 
»Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzorstva žival, ki utegne 
ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živali.«) 

- Kaj je s kravjeki na cesti? Za kravjeke skrbi RO skupaj z agrarnimi 
skupnostmi in se jih v odloku nismo dotikali. 

- Z odlokom je potrebno urejati tudi red in mir na privatnih 
zemljiščih. Definicija javne površine je navedena v 4. členu odloka in je v 
skladu z definicijo, ki je navedena v ZGO. Javne površine niso povezane z 
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lastništvom, ampak je pomembno, da jih pod enakimi pogoji lahko 
uporabljajo vsi. 

- Kdo je odgovoren za sanacijo nastale škode. Kazenske določbe 
imamo za povzročitelja, kdo pa odgovarja za odpravo nastale 
škode? Menim, da je za sanacijo nastale škode odgovoren povzročitelj in 
da to ni potrebno še posebej zapisati v odlok. 

- Kaj je s konjeniki, ki ponoči niso vidni? Zakon o pravilih cestnega 
prometa v 73. členu določa kako mora vodič živali poskrbeti za vidnost 
živali ali črede. 

- Kaj je s pregonom živine iz vasi na pašo? Zakon o pravilih cestnega 
prometa v 92. členu določa način pregona živali. 

 
 

II. BESEDILO ČLENOV 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 
70/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-
UPB8), 3. in 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. 
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10), 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) in 73. ter 79. in 80. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07, 2/09) je Občinski 
svet občine Bohinj na ____ seji dne _______ sprejel 
 

O D L O K  

o javnem redu in miru v občini Bohinj 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(1) Odlok o javnem redu in miru v občini Bohinj določa pravila, katerih namen je 
uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva in varovanja pred dejanji, 
ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznikov in ovirajo izvrševanje 
pravic ljudi, državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih 
pooblastil na naslednjih področjih: 
 
- varovanje javnega reda in miru na javnih krajih, 
– varovanje premoženja, 
– varstvo okolja, 
– varovanje zdravja in čistoče ter varovanje okolja, 
– skrb za zunanji videza naselij in zelenih površin, 
– obveznosti lastnikov in vodnikov domačih živali. 
 
(2) Odlok določa tudi globe za ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in 
miru.  
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2. člen 

(1) Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju občine Bohinj, je dolžan 
ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali 
počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, 
da skrbi za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opušča dejanj, ki so po tem 
odloku obvezna, oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana. 
 

3. člen 

(1) Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci 
prekrškov.  
 
(2) Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, so odgovorni njihovi starši, 
skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika. 
 

4. člen 
(1) Za javne površine se po tem odloku štejejo površine, katere lahko 
uporabljajo pod enakimi pogoji vsi. 

 

5. člen 
(1) Meritve hrupa in stopnje varstva pred hrupom so definirane v skladu z 
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 

 

II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU 

6. člen 

(1) Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, 
na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirja občane in druge 
prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu. 
 

7. člen 
(1) Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano: 
 
1. kopati živali na območju kopalnih voda, 
 
2. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz 
vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje vode v te namene omejeno, 
 
3. na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem 
podatkov proti njihovi volji, proti volji občanov izvajati propagandno dejavnost 
ter proti njihovi volji nadlegovati občane s prodajo predmetov ali storitev, 
 
4. prenočevati po senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, v 
prostorih večstanovanjskih objektov, ki za to niso namenjeni, na tržnici in drugih 
za to neprimernih prostorih,  
 
5. odlagati les ali zelenje, kosovne in gradbene odpadke, na javne površine, na 
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali druge površine, kjer potekajo javni 
infrastrukturni vodi, 
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6. shranjevati plovila na obali Bohinjskega jezera v času od 1.11. – 31.3., 
 
7. lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje na javnih površinah, 
 
8. odlagati kosovne odpadke na ekološke otoke ter v naravno okolje, 
 
9. zanemarjati red in čistočo v okolici stanovanjske ali druge zgradbe tako, da 
moti okolico, kvari zunanji izgled kraja ali ogroža zdravje ljudi, 
 
10. ob nedeljah in praznikih uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in 
druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje, 
kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in hišnih opravil, ki povzročajo v 
okolju hrup, ki presega III. območje varstva pred hrupom. Prepoved ne velja za 
dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. sanacija okvar na plinskih, 
vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih in napeljavah), kot tudi za nujna 
kmetijska in gozdarska opravila. 
 
11. za vožnjo po javnih prometnih površinah, športnih in rekreacijskih progah in 
drugih površinah v naravnem okolju uporabljati motorne sani razen za primere, 
določene z Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. 
 
(2) Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,  ki ravna v nasprotju 
z določbami tega člena. 

(3) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 
evrov. 

 
III. VAROVANJE PREMOŽENJA 

 
8. člen 

(1) Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža, 
poškoduje ali onemogoča nemoteno uporabo premoženja občine ali premoženja, 
ki predstavlja javno dobro. 
 

9. člen 
(1) Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano: 
 
1. saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete ali material na način, da 
povzročajo škodo na javni komunalni infrastrukturi, javni površini ali javni 
zgradbi ali motijo njihovo uporabo,  
 
2. s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli poškodujejo vegetacijo 
na javnem zemljišču in škodujejo zdravju ljudi in živali, kadar se le-ti nanašajo 
na rastline, rastlinske proizvode, tla ali objekte zaradi varstva rastlin in 
rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi vključno s pleveli, 
 
3. uporabljati javne zelene površine v nasprotju z njihovim namenom, 
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4. hoditi ali voziti izven poti, po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih 
površinah in tekaških progah. 
 
5. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, 
jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje 
in druge naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža 
varnost ljudi, 
 
6. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico in drugimi 
nevarnimi predmeti,  
 
7. onemogočati dostop do objektov in naprav javne komunalne infrastrukture. 
 
(2) Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,  ki ravna v nasprotju 
z določbami tega člena. 

(3) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 
evrov. 

 
IV. VAROVANJE ZDRAVJA IN ČISTOČE TER VAROVANJE OKOLJA 

 
10. člen 

(1) Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano: 
 
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, npr. 
v potoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge 
prostore, ki niso za to določeni. 
Za prekršek je odgovoren tudi lastnik zemljišča, ki dovoli ali dopusti odlaganje 
predmetov, snovi in odpadkov na svoja zemljišča. 
 
2. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno 
površino, 
 
3. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzročali zamašitev le-teh, 
 
4. prati vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in 
strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih področjih vodnih virov, 
 
5. prati in popravljati vozila na javnih površinah, 
 
6. pustiti greznice, odtočne kanale, kompostne jame odprte ali slabo zaprte in 
spuščati odplake iz greznic po površini, 
 
7. metati, puščati ali odlagati smeti, cigaretne ogorke, žvečilne gumije in 
izpljunke na javne površine, 
 
8. izlivati ali metati z objektov karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje 
ljudi, 
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9. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih 
prikolic na javne površine, v naravno okolje ali mesta, ki niso za to določena. 
 
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,  ki ravna v nasprotju  
z določbami tega člena. 

(3) Z globo 650 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 
evrov. 

 
 

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN 
 

11. člen 
(1) Po končanih delih na javnih prometnih in javnih zelenih površinah je potrebno 
urediti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu 
stanju. 
 
(2) Odgovornost izvajalca traja tudi po izvedeni sanaciji, če se zaradi 
opravljenega posega, kasneje stanje spremeni in ne ustreza več prvotnemu 
stanju (posedanje, nekvalitetni materiali ali izvedba). 
 

(3) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,  ki ravna v nasprotju 
z določbami tega člena. 

(4) Z globo 650 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 
evrov. 

 
12. člen 

(1) Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb so 
dolžni: 
 
1. poskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki 
meteornih voda, na objektih, ki mejijo na javne površine pa tudi snegobrani, 
 
2. redno odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče, 
 
3. posekati veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil in pešcev na javnih 
krajih, 
 
4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, za katere 
obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost 
mimoidočih ali njihovo premoženje. 
 

(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,  ki ravna v nasprotju 
z določbami tega člena. 
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(3) Z globo 650 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 
evrov. 

 
13. člen 

(1) V varovalnem pasu občinskih cest ter na površinah, namenjenim pešcem, ni 
dovoljeno postavljati gostinskih vrtov oz. miz in stolov za opravljanje gostinske 
dejavnosti. 
 
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,  ki ravna v nasprotju 
z določbami tega člena. 

(3) Z globo 650 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 
evrov. 

 
VI. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI 

 
14. člen 

(1) Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, na zelene površine v 
bližini vzgojno-varstvenih, zdravstvenih in drugih javnih ustanov, na zelenice, 
cvetlične otoke, na pokopališča ter v javne ustanove.  
 
(2) Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene 
osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (npr. slepim osebam). 
 

(3) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,  ki ravna v nasprotju 
z določbami prvega odstavka tega člena. 

(4) Z globo 650 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju z določbami prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba 
pa z globo 200 evrov. 

 
15. člen 

(1) Lastniki oziroma vodniki psov so dolžni počistiti iztrebke.  
 
(2) V ta namen so dolžni lastniki ali vodniki psov imeti s seboj ustrezen čistilni 
pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.  
 
(3) Lastnik oziroma vodnik psa je dolžan uporabljati označene smetnjake, ki so 
namenjeni za pasje iztrebke.  
 
(4) Iztrebke morajo na javnih površinah počistiti tudi konjeniki. 
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(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,  ki ravna v nasprotju 
z določbami tega člena. 

(6) Z globo 650 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 
evrov. 

 
VII. NADZOR 

16. člen 
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojno občinsko redarstvo in 
občinski inšpektor. 

(2) Občinski redar in občinski inšpektor sta prekrškovna organa za vse prekrške 
po tem odloku, ki jih nadzorujejo v okviru svoje pristojnosti. 

 

VIII. KONČNA DOLOČBA 

17. člen 
(1) Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku občine 
Bohinj. 

 

 

III. OBRAZLOŽITEV  
 

K 1.-4. členu: Splošne določbe vsebujejo osnovni namen odloka, obrazložitev 
pojma javne površine ter določajo tudi odgovornost staršev za dejanja 
mladoletnikov. 
 
K 5.- 15. členu: Posamezna poglavja odloka opisujejo ravnanja, ki so obvezna 
oziroma prepovedana, vse z namenom zagotavljanja javnega reda in miru, 
varstva premoženja, zdravja in čistoče ter okolja.   
V posameznih členih so poleg opredelitve dolžnostnih ravnanj oz. prepovedi 
določene tudi kazni za kršitve. 
V skladu z veljavnim Zakonom o prekrških (Ur. l. RS, št. 3/07, 17/08, 21/08, 
76/08, 108/09) je kot sankcija določena globa v znesku, posebej določenem za 
osebo – posameznika, pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika 
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter odgovorno osebo.  
Višina glob je za posamezne prekrške predlagana glede na stopnjo ogrožanja 
posamezne dobrine. 
 
K 16. členu: Za nadzor nad izvajanjem odloka je pristojna občinska inšpekcija in 
občinsko redarstvo. 



 
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: 122-5/2012-3 
Datum: 18.6.2012 
 
Zadeva: 
ODLOK O DENARNI SOCIALNI  POMOČI V OBČINI BOHINJ –  
druga obravnava 
 
Na podlagi 31. člena  Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) in 78. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj, št. 8/07, 2/09) župan predlaga Občinskemu svetu Občine Bohinj v 
obravnavo  
 
ODLOK O DENARNI SOCIALNI  POMOČI V OBČINI BOHINJ - druga obravnava 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji sklep: 
 
 
Občinski svet občine Bohinj sprejme Odlok o denarni socialni pomoči v 
Občini Bohinj. 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07, 2/09) bo kot poročevalka na seji Občinskega 
sveta sodelovala Iva Lapajne 

 
Pripravila: 
Iva Lapajne, 
višja svetovalka I za družbene                              Predlagatelj: 
dejavnosti in gospodarstvo                                        ŽUPAN 

                                                          Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
 

I. UVOD 
 
1. OCENA STANJA IN CILJI ODLOKA:  
Na področju socialnega varstva je več sprememb povzročila uveljavitev določb 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l.RS, št. 62/2010 in 
40/2011) in Zakona o socialno varstvenih prejemkih ( Ur.l.RS št. 61/2010, 
40/2011, 110/2011-ZDIU 12. S 1. januarjem 2012 so centri za socialno delo (v 
nadaljnjem besedilu CSD) postali enotna vstopna točka za sprejem in 
obravnavo vlog s katerimi občani zaprosijo za denarne prejemke ali 
uveljavljajo pravico do  različnih subvencij ter plačil. Na CSD so prešli tudi 
postopki uveljavljanja pravic do subvencionirane najemnine za stanovanje 
(pogodbeno Alpdom), znižanega plačila vrtca in do plačila obveznega 
zdravstvenega zavarovanja iz občinskega proračuna, kar je do 1.1.2012 za 
našo občino izvajala občinska uprava.   
 
Ne glede na spremembe navedenih zakonov, lahko tudi lokalne skupnosti 
zagotavljajo proračunska sredstva za premostitev finančnih stisk svojih občanov. 
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V Občini Bohinj smo sredstva za denarne socialne pomoči (v nadaljnjem besedilu 
denarna pomoč) zagotavljali že od ustanovitve občine. Postopek dodelitve 
pomoči je v skladu z ustrezno pogodbo vodil CSD Radovljica. Po 1.1. 2012 pa je 
potrebno dodeljevanje občinskih denarnih socialnih pomoči urediti z ustreznim 
dokumentom, kar bomo zagotovili s predlaganim odlokom.  
Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Bohinj opredeljuje, kaj je denarna 
pomoč, upravičence do dodelitve denarne pomoči, kriterije za določitev višine 
pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči. 
Sredstva za občinske denarne pomoči zagotavlja občina na posebni proračunski 
postavki v okviru področja socialnega varstva. 
Kriterij za določitev višine občinske socialne pomoči je minimalni dohodek 
posameznika oziroma družine, povečan za največ 20%. Pri izvedbi postopka se 
uporabljata že navedena zakona, ki urejata področje socialnega varstva in 
dodeljevanja denarnih socialnih pomoči ter Zakon o splošnem upravnem 
postopku. Višina pomoči na posameznika oziroma na družino lahko znaša največ 
toliko, kot znaša denarna pomoč iz državnih sredstev za posameznika oz. na 
družino po zakonsko določenih merilih. 
 
Osnovni namen predlaganega odloka je določitev pogojev za izvedbo postopka za 
dodelitev enkratne denarne pomoči iz občinskih sredstev. 
 
2. PRAVNA PODLAGA: 

99. člen Zakona o socialnem varstvu določa, da občina lahko zagotavlja 
proračunska sredstva za razvojne in dopolnilne programe, pomembne za občino.  

21. člen Zakona o lokalni samoupravi daje občinam pristojnost, da samostojno 
opravljajo lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določijo s 
splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Med te naloge sodi tudi 
pospeševanje služb socialnega skrbstva. 

 
3. FINANČNE POSLEDICE 
S sprejetjem odloka ne povzročimo finančnih posledic za občinski proračun. 
 
PRIPRAVA ODLOKA ZA DRUGO OBRAVNAVO 
Statutarno pravna komisija, 28.5.2012 

- Statutarno-pravna komisija je predlog odloka preučila z vidika njegove 
skladnosti z Ustavo RS, predpisi, statutom občine in medsebojne 
skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine ter z zakonodajno-tehničnega 
vidika, ter imela na predloženo besedilo naslednjo pripombo: 

 

Preambula odloka naj se popravi tako, da se pri Zakonu o socialnem varstvu in 
Zakonu o lokalni samoupravi črta ugotovitvene odločbe ustavnega sodišča. Tako 
se preambula glasi:  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št., 3/07-UPB2 (23/07 popr., 
41/07 popr.), 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 17. člena Statuta Občine Bohinj 
(Uradni vestnik Občine Bohinj št. 8/07) je Občinski svet Občine Bohinj na _______ seji dne  
_____ 2012 sprejel 

 
- V drugem členu v naslovu člena naj se doda zaklepaj. 
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Oba predloga sta pri pripravi odloka za drugo obravnavo v celoti upoštevana. 
 
Komisija za negospodarske dejavnosti, 29.5.2012 in Občinski svet, 
31.5.2012    
Pri obravnavi odloka ni bilo podanih predlogov za dopolnitev ali spremembo 
obravnavanega odloka.  
 

II. BESEDILO ODLOKA 
 
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št., 3/07-UPB2 
(23/07 popr., 41/07 popr.), 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS), 21. in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 
51/10) in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 
8/07) je Občinski svet Občine Bohinj na _______ seji dne  _____ 2012 sprejel 
 

O D L O K  

o  denarni socialni pomoči v Občini Bohinj 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
      (namen odloka) 

S tem odlokom se določajo upravičenci do denarne socialne pomoči, namen, 
kriteriji za določitev višine pomoči in postopek uveljavljanja denarne socialne 
pomoči (v nadaljnjem besedilu denarna pomoč) v  Občini Bohinj. 

2. člen 
                                          (dodelitev denarne pomoči) 
(1)Denarna pomoč v Občini Bohinj je enkratna denarna pomoč, ki se 
upravičencem dodeli praviloma enkrat letno, kot pomoč pri reševanju 
psihosocialne problematike posameznika ali njegove družine.  
(2)V  izrednih primerih materialne ogroženosti se pomoč lahko dodeli dvakrat v 
enem letu, vendar ne za isti namen. 
 

3. člen 
                                             (zagotovitev sredstev) 
Sredstva za denarne pomoči se zagotovijo v letnem proračunu Občine Bohinj in 
se dodeljujejo po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe 
planiranih proračunskih sredstev za to leto. 
 
 

II. UPRAVIČENCI 
4. člen 

(upravičenci) 
(1)Do denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim  prebivališčem v  občini 
Bohinj, ki  na tem naslovu tudi dejansko prebivajo.  
 
 (2) Upravičenci do pomoči so tisti občani, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev 
za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne 
stiske in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna 
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bolezen, invalidnost, smrt v družini, ipd) znašli v takšnem položaju, da ne morejo 
poravnati najnujnejših obveznosti.  
 
(3) Do denarne pomoči so lahko upravičeni tudi prejemniki denarne socialne 
pomoči na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo. 
 
 

III.  NAMEN DENARNE SOCIALNE POMOČI 
 

5. člen 
(namen pomoči) 

 
Denarna pomoč je namenjena:  

- premostitvi materialne stiske ob izpadu osebnega dohodka, 
- nakupu ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih artiklov, 
- plačilu stroškov (najemnine, ogrevanje, komunalnih stroškov in elektrike) 
- nakupu kurjave, 
- za pomoč pri elementarnih nesrečah, 
- nakupu šolskih potrebščin in sofinanciranju šolskih aktivnosti, 
- doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne in niso zagotovljene z 

obveznim zdravstvenim zavarovanjem,  
- doplačilu invalidskih in ortopedskih pripomočkov ter dietne hrane, kar je 

nujno potrebno in ni zagotovljeno z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, 
- za kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne 

ogroženosti. 
 

IV . KRITERIJI, VIŠINA DENARNE POMOČI, IZPLAČILO 

6. člen 
   (kriteriji) 

 
(1)Kriterij za določitev višine občinske denarne pomoči je minimalni dohodek 
posameznika oz. družine, povečan za največ 20%, katerega višina se določi po 
merilih zakonov, ki urejajo področje socialnega varstva in dodeljevanje denarnih 
socialnih pomoči.  
 
(2)Kot posebni kriteriji dodeljevanja enkratnih denarnih pomoči, ki niso vezani na 
dohodke prosilcev, so: izguba zaposlitve, zadolževanje za kritje osnovnih 
življenjskih stroškov, dolgotrajna in težja bolezen, invalidnost, elementarne 
nesreče, smrt, več šoloobveznih otrok, dolgotrajno preživljanje z nizkimi 
prejemki (upokojenci z minimalnimi pokojninami, prejemniki denarnih  državnih 
socialnih pomoči), neredna izplačila osebnega dohodka oz. več mesečni izpad 
dohodka, ali druga socialna problematika.  
 
(3)Kot poseben kriterij dodeljevanja denarnih pomoči velja tudi opravljanje 
družbeno koristnega dela. 
 

7. člen 
   (dohodki) 

Med dohodke posameznika ali družine se upoštevajo vsi (obdavčeni in 
neobdavčeni) dohodki in prejemki, ki so jih družinski člani prejeli v zadnjih treh 
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mesecih pred vložitvijo vloge, vključno z otroškim dodatkom, preživnino in 
štipendijo. 
 

8. člen 
   (višina pomoči) 

(1)Višina pomoči na posameznika oz. na družino znaša največ toliko, kot znaša 
denarna socialna pomoč za posameznika oz. na družino po zakonsko določenih 
merilih v tekočem letu. 
 
(2) Pri dodelitvi in izračunu se uporabljajo določbe Zakona o socialnovarstvenih 
prejemkih, ki veljajo za prvo odraslo osebo, vsako naslednjo odraslo osebo, za 
otroke in za enostarševsko družino. 
 
(3)Višina pomoči se določi za vsak primer posebej glede na stopnjo in vrsto 
materialne ogroženosti. 

 
9. člen 

   (dodelitev pomoči) 
Enkratna denarna pomoč se upravičencem dodeli v obliki nakazila na osebni 
račun ali v funkcionalni obliki. 
 

10.člen 
     (način izplačila) 

(1)Denarna socialna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu 

oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku na osebni račun ali drugi osebi 
oziroma ustanovi, podjetju, kadar gre za  plačilo že zapadlih obveznosti in kadar 
strokovna služba občine oceni, da denarna pomoč ne bi bila porabljena 
namensko. 

(2)Enkratna denarna pomoč se lahko dodeljuje tudi v funkcionalni obliki, pri 
čemer mora vlagatelj soglašati s takim načinom izplačila sredstev.  

(3)Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu 
pripadala po tem odloku ali se mu ne dodeli, če se ugotovi, da kljub izkazanemu 
nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov 
in če so dejanski stroški nižji od izračunane vrednosti pomoči.  

(4)Strokovna služba Občine Bohinj lahko o opravičenosti do denarne socialne 
pomoči posamezniku in družini uporabi prosto presojo glede dodelitve ali 
zavrnitve upravičenosti do pomoči. 

11.člen 
   (dokazila o porabi) 

(1)Upravičenec je dolžan v roku 15 dni po prejemu denarne pomoči predložiti 
dokazila o porabi sredstev Občinski upravi Občine Bohinj. 

(2)Če upravičenec tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomoč ni bila 
porabljena namensko, ni upravičen do enkratne občinske pomoči 18 mesecev po 
mesecu prejema občinske pomoči. 
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V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE 

12.člen 
    (vloga za dodelitev pomoči) 

(1)Postopek za uveljavitev denarne socialne pomoči se uvede na podlagi prejete 
vloge za dodelitev pomoči.  

(2)Občani uveljavljajo pravico do denarne pomoči na posebnem obrazcu »Vloga 
za dodelitev  enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna občine Bohinj«.  

(3) Vloga je dostopna na občinski upravi in na spletnih straneh Občine Bohinj. 

(4)V postopku dodelitve občinske socialne pomoči se uporablja zakon, ki ureja 
splošni upravni postopek in smiselno tudi tiste določbe zakona, ki urejajo 
socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč. 
 
 

13.člen 
   (odločanje v postopku) 

(1)O dodelitvi denarne socialne pomoči  odloča strokovna služba Občine Bohinj.  

(2)V roku trideset dni od prejema popolne vloge se z odločbo odloči o 
upravičenosti do denarne socialne pomoči.  

14.člen 
(nepopolne vloge) 

(1)Vlagatelj, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v 
roku 8 dni od prejema pisnega obvestila.  

(2)Nepopolne vloge se s sklepom zavrže.  

 

15.člen 
   (pritožba) 

(1)Zoper odločbo iz 13. člena in zoper sklep iz 14. iz člena je v roku 15 dni 
možna pritožba na župana Občine Bohinj.  

(2)Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Zoper odločbo župana je možno sprožiti 
upravni spor pred pristojnim sodiščem. 

 

VI KONČNA DOLOČBA 

16.člen 
   (veljavnost odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. 
 
Št. ………………………. 
Datum :……………….                                       Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.       
                                                                           Župan Občine Bohinj 
 

Obrazložitev členov: 
k 1. členu 
Vsebina prvega člena določa namen odloka oziroma vsebino, ki jo želimo z odlokom 
doseči. 
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k 2. členu 
Denarna socialna pomoč se praviloma dodeli enkrat letno, v izjemnih primer dvakrat na 
leto, kar določa 2. člen. Prav tako navedeni člen definira denarno pomoč kot pomoč pri 
reševanju psihosocialne problematike posameznikov in njihovih družin. 
 
k 3. členu 
Sredstva za dodelitev denarne socialne pomoči se določijo v letnem proračunu občine na 
posebni proračunski postavki. 
 
k 4. členu 
Besedilo določi upravičence do denarne pomoči. Osnovni pogoj je stalno bivališče na 
območju občine. Pred uveljavitvijo denarne pomoči iz občinskih sredstev  morajo 
upravičenci preveriti vse druge oblike pomoči, ki jih dopuščajo zakonski predpisi, kar 
kaže na aktivno vlogo  uporabnikov pri reševanju problematike. 
 
k 5. členu 
Vsebina člena podrobneje določi namen denarne pomoči. 
 
k 6. členu 
Osnovni kriterij za dodelitev pomoči je minimalni dohodek, ki je lahko povečan za največ 
20%. Pri določitvi višine pomoči se uporabljajo merila zakonov, ki urejajo področje 
socialnega varstva in dodeljevanja denarnih pomoči. V drugem odstavku določimo 
posebne kriterije, ki niso vezani na dohodke, so pa pogosto vzrok, zaradi katerih se 
družine ali posamezniki znajdejo v stiski. 
 
k 7. členu 
S členom določimo kateri dohodki se upoštevajo pri izračunu dohodka posameznika ali 
družine. 
 
k 8. členu 
Člen določa višino pomoči na posameznika oziroma družino. Pri dodelitvi in izračunu se 
uporabljajo določbe Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki veljajo za prvo odraslo 
osebo, vsako naslednjo odraslo osebo, za otroke in za enostarševsko družino. Zaradi 
enostavnosti postopka in pridobivanja vseh potrebnih podatkov smo v odlok vključili le 
najbolj smiselne cenzuse. 
 
k 9. in 10. členu 
Besedilo določa način dodelitve pomoči, kar podrobneje definira 10. člen. 
 
k 11. členu 
O porabi proračunskih sredstev je uporabnik dolžan posredovati poročilo oziroma 
dokazilo. V primeru ugotovljene nenamenske porabe upravičenec nima pravice zaprositi 
za denarno pomoč v obdobju 18 mesecev. 
 
k 12, 13. In 14. členu 
Besedila členov določajo postopek uveljavljanja pomoči. Celoten postopek temelji na 
Zakonu o upravnem postopku, ki navedeni postopek podrobneje opisuje. 
 
K 15. členu 
Pritožba je možna pri županu Občine Bohinj. Zoper odločb župana pa uporabniki lahko 
sprožijo upravni spor pred pristojnim sodiščem. 
 
K 16. člen 
Odlok bo objavljen v Uradnem vestniku občinskega glasila in bo veljal petnajsti dan po 
objavi. 
 



 

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: 313-2/2012-6 
Datum :  14.6.2012 
 
 
Zadeva: TRŽNI RED TRŽNICE BOHINJSKA BISTRICA 
 
 
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  
 
 
 
TRŽNI RED TRŽNICE V BOHINJSKI BISTRICI 
 
 
Župan predlaga, da občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
 

1. Občinski svet občine Bohinj potrjuje Tržni red tržnice v Bohinjski 
Bistrici 

 
 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) bo kot poročevalec na seji Občinskega sveta in 
na seji Statutarno pravne komisije sodeloval direktor Miroslav Sodja, na seji 
Komisije za turizem in kmetijstvo, in na seji Komisije za gospodarstvo in 
podjetništvo bo sodelovala Milena Košnik 
 
 
 
 
 
Pripravili:                                                               PREDLAGATELJ: 
Milena Košnik, l.r.                                  Župan Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.                                         
Darinka Maraž Kikelj, l.r.                    
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I. UVOD 
 

1. Pravna podlaga 
Pravna podlaga za potrditev Tržnega reda je  6. člen Zakona o trgovini (ZT-1, Ur. 
l. RS št. 24/08), ki določa, da občine v svojem aktu podrobneje določijo prostor, 
kjer se blago izven prodajaln lahko prodaja in 12. člena Pravilnika o minimalnih 
tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 
ki določa, da mora tržnica imeti tržni red, ki ga določi upravljavec in potrdi 
pristojni organ lokalne skupnosti.  

 
 

2. Ocena stanja in razlogi za potrditev Tržnega reda 
Občina Bohinj je uredila prostor za tržnico ob glavnem križišču v Bohinjski Bistrici 
na par. št. 258/5 k.o. Bohinjska Bistrica in sprejela Odlok o prodaji blaga zunaj 
prodajaln na območju občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj 4/12). 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 37/09) v 12. členu določa, da mora tržnica imeti tržni red, ki 
ga določi upravljavec in potrdi pristojni organ lokalne skupnosti. Predlagani Tržni 
red določa upravljavca tržnice, njegove pravice in obveznosti, obratovalni čas, 
pogoje trgovanja na tržnici, nadzor nad prodajo ter način vzdrževanja reda in 
čistoče na tržnici. 
 
 

3. Cilj Tržnega reda  
S tržnim redom se določa upravljavec tržnice, njegove pravice in obveznosti, 
obratovalni čas, pogoji trgovanja na tržnici, nadzor nad prodajo ter način 
vzdrževanja reda in čistoče na tržnici. 
 
 

4. Ocena finančnih posledic 
Občina Bohinj razen pobrane najemnine za uporabo prodajnih mest drugih 
finančnih posledic za svoj proračun ne bo imela.  
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II. BESEDILO ČLENOV 
 
 
 
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 2/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 24/08-ZT-1), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za 
opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 17. člena Statuta 
Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj 8/07) je Občinski svet Občine Bohinj 
na 18. redni seji dne 28.6.2012 potrdil 
 
 

TRŽNI RED 
tržnice Bohinjska Bistrica 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
S tržnim redom se določa upravljavec tržnice, njegove pravice in obveznosti, 
obratovalni čas, pogoji trgovanja na tržnici, nadzor nad prodajo ter način 
vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.  
 

2. člen 
 
Upravljavec tržnice je Občina Bohinj - Režijski obrat. 

 
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA 

 
3. člen 

 
Upravljavec tržnice: 

1. skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno z veljavnimi 
predpisi,  

2. organizirano vodi poslovanje prodajnih mest ter razporeja in oddaja v 
najem prodajna mesta prodajalcem,                                                                             

3. skrbi za urejenost prodajnih mest, za čistočo in odstranjevanje odpadkov,  

4. določa ceno najema prodajnih mest ter prodajalcem zaračuna in pobira 
najemnino za najem prodajnih mest na podlagi predhodno potrjenega 
cenika s strani Občinskega sveta občine Bohinj.  

III. OBRATOVALNI ČAS 
 

4. člen 
 

(1) Tržnica ima poletni in zimski obratovalni čas. 
 

�  v poletnem času od ponedeljka do sobote od 7 do 18 ure 
�  v zimskem času od ponedeljka do sobote od 8 do 16 ure 
�  ob nedeljah in praznikih od 8.00 do 12.00 ure 
�  v času prireditev na območju tržnice, se obratovalni čas priredi potrebam 
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prireditve 
�  upravljavec lahko v izjemnih primerih začasno podaljša obratovalni čas.    

 
(2) Spremembo je dolžan objaviti na svoji spletni strani. 
(3) Zimski obratovalni čas je od 1. oktobra od 31. marca, poletni obratovalni 
čas pa od 1. aprila do 30. septembra v letu. 
(4) Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici. 

 
IV. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNI PROSTORI 

 
5. člen 

 
(1) Tržnica obratuje na urejenem tržnem prostoru, ob glavnem križišču v 

Bohinjski Bistrici,  na par. št 258/5 k.o. Bohinjska Bistrica. 
(2) Trgovanje izven tržnega prostora ni dovoljeno.  
 

6. člen 
 

(1) Tržnica razpolaga z naslednjimi tržnim prostorom in pomožnimi prostori: 
� odprt prodajni prostor, ki zajema 10 stojnic 
� 2 mesta za priklop na električno omrežje 
� vodnjak 

 
7. člen 

 
(1) Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na 

podlagi  najemne pogodbe med upravljavcem in  prodajalcem. 
(2) Najemno pogodbo je potrebno skleniti najmanj en dan pred pričetkom 

prodaje v obratovalnem času upravljavca. 
 

 
8. člen 

 
Prodajno mesto upravljavec odda v najem tistim, ki izpolnjujejo pogoje za 
prodajo na tržnici in so pridobili soglasje lokalne skupnosti. 
 

9. člen 
 

Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Pred 
začetkom prodaje so dolžni počistiti morebitno nečistočo na stojnicah in v njeni 
neposredni bližini. Po končanem trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno 
mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju. Dolžni so odstraniti embalažo, 
odpadke in drugo neprodano blago. 
 

10. člen 
 

Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega prostora prodajalcem, ki kršijo 
določila tega tržnega reda, predvsem zaradi: 

� neplačevanja pristojbine 
� neurejenosti na prodajnem mestu 
� poskusa prodaje oporečnega blaga 
� prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere nima dovoljenja 
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� nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev 
upravljavca 

� samovoljnega zasedanja in širitve tržnega mesta 
� nespoštovanja tržnega reda 

 
V. PRODAJA BLAGA 

 
11. člen 

(1) Na tržnici se trguje z živilskimi in neživilskimi proizvodi. Prednost imajo 
kmetijski pridelki in živila. 
 
Na tržnici Bohinjska Bistrica se trguje na drobno z naslednjim blagom: 
 
1. Živila: mleko in mlečni izdelki, žita in mlevski izdelki; vrtnine; med in 
čebelarski izdelki, sadje in izdelki; meso, perutnina in izdelki; ribe in izdelki; 
alkoholne in brezalkoholne pijače; ostala živila rastlinskega in živalskega izvora; 
zdravilna zelišča; 
 
2. Neživilski izdelki: cvetje; seme, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin; izdelki 
domače obrti; galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih 
materialov; oblačila; perilo; posteljno, toaletno in kuhinjsko perilo; obutev; 
bižuterija;  
 
 
(2) Vsa živila živalskega izvora se prodajajo na stojnicah, če so izpolnjeni pogoji, 
določeni s sanitarno zdravstvenimi predpisi.  
(3) Trguje se  v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za 
opravljanje trgovinske dejavnosti.  

 
12. člen 

 
(1) Na tržnici smejo prodajati: 

� kmetovalci 
� drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti 
� trgovci in gostinci 
� društva in humanitarne organizacije 
� drug posameznik, ki izpolnjuje za to potrebne pogoje 

 
 

13. člen 
 

(1) Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest - stojnic. Blaga za prodajo 
ni dovoljeno zlagati neposredno na tla. 

(2) Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske, lesene in železne izdelke ter 
cvetlice, novoletne jelke in podobno. 

 
 

14. člen 
 

(1) Na tržnici je dovoljena prodaja ustrezno označenih (slovensko in 
botanično ime) svežih gob in svežih ali posušenih zelišč. 

(2) Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvodov. 
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15. člen 
 

(1) Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in s 
podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma 
naslovom. 

(2) Obliko in velikost označitve določi upravljavec. 
 

16. člen 
 

Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa 
običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati 
zakonsko določene pogoje. 
 

VI. NAJEMNINA 
 

17. člen 
 

Višino najemnin za uporabo prodajnih mest določa Občinski svet Občine 
Bohinj, na predlog upravljavca. 

 
 

VII. NADZOR PRODAJE IN KAKOVOSTI BLAGA 
 

18. člen 
 

Nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga opravljajo: 
� Pristojne inšpekcijske službe v okviru svojih pristojnosti 
� Upravljavec 

 
19. člen 

 
(1) Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, izvaja 

upravljavec, ki hrani tudi kopije dokumentacije. 
(2) Prodajalec je dolžan upravljavcu predložiti dokumente, ki so potrebni za 

prodajo na tržnici. 
 

VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA 
 

20. člen 
 

(1) Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu, 
morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih površin. 

 
IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 

 
21. člen 

 
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, 
ki mora biti hranjeno v primernih embalažah. 
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22. člen 
 

Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih. 
Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter druge odpadke so 
dolžni sproti odstranjevati s tržnice na prostor za ločeno zbiranje odpadkov. Prav 
tako je prodajalec dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. Kolikor 
prodajalec tega ne opravlja, je to dolžan storiti upravljavec na stroške 
prodajalca.  
 

23. člen 
 

Prodajalec mora skrbeti za osebno higieno in izgled, da niso vinjeni, preglasni, 
nedostojnega vedenja in da ne kršijo javnega reda in miru. V primeru kršitve se 
lahko prodajalcu odpove najemna pogodba  
 

24. člen 
 

Za vzdrževanja reda in čistoče upravljavec: 
� dnevno čisti prodajne površine in opremo 
� prazni posode za odpadke 
� po svojem programu in na zahtevo pristojne inšpekcije razkuži tržne 

površine 
 
 

25. člen 
 

Vožnja in parkiranje vozil na tržnici je prepovedana. 
 
 

X. KONČNE DOLOČBE 
 

26. člen 
 

Tržni red z obratovalnim časom tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na 
tržnici. Objavi se tudi na spletni strani upravljavca. 

 
 

27. člen 
 

Tržni red začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. 
 
 
 
 
Št. ________ 
Bohinjska Bistrica, dne 13.6.2012 
 
 
         
 

Župan Občine Bohinj 
Franc Kramar, univ.dipl.inž. 
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III. OBRAZLOŽITEV  
 

K 1. členu: 
Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 2/07-uradno prečiščeno besedilo, 24/08-ZT-
1) določa v 6. členu, da lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se 
blago prodaja zunaj prodajaln. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za 
opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) v 12. členu določa, 
da mora tržnica imeti tržni red, ki ga določi upravljavec in potrdi pristojni organ 
lokalne skupnosti. Predlagani Tržni red bo določal upravljavca tržnice, njegove 
pravice in obveznosti, obratovalni čas, pogoje trgovanja na tržnici, nadzor nad 
prodajo ter način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici. 
 
K 2. členu: 
V tem členu se določa, da je upravljavec tržnice Režijski obrat Občine Bohinj. 
 
K 3. členu: 
Določajo se obveznosti upravljavca tržnice, da mora skrbeti za ureditev 
poslovanja v skladu s predpisi: s 6. členom Zakona o trgovini(Uradni list RS, št. 
2/07-uradno prečiščeno besedilo, 24/08-ZT-1) za prodajo blaga na premičnih 
stojnicah mora prodajalec pridobiti pisno soglasje lastnika prostora na katerem 
se blago prodaja, določen prostor in termin prodaje. 12. člena Pravilnika o 
minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 37/09) določa, da je tržnica posebej organiziran in urejen prostor, ki omogoča 
prodajo blaga na odprtem ali zaprtem tržnem prostoru. Lokalna skupnost je z 
Odlokom o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj 4/12) določila prostor – tržnico v Bohinjski Bistrici.  
Upravljavec vodi in razporeja prodajna mesta in oddaja v najem, da skrbi za 
čistočo prodajnih mest in odstranjevanje odpadkov, določa ceno najem in pobira 
najemnino na podlagi potrjenega cenika s strani Občinskega sveta Občine Bohinj. 
 
K 4. členu: 
Določen je obratovalni čas tržnice, deljen na  letni in zimski. V času prireditev, ki 
bi se odvijale na območju tržnice se obratovalni čas priredi potrebam prireditev, 
prav tako v izjemnih primerih upravljavec začasno podaljša obratovalni čas.  
Določa termin od kdaj do kdaj traja zimski in poletni čas, ter da mora bit 
obratovalni čas tržnice pritrjen na vidnem mestu na tržnici. 
 
K 5. členu: 
Občina Bohinj je uredita tržnico na par. št. 258/5 k.o. Bohinjska Bistrica, ob 
glavnem križišču. Trgovanje zunaj tega prostora ni dovoljeno. 

K 6. členu: 
Tržni prostor tržnice v Bohinjski Bistrici je odprt prostor, ki ima 10 stojnic, dve 
mesti - omarici, ki omogočata priklop hladilnih aparatov, luči in podobno na 
električno omrežje in vodnjak. 
 
K 7. členu: 
Določa, da se prodajno mesto  lahko najame dnevno po plačilu pristojbine ali na 
podlagi najemne pogodbe med upravljavcem in prodajalcem.  Najemno pogodbo 
je treba skleniti najmanj en dan pred pričetkom prodaje. 
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K 8. členu: 
Pojasnjuje, da je potrebno pri prodaji blaga poleg občinskega predpisa, ki ureja 
to področje, upoštevati tudi druge državne predpise, ki urejajo prodajo blaga 
zunaj prodajaln (Zakon o trgovini, Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih za 
opravljanje trgovinske dejavnosti,…) in so pridobili soglasje Občine Bohinj kot to 
določa 3. člen Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln (Uradni vestnik Občine 
Bohinj 4/12) 
 

K 9. členu: 
Zavezujemo prodajalce, k vzdrževanju reda in čistoče na prodajnih mestih –pred 
pričetkom prodaje in po končani prodaji.  
 
K 10. členu: 
Pojasnjuje, v katerih primerih lahko upravljavec odpove uporabo prodajnega 
mesta (neplačevanje pristojbine, neurejenost prodajnega mesta, prodaja 
oporečnega blaga, nespoštovanje tržnega reda) 
  
K 11. členu: 
V tem členu se določa s katerim blagom se lahko trguje na tržnici in v prvem 
odstavku, da imajo prednost kmetijski pridelki in živila, predvsem zaradi velikosti 
tržnega prostora, ki razpolaga samo z 10 stojnicami. 
Od živil se lahko trguje z mlekom, žitom, vrtninami, z medom, s sadjem, z 
mesom in z izdelki iz naštetih živil. Prodajati se sem alkoholne in brezalkoholne 
pijače ter  ostala živila živalskega izvora in zdravilna zelišča. 
Neživilsko blago, ki se sme pridajati je cvetje, semena sadik, vrtnina, sadja in 
okrasnih rastlin. Izdelki domače in umetne obrti, galanterijsko blago za 
gospodinjstvo, oblačila, perilo, posteljno, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev in 
bižuterijo. 
Dodaja se, da morajo živila živalskega izvora ustrezati sanitarno zdravstvenim 
predpisom in da se trguje v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih 
pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti. 
 
K 12. členu: 
V tem členu se določa, kdo sme na tržnici prodajati in na prvem mestu so 
kmetovalci, potem izdelovalci domače in umetne obrti, trgovci in društva ter 
drugi posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje. 

K 13. členu: 
Določa se, da je prodaja možna samo s stojnic in ni dovoljeno blaga za prodajo 
zlagati na tla, razen lončarskih izdelkov, izdelkov iz lesa in železa ter cvetlic in 
novoletnih jelk ter podobnega. 
 
K 14. členu: 
Prodaja gob je dovoljena pod pogoji, da so označene s slovenskim in botaničnim 
imenom in prodajalec gob odgovarja za njihovo ustreznost. 
 
K 15.  in 16. členu: 
Prodajalec mora vidno opremiti prodajno mesto s cenikom izdelkov, ki jih 
prodaja ter s podatki prodajalca -  nazivom, naslovom in sedežem. Blago, ki ga 
prodajajo morajo tehtati in meriti z merili, ki so predpisana ali običajna za 
merjenje (komadi, kilogrami, dekagrami…) podrobneje določa 4. člen Pravilnika o 
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minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 37/09)   

K 17. členu: 
Pojasnjujemo, da višino najemnine za prodajno mesto določi Občinski svet, na 
predlog upravljavca.   

K 18. členu: 
Za nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga so pristojne inšpekcijske službe, ki so 
za to pristojne (na primer sanitarna, tržna inšpekcijska služba) in upravljavec. 
 
K 19. členu: 
V tem členu določamo, da mora upravljavec kontrolirati in hraniti dokumentacijo, 
ki je podoj za prodajo na tržnici. Prodajalec, pa jo je dolžan predložiti upravljavcu 
(soglasje  za prodajo, ki ga izda Občinska uprava Občine Bohinj in drugo 
potrebno dokumentacijo na primer vpis v register pri VURS-u). 
 
K 20. členu: 
Ta člen določa, da skladiščenje  blaga na tržnici ni dovoljeno, saj tržnica ne 
razpolaga s  primernimi prostori za skladiščenje. 

K 21., 22. in 23. členu: 
Obveznosti prodajalcev določajo členi od 21. do 23., da lahko prodajajo samo 
očiščeno blago  v primerni embalaži. 
Vzdrževati morajo red in čistočo na svojih prodajnih mestih in ob njih (po tleh), 
odpadke so dolžni sproti odstranjevati s tržnega prostora, in na koncu 
prodajnega dne odpeljati na prostor za ločeno zbiranje odpadkov, ki bo 
pripravljen na Režijskem obratu. Tudi prodajno mesto morajo zapustiti v čistem 
stanju, sicer bo to opravil upravljavec na njihove stroške.  Tudi sami prodajalci 
morajo biti urejeni, čisti in primernega obnašanja (da niso vinjeni, preglasni, 
nespoštljivi itd..) in da ne kršijo javnega reda in mira. V primeru kršitve teh 
členov, lahko upravljavec odpove najemo pogodbo. 
 
K 24. členu: 
Določajo se obveznosti upravljavca za vzdrževanje reda in čistoče. Dnevno mora 
čistiti prodajne površine in odvažati odpadke, ter po programu in na zahtevo 
pristojne (npr. sanitarne)  inšpekcije razkužiti tržne površine. 

K 25. členu: 
V tem členu se prepoveduje vožnja in parkiranje na tržnici. 

K 26. členu: 
Potrjeni tržni red mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici in objavljen na 
spletni strani upravljavca. 
 
K 27. členu: 
Tržni red  začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Bohinj.  

 
 



 
Občina Bohinj 

Župan 

 

Opomba: osenčene vrstice pomenijo spremembo sistemizacije v primerjavi z letom 

2011/2012.  

Številka: 602-5/2012-2 
Datum:  18.6.2012 
 
Zadeva:  
SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OŠ DR. JANEZA 
MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA ZA ORGANIZACIJSKO ENOTO 
VRTEC  ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 
 
Na podlagi 31. člena  Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo soglasje k 
sistemizaciji delovnih mest za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj za šolsko leto 
2012/2013. 
   
Župan Občinskemu svetu predlaga, da  po obravnavi sprejme naslednji sklep: 
 

1. Občinski svet Občine Bohinj daje soglasje k  sistemizaciji delovnih 
mest, za šolsko leto 2012/2013 v OŠ dr. Janeza Mencingerja 
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto  Vrtec. 

 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) bosta kot poročevalki na seji Občinskega 
sveta sodelovali Iva Lapajne, višja svet. I za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo in Anica Stare, pomočnica ravnatelja za organizacijsko enoto Vrtec 
Bohinj. 
 
Pripravila: 
Iva Lapajne, 
višja svetovalka I za družbene                                       Predlagatelj: 
dejavnosti in gospodarstvo                                                ŽUPAN 
                                                                     Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
 
 

OBRAZLOŽITEV 

 
1. ZAKONSKA PODLAGA ZA PRIPRAVO GRADIVA 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/2010, 
62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF) določa, da je osnovna oziroma temeljna 
naloga vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete  
življenja družin in otrok, prav tako pa tudi ustvarjanje pogojev za razvoj 
otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V skladu z navedenim zakonom so 
sprejeti tudi podzakonski akti, ki določajo različne normative in metodologijo za 
oblikovanje cen. Normative za zaposlovanje in normative za oblikovanje 
oddelkov v vrtcih določa Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 
76/08, 77/09, 79/09-popr., 102/09 in 105/10).  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 
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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 
Na dan 1.6.2012 je bilo v oddelkih vrtca v Bohinjski Bistrici in Srednji vasi 
vključenih 180 otrok. Število se med letom delno spreminja, kar je v preteklem 
letu povzročilo znižanje normativa v nekaterih oddelkih. 
Na podlagi vpisa otrok v vrtec, ki je bil v mesecu aprilu za šolsko leto 2012/2013 
je v vrtec v Bohinjski Bistrici vpisanih 173 otrok, v Srednji vasi pa 21 otrok, kar 
skupno predstavlja 194 otrok. Od tega so štirje starši oddali namero o vpisu 
otroka, kar pomeni, da bi bili ti otroci v vrtec vključeni po 1.9.2012. 
 
Izračun pripadajočega normativa za 10 oddelkov in 190 otrok: 

- Pomočnik ravnatelja: 0,50 za deset oddelkov. 

- V skladu z veljavnimi normativi ima vrtec s 30 oddelki sistemizirano eno 
delovno mesto svetovalnega delavca, kar pomeni 0,33 zaposlenega za 
10 oddelkov. 

- Pri sistemizaciji delovnega mesta vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice se upošteva sočasnost v oddelkih in odpiralni čas vrtca, kar 
pomeni za prihodnje šolsko leto 10,40 delovnega mesta vzgojiteljice in 
10,81 mesta pomočnice. 

0,40 delovnega mesta vzgojiteljice in 0,81pomočnice vzgojiteljice je potrebna 
zaradi: 

a) 30 let delovne dobe pri petih vzgojiteljicah in eni pomočnici vzgojiteljice, 
se tedenska obveznost  neposrednega dela z otroki zmanjša za dvanajst 
ur, kar pomeni, da mora te ure opraviti druga vzgojiteljica.  

b) izvedbe zakonsko predpisane sočasnosti v vseh oddelkih in zaradi 
organizacije dela v skladu z odpiralnim časom.    

- Normativ, ki je določen za administrativno–računovodske delavce je 1 
računovodski delavec za prvih 15 oddelkov in 1 poslovni sekretar za  15 
oddelkov, kar skupno pomeni 1,34 zaposlenega za 10 oddelkov.  

- Za  60 oddelkov vrtca se sistemizira eno delovno mesto  organizatorja 
prehrane in eno mesto organizatorja zdravstveno higienskega 
režima, kar pomeni za 10 oddelkov po 0,17 delovnega mesta za vsakega 
organizatorja. 

- Delovno mesto hišnika se sistemizira za 18 oddelkov, kar za 10 oddelkov 
pomeni 0,56 delovnega mesta. Če delavec skrbi za 3 do 5 stavb se 
normativ zniža za 2 oddelka. Glede na dejstvo, da so oddelki vrtca 
razporejeni na treh različnih lokacijah predlagamo priznanje višjega 
normativa za 0,02, kar pomeni skupno 0,58 delovnega mesta. 

- Število delovnih mest za delavce v kuhinji se sistemizira na podlagi 
porabe časa za posamezno delovno operacijo, ob upoštevanju starostne 
skupine in energijskih potreb otrok. Poraba časa je določena za delo v 
lastni, centralni in razdelilni kuhinji. Za polno dnevno delovno obveznost 
enega kuharja je potrebno opraviti 480 minut dela v zvezi s pripravo 
obrokov. Šola je v svojem predlogu upoštevala dejansko stanje vpisanih 
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otrok in predlagala normativ v višini 2,86 delovnega mesta. Pri županovem 
predlogu, izračuna normativa za 2,65 delovnega mesta, smo upoštevali 
čas za pripravo dveh obrokov za vse otroke in izkušnje, ki v praksi kažejo 
na pogoste odsotnosti otrok med letom.  

- Za 600 m2 je potrebno zagotoviti eno delovno mesto čistilke. Glede na to, 
da skupna površina prostorov za čiščenje v Bohinjski Bistrici znaša 1.092 
m2   je potrebno zagotoviti 1,82 delovnega mesta čistilke (1,5 v vrtcu na 
Mencingerjevi za 902 m² in 0,32  v OŠ za 190 m² površin) 

- Vrtec sistemizira eno delovno mesto perice ali perice-likarica za 
povprečno 60 kg suhega perila na dan. Šola je v svojem predlogu 
upoštevala dejansko stanje vpisanih otrok in predlagala normativ v višini 
0,84 delovnega mesta. Pri županovem predlogu izračuna pa smo ponovno 
upoštevali izkušnje, ki v praksi kažejo na pogoste odsotnosti otrok med 
letom. V skladu s tem je v vrtcu potrebno zagotoviti 0,79 mesta                            
perice/likarica. 

- Za oddelek v Srednji vasi je bilo do sedaj sistemizirano eno kombinirano 
delovno mesto kuhar/čistilec/perica. V predlogu za prihodnje šolsko leto 
predstavljamo potrebo po delavcih za vsako delovno mesto ločeno. 
Upoštevan je predlog šole za 0,60 delovnega mesta. 

Pri predlogu sistemizacije za tehnični kader je šola predlagala svoj izračun. Glede 
na to, da se določene površine in s tem storitve pokrivajo s kadri, ki so zaposleni 
v šoli, je župan predlagal svoj predlog. Podrobnejši prikaz sistemiziranih mest je 
predstavljen v tabeli.  

Vrtec je v Bohinjski Bistrici odprt od 5.30 ure do 16.15 ure, v Srednji vasi pa od 
6. do 15.15 ure. Večina otrok je vpisanih v dnevne programe, kar omogoča 
manjše združevanje skupin in posledično večjo prisotnost vzgojiteljice oziroma 
pomočnice vzgojiteljice. Na en oddelek se praviloma sistematizira eno delovno 
mesto vzgojiteljice (obveznost v oddelku 6 ur) in eno mesto pomočnice 
vzgojiteljice (obveznost v oddelku 7 ur), ki morata izpolnjevati obvezno 
sočasnost v oddelku. Npr. v oddelku prve starostne skupine mora biti 
zagotovljena sočasnost v obsegu 6 ur. V primeru, da je skupina vključena v 
dnevni program (9 ur) je potrebno zagotoviti dodatno delavko za dve uri. Ob tem 
pa je potrebno poudariti tudi zmanjšanje delovne obveznosti vzgojiteljice, ko 
dopolni 30 let delovne dobe (za 2 uri na teden). 

 
3. FINANČNE POSLEDICE 
V primeru, da se odobri sistemizacija nad veljavnimi normativi, mora stroške te 
sistemizacije v celoti pokriti ustanovitelj. Sistemizacija vzgojiteljice in pomočnice 
se zaradi organizacije dela v skladu z odpiralnim časom vrtca  vključi v ceno 
programa.  
Potrditev predlagane sistemizacije ne vpliva na dvig planiranih sredstev v 
proračunu za leto 2012. 

 
Pripravili: Na predlog OŠ dr. J. Mencingerja 
Iva Lapajne, višja svetovalka za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
Vanja Cerkovnik, referent za družbene dejavnosti 



 

Opomba: osenčene vrstice pomenijo spremembo sistemizacije v primerjavi z letom 2011/2012.  

 
ZAPOSLENI  Normativ za 10 

odd. 
predlog OŠ predlog 

župana 
Vzroki za zvišan normativ 

POMOČNICA 
RAVNATELJA 

0,50 0,50 0,50 
 

Znižan normativ 

SVETOVALNI 
 DELAVEC 

0,33 0,33 0,33  

VZGOJITELJICE 
 

10,40 10,40 10,40 Potrebno zaradi nemotene 
organizacije dela v okviru 

odpiralnega časa POMOČNICE 
VZGOJITELJICE 

10,81 10,81 10,81 

ADM.RAČUNOV. 
DELAVEC 

1,34 1,34 1,34  

ORGANIZATOR 
PREHRANE 

0,17 0,17 0,17 
 

 

ORG.ZDRAVSTV. 
HIG. REŽIMA 

0,17 0,17 0,17  

HIŠNIK 
 

0,56 0,62 0,58 Delo na treh lokacijah 

KUHAR 
 

480 min.dela 3,10 2,65 1,95 vrtec Boh. Bistrica  
0,70 za  2 odd. v OŠ 

ČISTILKE ( OŠ,  
Mencingerjeva) 

1,82 
 

1,85 
 

1,82 
 

1,50 vrtec Boh. Bistrica  
0,32 za  2 odd. v OŠ 

PERICA/LIKARICA 
Mencingerjeva 

0,79 0,84 0,79  

KUHAR/ČISTILEC/ 
PERICA  Srednja 
vas 

 0,60 0,60  

PERICA LIKARICA 
Srednja vas 

 0,08 0,08 skupaj predstavlja 0,60 
delovnega mesta 

ČISTILKA 
Srednja vas 

0,28 0,28 

KUHAR Srednja vas 0,24  0,24 
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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: 032-5/20123-7 
Datum: 18. 06. 2012 
 
Zadeva: POBUDA LASTNIKOV GOZDOV ZA GOSPODARJENJE V GOZDOVIH, KI LEŽIJO 
V PRVEM VARSTVENEM OBMOČJU TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA. 
 
Na podlagi 31. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 8/07) 
župan občine Bohinj predlaga občinskemu svetu  razširitev dnevnega reda z naslednjo 
točko 
 
POBUDA LASTNIKOV GOZDOV ZA GOSPODARJENJE V GOZDOVIH, KI LEŽIJO V 
PRVEM VARSTVENEM OBMOČJU TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednja 
 
SKLEPA: 
 
1. Občinski svet občine Bohinj podpira pobudo lastnikov gozdov za 
gospodarjenje z gozdovi, ki ležijo v prvem varstvenem območju Triglavskega 
narodnega parka. 
 
Občina Bohinj bo pobudo posredovala v obravnavo svetu Javnega zavoda TNP 
in Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika  občinskega sveta občine Bohinj  bo kot poročevalec 
na seji Občinska sveta in na seji  Komisije za  turizem in kmetijstvo g. Dušan Jović.
                               
             
             
             
                       PREDLAGATELJ 
                      Župan 
        Franc Kramar, univ. dipl. inž. les 
 
 
 

 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
V prvo varstveno območje,  v katerem je onemogočeno trajnostno sonaravno 
gospodarjenje z gozdovi, so zajeti gozdovi 152 lastnikov gozdov oziroma cca. 1800 
ha. Podrobnejšo obrazložitev sta pripravila Marko Gašperin, univ. dipl. inž. gozd. in 
Dušan Jović, inž. živ. 



 

 

Marko Gašperin 
Srednja vas 80 
4267 Srednja vas v Bohinju 
 
 
Datum: 18. 06. 2012 
 
 
Pobuda za gospodarjenje v gozdovih, ki ležijo  v prvem varstvenem območju 
 
 
Novi Zakon o Triglavskem narodnem parku, ki je bil sprejet junija 2010, je na 
področju gospodarjenja z gozdovi uvedel številne omejitve in prepovedi. 
V prvem varstvenem območju, je razen nujnih varstvenih ukrepov, prepovedano 
gospodariti z gozdovi in graditi novo gozdno infrastrukturo. Onemogočeno je 
trajnostno sonaravno gospodarjenje, ki temelji na negi gozda in zagotavlja ohranitev 
ekosistemov, povečuje  pestrost avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst, ter ohranja 
biološko ravnotežje. 
 
V nadaljevanju je onemogočeno gospodarjenje z gozdovi, ki obsega opravljanje 
gojitvenih in varstvenih del, kot vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje 
ekoloških in socialnih funkcij gozdov, kot tudi gradnjo in vzdrževanje gozdne 
infrastrukture, pridobivanje gozdnih lesnih sortimentov in rabo gozdov, ter nenazadnje 
tudi razpolaganje z gozdovi. V kolikor bomo opuščali načrtovane ukrepe, bo to imelo 
dolgoročne negativne posledice v gozdnih ekosistemih, ki jih v tem območju želimo 
vzdrževati v dobri kondiciji.  
 
V prvo območje so bili umeščeni tudi gozdovi v okolici planin, ki so sicer po kategoriji 
gozda varovalni gozdovi, je pa zaradi tradicionalnih dejavnosti, tudi v teh gozdovih v 
okolici planin nujno potrebno izvajati gozdnogospodarske ukrepe za krepitev varovalne 
vloge gozda in omogočiti koriščenje lesa za potrebe planin. 
 
Prav tako je bil  v prvo območje uvrščen del večnamenskih – gospodarskih gozdov, v 
katerih je po veljavnem gozdnogospodarskem načrtu za gozdnogospodarsko enoto 
Bohinj (veljavnost načrta od 2004 - 2013 ), možno »normalno« gospodarjenje, torej 
tudi ali predvsem zagotavljanje ekonomske vloge gozdov. 
 
Tu so še ostali varovalni gozdovi, v katerih bi morali biti dopuščeni gozdnogospodarski 
ukrepi v omejenem obsegu kot so nujna dela za zagotavljanje varstva gozdov – 
protipožarne preseke za gašenje požarov, obvladovanje insektov in bolezni drevja, 
sanacija ujm, ukrepi za zaščito pred plazovi in erozijo, ukrepi za obnovo gozdov ter 
ukrepi za zagotavljanje varstva divjadi in vzdrževanja visokogorskih planin. 
 
Predlagamo, da se omogoči gospodarjenje z gozdovi v prvem območju in sicer tako 
kot določata 8. in 13. člen Zakona o gozdovih (Ur. L .RS št. 30/93, 67/02 in 110/02). 
Podlaga za usmerjanje gospodarjenja z gozdom in rabo gozdnih dobrin v parku, 
morajo biti gozdnogospodarski in lovski načrti, ki jih po zakonu pripravlja Zavod za 
gozdove Slovenije. Z načrti za gospodarjenje z gozdovi, se določijo pogoji za 
usklajeno rabo gozdov in poseganje v gozdove in gozdni prostor, potreben obseg 
gojenja in varstva gozdov, najvišja možna stopnja njihovega izkoriščanja, ter pogoji za 
gospodarjenje z živalskim svetom. 
 
 
Marko Gašperin, univ. dipl. inž. gozd  



 

 

 

 
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ 
Enota Bohinj 
Srednja vas 79 
4267 Srednja vas v Bohinju 
tel.: 04 5746614 
gsm: 041 697 506 
e-pošta: dusan.jovic@kr.kgzs.si 
 
 
Datum: 18. 06. 2012 
 
 
Pobuda za gospodarjenje z gozdovi v lasti Agrarnih skupnostih, ki ležijo v 
prvem varstvenem območju 
 
Planine v prvem varstvenem območju obsegajo pašne površine in gozdne površine. V 
preteklosti so bili gozdovi namenjeni za pridobivanje lesa za vzdrževanje pašne 
infrastrukture v skupni lasti Agrarnih skupnosti (sirarne, staje,vodovodi, dostopne 
poti, ograje, kali) in v lasti posameznih članov Agrarnih skupnosti (stanovi, staje). To 
so gozdne površine, do katerih so bile v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja urejene 
poti in za ponovno sonaravno izkoriščanje gozdov niso potrebni večji posegi v 
dostopno infrastrukturo. 
 
S sonaravnim izkoriščanjem gozdov za potrebe planin bi se prekinila dosedanja 
praksa, da se za vzdrževanje objektov na planinah les kupuje drugod in se z 
helikopterjem nato dostavlja na planine. Tako početje je sigurno do narave manj 
prijazno kakor, če bi za potrebe vzdrževanja pašne oziroma planinske infrastrukture 
izkoriščali gozd okoli planin.  
 
V zakonu o Triglavskem narodnem parku v 15. členu v 5. alineji je zapisana prepoved 
gospodarjenja z gozdovi in v 8. alineji prepoved izvajati melioracijska dela, razen 
poseka dreves in grmičevja za redno vzdrževanje in urejanje pašnikov in poti na za to 
določenih območjih planin v načrtu upravljanja, ter za urejanje obstoječe mreže 
kolovozov in poljskih poti za dostop na te planine pod pogoji, določenimi v načrtu 
upravljanja. 
 
V načrt upravljanja je potrebno napisati, da je možen posek drevja tudi za 
vzdrževanje oziroma rekonstrukcijo obstoječih objektov in novogradnjo objektov, ki so 
za delovanje planin nujno potrebni.  
 

Zavedati se je treba, da je gospodarjenje s planinami drago in le z možnostjo 
izkoriščanja gozdov okoli planin za potrebe planin bomo te planine ohranili v aktivnem 
stanju. 

 

Dušan Jović, inž. 
Kss Bohinj 



Številka: 032-0005/2012-8 
Datum : 19.06.2012 
 
 
Zadeva: PROBLEMATIKA OBDAVČITVE NEPREMIČNIN IN ČRNIH 
GRADENJ V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU 
 
 
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) svetnik Pavel Zaloka predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko 
dnevnega reda  
 
 
 
PROBLEMATIKA OBDAVČITVE NEPREMIČNIN IN ČRNIH GRADENJ V 
TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU 
 
Svetnik predlaga, da občinski svet po obravnavi sprejme naslednja 
 
SKLEPI:  
 
1. Občinski svet občine Bohinj podpira znižanje stopnje obdavčitve na 

zemljišče in predlaga, da se predlog znižanja posreduje pristojnim 
inštitucijam, še pred tem pa se pridobi mnenje TNP. 

2. Občinski svet občine Bohinj predlaga, da se Uredbo o prostorsko 
ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju 
TNP v občini Bohinj prekliče. 

3. Občinski svet občine Bohinj predlaga, da ustrezne inštitucije pred 
sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1E), proučijo tudi možnost legalizacije objektov na 
območju TNP. 

 
 

 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) bo kot poročevalev na seji Občinskega sveta 
sodeloval Pavel Zalokar. 
 
 

 
 
 



 
I. OBRAZLOŽITEV 

 
1. Problematika lastnine v TNP 
 
V Triglavskem narodnem parku je kar 80 % zasebne lastnine s katero upravljajo in jo vzdržujejo 
domačini. Vse delo opravljajo brez plačila ali večjih subvencij, V zameno za tako soupravljanje pa 
dobijo namesto vzpodbud samo zakonske prepovedi. Tako dejansko ne moremo resnično upravljati s 
svojo lastnino po lastnih željah, ampak moramo upoštevati kar 67 omejitev. Pri tem nimamo niti enega 
privilegija v primerjavi z ostalimi državljani. 
 
Hkrati je država Staro Fužino, Ukanc in Ribčev Laz sprva umestila v najvišjo (18.) stopnjo za odmero davka 
na nepremičnine (oziroma stopnjo cenitve, ki bo osnova za odmero davka na nepremičnine). Torej so nam 
namesto odškodnin za zmanjšanje pravic do lastne nepremičnine namenili še najvišje davke v državi. Prav 
to je bil razlog, da je KS Stara Fužina Studor skupaj z občino Bohinj na Geodetsko upravo Slovenije vložila 
zahtevek za zmanjšanje te ocene. Zahtevku so delno ugodili in celotni občini zmanjšali oceno za dve stopnji. 
območje, ki je v TNP, se tako po novem uvršča v 16. stopnjo za odmero davka na nepremičnine. 
 
S tem pa vseeno še nismo zadovoljni. Vztrajamo, da bi se morale parcele, ki so v TNP, najmanj izenačiti z 
ostalimi v Bohinju. Še bolje pa bi seveda bilo, da bi bila stopnja davka (vsaj za domačine) precej nižja, 
oziroma je sploh ne bi bilo. 
 
Argument »višje cene zemljišč pri prodaji« ima povsem neustrezne učinke na realno in želeno stanje. 
Namen domačinov namreč ni prodaja zemljišč, ampak ohranjanje in vzdrževanje le-teh. Na tak način se bo 
pojavljal problem predvsem pri dedovanju, ko dediči ne bodo uspeli izplačati davkov in bodo morali zaradi 
tega prodajati svojo lastnino. Zato predlaga naj se naredi selektivno obdavčevanje glede na velikost 
zemljišč (do neke meje naj bo obdavčeno po nižji stopnji, nad to mejo naj bo zemlja neobdavčena ali po 
zelo nizki stopnji). 
 
Zakaj? Ker nam je s količino omejitev (kar 67 jih je!!!) precej zmanjšana pravica do uporabe LASTNE 
lastnine in se nam preprosto ne zdi pravično, da bi hkrati z zmanjšanjem pravic plačevali še višje 
davke. 
 
Povzetek naših predlogov: 

- Da se močno zniža stopnja obdavčitve na zemljišče ali celo uvede neobdavčene nepremičnine 
za domačine (obdavčijo pa lahko tiste, ki v Bohinju nimajo stalnega prebivališča) ali pa naj se 
uvede selektivno obdavčevanje glede na velikost zemljišč. 

- Da se prebivalce parka, namesto da se jim samo krati ustavne pravice, raje izenači z drugimi 
državljani in se jim torej omogoči 67 privilegijev (pri čemer naj prva mesta zasedejo predlogi v tem 
dokumentu) ali pa naj se lastnikom plačuje primerna odškodnina. 



2. Problematika črnih gradenj v TNP 
 
Vlada je v letu 2003 sprejela Uredbo o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo 
degradiranega prostora na območju TNP v občini Bohinj. Na podlagi te uredbe je 
onemogočena legalizacija objektov, ki je bila predvidena s t.i. Jazbinškovim zakonom (iz leta 1993). Za 
prijavo svojih objektov, ki so jih želeli legalizirati, se je takrat v Bohinju odločilo okrog 200 
posameznikov in za to plačalo po 1500 takratnih nemških mark. Dejstvo je, da je takšnih objektov v 
Bohinju precej več in da bi z odpravo uredbe iz leta 2003 lahko država tudi zaslužila (znesek, ki bi ga 
zainteresirani plačali za postopek legalizacije). 
 
Namesto brezkompromisnega podiranja dolga leta obstoječih objektov, se nam veliko bolj smiselno in 
logično zdi, da bi vzpostavili mehanizme, ki bi preprečevali nastanek črnih gradenj. Problem črnih 
gradenj v Bohinju je nastajal zaradi tega, ker domačin nikakor ni prišel do dovoljenj, če pa je prišel 
nekdo od drugod, z denarjem in še vezami na vrhu, pa je že v najkrajšem času dobil ustrezne papirje. 
 
Poleg zgoraj naštetega je vlada dala v obravnavno 13.6.2012 tudi Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E) – predlog za obravnavo. Zakon za določene objekte 
omogoča legalizacijo s pridobitvijo potrdila o uporabnem dovoljenju, če investitor ali lastnik objekta v 
enem letu od uveljavitve tega zakona poda takšno zahtevo. Potrdila ni mogoče pridobiti, če se ti 
objekti nahajajo na poplavnih območjih, na vodovarstvenih območjih I. in II., na vodnih in priobalnih 
zemljiščih, na območjih naravnega javnega dobra, grajenega javnega dobra, na zemljiščih v območjih 
varovalnih gozdov oziroma gozdov s posebnim namenom in kmetijskih zemljiščih, ki so v prostorskih 
aktih določena kot najboljša kmetijska zemljišča, na območju, ki se ureja s posebnim pravnim režimom 
za Triglavski narodni park ter na območjih, ki si zavarovana po predpisih o ohranjanju narave; razen 
objektov, ki ležijo na zaključenem območju kmetijskih gospodarstev. 
 
Predlagamo, da se pred sprejetjem Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1E), prouči tudi možnost legalizacije objektov na območju TNP. 
 
Zato predlagamo, da država (skupaj z občino in upravno enoto) v TNP ustanovi poseben projektni 
urad, ki bi domačinom urejal vso dokumentacijo in pripravil vsa dovoljenja (za novogradnje, 
adaptacije ali vzpostavitev neke dejavnosti) - v najkrajšem možnem času in po možnosti brezplačno. 
 
Triglavski narodni park bi moral domačinom pomagati pri pripravi projektov za novogradnje, pri 
pridobivanju subvencij, evropskih sredstev in vseh drugih obstoječih finančnih možnosti. Če bi v 
prihodnosti obveljalo, da se vse potrebne papirje lahko dobi na enem mestu, bi v sklopu tega 
organizirali tudi inšpekcijsko (nadzorno) službo, ki bi vse objekte oziroma gradnje na črno pravočasno 
ustavila. 
 
Če že obstaja PUP - TNP za občino Bohinj, bi lahko ustanovili tudi samostojni organ za vse zgoraj 
našteto. Za to ne bilo potrebnih novih zaposlitev (oziroma minimalno), saj bi ta del prenesli z upravne 
enote skupaj z zaposlenimi. 
 
Lastniki večkrat naletijo na še en problem pri gradnji objektov. Če želijo objekt na primer prekriti z 
določeno kritino (zaradi finančne ustreznosti njihovemu budžetu), pa jim TNP ne dovoli zaradi 
neustreznosti kritine, bi jim moral v določenih primerih povrniti razliko med želeno kritino in zahtevano 
kritino. 
 
To velja tudi za druge podobne primere. Na primer pri vleki lesa: kjer bi lahko najeli finančno 
ustreznejšo možnost, pa le ta ni dovoljena zaradi velikosti motorizacije, bi moral Park naročniku vleke 
lesa kriti razliko med ugodnejšim ponudnikom in ponudnikom, ki ga mora najeti zaradi ustreznosti 
strojev. 
 
Zakaj? Ker nam je s količino omejitev (kar 67 jih je!!!) precej zmanjšana pravica do 
uporabe LASTNE lastnine in se nam preprosto ne zdi pravično, da bi hkrati z zmanjšanjem 
pravic ne dobili kakšnega privilegija ali posebne obravnave v primerjavi z drugimi 
državljani Slovenije. 
 



Naši predlogi: 

- Država naj ustanovi komisijo, ki bo sestavljena iz strokovnih članov TNP in občine Bohinj - ti 
pa naj na podlagi PUP Bohinj in upravljavskega načrta TNP legalizirajo vse objekte, ki ne 
izstopajo preveč. 

- Predlagamo, da se pred sprejetjem Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1E), prouči tudi možnost legalizacije objektov na območju TNP. 

- Država naj (skupaj z občino in upravno enoto) v TNP ustanovi poseben projektni urad, ki bi 
domačinom urejal vso dokumentacijo in pripravil vsa dovoljenja (za novogradnje, adaptacije 
ali vzpostavitev neke dejavnosti) - v najkrajšem možnem času in po možnosti brezplačno. 

- Da se pri omejitvah, ki povzročijo finančno škodo lastniku, le to povrne v obliki odškodnin, 
nadomestil ali subvencij. 

- Da se upošteva zakonski predpis in se uprava parka čim prej in brez sprenevedanja preseli v 
Bohinj!! 



 
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: 094-001/2012-7 
Datum:  18.06.2012 
 
 
Zadeva:  
PRIZNANJA OBČINE BOHINJ ZA LETO 2012 
 
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) župan predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko dnevnega reda 
 
PRIZNANJA OBČINE BOHINJ ZA LETO 2012. 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se zlata plaketa Občine Bohinj 
(srebrna plaketa Občine Bohinj, bronasta plaketa Občine Bohinj) 
podeli…………………. 
 
                                                                                  PREDLAGATELJ: 
                                                                                      Župan 
                                                                   Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
  
Obrazložitev:  
 
V Bohinjskih novicah je bil v mesecu maju objavljen javni razpis za podelitev 
priznanj Občine Bohinj v leto 2012 (v prilogi). 
Prispeli so naslednji predlogi, in sicer: 

- Predlog za bronasto plaketo Občine Bohinj – Radko Gartner 
(predlagatelj Jože Sodja), 
 

- Predlog za srebrno plaketo Občine Bohinj – Edi Arh 
(predlagateljica Melita Štros Mavrič) 
 

- Predlog za zlato plaketo Občine Bohinj – Viktor Mencinger 
(predlagateljici Marina Zalokar in Vesna Arh), 
 

- Predlog za ______ plaketo Občine Bohinj – Prostovoljno gasilsko društvo 
Nemški Rovt  
(predlagatelj Tomaž Medja), 
 

- Predlog za ______ plaketo Občine Bohinj – Prostovoljno gasilsko društvo 
Nomenj  
(predlagatelj Jakob Zupan). 

 
 



2 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo predloge pregledala, 
proučila in svoje stališče posredovala Občinskemu svetu, ki bo razvidno iz 
zapisnika, katerega boste prejeli na sami seji. 
 
 
Priloga: 

- vloge za priznanja 
- besedilo razpisa 

 

 

 

 



28RAZPIS IN INTERVJU

Pogovor z Vikijem Mencingerjem
Kjer je folklora, je

vedno veselje
Katarina Košnik

To je pogovor s človekom, ki že skoraj pet-
deset let diha s folkloro in ki je letos po 29
letih vodenja otroške folklorne skupine predal
štafeto mlajšim. Srečala sva se ob pozni uri,
napovedal je, da je bolj redkobeseden in po
treh urah živahnega pogovora le še dodal, da
tako to je, če si pri folklori. Kot je povedal za-
priseženi folklorist in ljubitelj gora bo še
zaplesal, tokrat več s starejšimi plesalci
društva upokojencev Bohinj. Zapisano pa je le
delček tega, sem prepričana, kar je doživel
med folkloristi Kulturnega društva Bohinj.

Vedno mi je bilo zanimivo, kako ob počas-
nem zamiranju številnih starih običajev, ki
se ohranjajo zgolj z voljo redkih posamez-
nikov ali počasi zamirajo, folklora še kako
živi. Kaj je tisto, kar jo ohranja. Kaj je vas
vleklo, da ste že skoraj 50 let povezani z njo?

Pri teh dejavnostih je glavno druženje, ob
tem pa ples, glasba, petje, predstavitev in
učenje plesov ter vse, kar še zraven sodi.

So nasmehi na obrazu nekaj, kar sodi k
noši?

Seveda je to osnova, ples ni predstavljen
tak, kot mora biti, če ni zraven tudi veselja.

Kdaj ste se vi srečali s folkloro, je to
mogoče že družinska tradicija?

Ne družinska tradicija ne. Smo pa začeli, ko
smo delali skupaj s takratnim vodjem folk-

lorne skupine Stanetom Hodnikom v tovarni
LIP Bled in nas je, ker je potreboval mlade
plesalce, navdušil in smo začeli. Čeprav za
današnje čase nismo bili tako mladi. Danes
začenjajo plesati s petimi leti, mi smo takrat
začeli z dvajsetimi, kar pa je kar ogromna raz-
lika. Takrat nas je takoj navdušilo njihovo
veselje do plesa, nastopi in gostovanja. Pov-
sod, kjer je bila folklora, je bilo veselje in ve-
liko se je plesalo. Skratka, enkratno vzdušje
za mlade ljudi, ki so iskali družbo in pri-
jateljstva.

Koliko časa že živite s folkloro?
Drugo leto bo 50 let. 25 let sem aktivno

plesal pri odrasli folklorni skupini, zdaj pa
sem že skoraj 29 let aktivno vključen v vo-
denje otroške folklorne skupine.

Če se spomnite tistih prvih 25 let, ko ste
plesali. Kako je bilo takrat? Veliko nastopov,
gostovanj?

Tisto obdobje je bila folklora zelo aktivna, saj
smo imeli po Bohinju tudi po tri nastope na
teden, skoraj vsak hotel je zase pripravljal svoje
folklorne nastope, potem je bilo pa še kar nekaj
gostovanj izven Bohinja, pa tudi v tujini.

Kakšen zanimiv izlet, mogoče izven naših
meja?

Takrat v tistem obdobju, ko je folkloro vo-
dil Hodnik Stanko smo 'prevandrali' kar pre-
cej sveta. Najbolj mi je ostalo v spominu
gostovanje v Franciji, v Dijonu, kjer je bil
ogromen festival. V desetih dneh praktično
ni bilo ulice, ki je ne bi preplesali. Bilo je na-
porno, smo pa takrat spoznali ogromno sku-
pin s celega sveta, navezali stike in se še bolj
navdušili nad našim sodelovanjem v folklori.

Ste tudi potem koga povabili v Bohinj?
Ja, to smo pa imeli kar eno tako značilnost,

da smo kakšnega z gostovanja kar s seboj
domov pripeljali. Takrat iz Francije smo pripe-
ljali kar vodičko, ki je bila takrat tako nav-
dušena, da je prišla za deset dni z nami v Bohinj
in je bila potem gost naše folklorne skupine.

Če bi primerjali folkloro včasih in danes.
Kdaj vas je več plesalo?

Če primerjam odraslo skupino, bi rekel, da
je bilo kar podobno, le da smo bili včasih iz
celega Bohinja združeni v eno skupino, danes
pa sta dve. Tako, da jih je mogoče celo danes
več kot včasih.

Viki Mencinger

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Bohinj (Ur. list. RS, št.
53/96, 32/97 in 53/99), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja ponovno objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Bohinj v letu 2012

1. Predmet razpisa:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva občane,

krajevne skupnosti, podjetja, zavode, politične stranke, društva ter druge
organizacije, da posredujejo pobude oziroma predloge za podelitev priz-
nanj Občine Bohinj v letu 2012.

2. Vrste priznanj in kriteriji za podelitev:
2.1.Naziv častni občan Občine Bohinj se lahko podeli:
- občanom Bohinja in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor

tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju
gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge iz-
jemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Bohinja.

2.2.Zlata plaketa Občine Bohinj je najvišje priznanje Občine Bohinj in se
lahko podeli: 

- posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne
dosežke trajnejšega pomena,

- skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne
uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospo-
darskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

2.3.Srebrna plaketa Občine Bohinj se lahko podeli:
- za izjemne enkratne dosežke, ob izredno humanem in požrtvovalnem

dejanju, ob življenjskem ali delovnem jubileju in drugih podobnih

utemeljenih priložnostih. 
2.4.Bronasta plaketa Občine Bohinj se lahko podeli:
- za posebne dosežke in uspehe na področju izobraževanja, kulture,

znanosti, tehnike, ekologije in športa ter za dejanja, ki se odražajo v
humanem odnosu do sočloveka.

3. Vsebina pobude:
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
- ime in priimek ter naslov oziroma naziv pobudnika,
- ime in priimek oziroma naziv predlaganega priznanja,
- podrobno obrazložitev pobude.

4. Rok za oddajo pobud:
Predlagatelji oz. pobudniki morajo svoje pobude posredovati najkas-

neje do 8. junija 2012 na naslov: Občina Bohinj, Občinski svet, Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom – »ZA RAZPIS - PRIZNANJA OBČINE
BOHINJ«.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom pobudniki lahko dobijo na tel.
(04) 577-01-00. Pobude oziroma predloge bo obravnavala Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo sprejela ustrezen sklep
za podelitev in ga posredovala Občinskemu svetu Občine Bohinj v obrav-
navo in odločanje.

Številka: 094-1/2012
Bohinjska Bistrica: 7. maj 2012 Komisija Občinskega sveta 

za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja

Jože Sodja, l. r.
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oečlľR BoHlNJ

občinski svet

Komisija za mandatna vprašanja, voĺitve in imenovanja

Triglavska cesta 35

4264 BOHINJSKA BISTRICA

Zadeva: Predlog za podelitev občinskega priznanja

V zvezi z objavljenim Javnim razpisom v Bohinjskih novicah 11. maja Ż0ĹŻza podelitev priznanj

občine Bohinj v letu 2012, predlagam Prostovoljno gasiĺsko društvo Nomenj, Nomenj Ż3, da prejme
priznanje ob 90-letnici delovanja.

obrazložitev:

Prostovoljno Gasilsko društvo Nomenj je ustanovilo nekaj krajanov leta t92Ż po požaru na Bohinjski
Bistrici. Z namenom, da zgradijo gasilski dom, so kupili staro kovačnico in jo v letu dni predelali, da je

služila namenu ter kupili prvo ročno brizgalno, katero so 1931. leta zamenjali z motorno. Vaščani so
prispevali denar za vodne in sesalne cevi. lz leta v leto se je večalo število članov. Med drugo
svetovno vojno društvo ni bilo aktivno; gasilske uniforme so dali partizanom.

V naslednjih letih so društvu veliko finančne pomoči in tudi prostovoljnega dela nudili krajani, saj so

vedno z razumevanjem priskočili na pomoč. ob 50-letnicije drušwo nabaviĺo motorno brizgalno,
potem so se sredstva pričela zbirati za nakup avtomobila in leta 1990 je TAM T 50 postal last društva,
ob 8O-letnicije bila vanj vgrajena visokotlačna črpalka. Gasilski dom je bil prviě obnovljen leta 1957
in kasneje ob 6o-letnici, letos pa dobivata novo podobo pročelje doma in obnovljenigasilski stolp.

V obdobju po vojni ni bilo večjih požarov, razen ene stanovanjske hiše, nekaj travniških in dimniških
požarov. člani so se v velikem številu udležili gašenja Komarče v letu 2003 in sodelovali pri

odpravljanju posledic neurja in poplav leta 2000 in 2007.

Društvo šteje preko 90 članov in velika večina le-teh se trudi, da bi društvo še naprej uspešno
delovalo in gojilo gasilsko poslanstvo v dobrobit Nomenja.

S spoštovanjem

Jakob Zupan
t ĺ /|
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Predlog za Z|ato plaketo občine Bohinj

Pĺeieto: 07 -06_2012

Š1Evilka zadEve:
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Podpisani Marina Zalokar, fubčev Iaz 56 in Vesna Aľh, Jereka 19 v imenu staršev otľok, ki so
sodelovali pľi otľoški folklorni skupini Bohinj, predlagava, da gospod Viktoľ Mencingeľ, Pod
gozdom 25, Bohinjska Bistrica, prejeme Zlato plaketo občine Bohinj v letu 2012 za njegov
pľispevek in 29 letno aktivno, vztrajno in poŽrtvovalno delo z mladimi folkloristi Kulturnega
društva Bohinj.

obraz|oŽíĹev
V sľedo, 22. 2. 2012, se je Viktor Mencinger, dolgoletni vodja in mentor otroških folklornih
skupin Kulturrrega društva Bohinj, odločil, da delo pľepusti mlajšim članom društva.
odločitev zanj ní bila lahka' saj je v 29letlh trdega dela, odľekanj ter velikih uspehov, še
vędno z veseljem đęIaIz mladimi in nadebudnimi folkloristi. V Bohinju je Viki na področju
folklornega ustvarjanja pustilneizbrisen pečat. Mladi in nekoliko staľejši smo mu hvaležni, da
je otľoke naučil ceniti in spoštovati kulturno dediščino našega prečudovitega Bohinja. oŽivil
je staľe bohinjske plese, njihove posebnosti predstavil v đrugih krajih Slovenije in jih ponesel
tudi pľek meja v tujino, kjer so plesalci pod njegovim vodstvom doŽivljali številne ovacije in
pľejeli mnogo pohval ter priznanj. Tako se je dober g1as o Bohinju in bohinjskih folk1oľistih
širil še napľej.

KR O NI KA Vikij ev e ga ud ej s tv ov anj a :

Leta 1963 postane aktiven član kultuľnega drušna DPD Svoboda Tomaž Godec,
19ő4 se včlani v Folklorno skupino Bohinj in ostane aktiven plesalec 25 let'
19B3 prevzame mentorstvo in vodenje otroške folklorne skupine Bohinj
V teh letih seje udeleževaĺ izobľaževanj in opravi izpit zavodjofolklornih skupin.
Nasĺednje ĺeto (2013) bipraznoval okľoglo obĺetnico - 30letvodenja otroškefolklorne
slĺupine.
G. Viki Mencinger je tudi pľejemnik priznanja Prostovoljec leta 20] ]. Pľiznanje je prejel 14.
6' 2012 ncl Brdu pri Kľanju iz rok polcľoviteĘa projekta predsednika RS dr. Danila Tĺjľka.

Teżko je pľešteti vse otľoke, ki jih je Viki skozi glasbo in ples popeljal v svet kulture ín jíh
vodil po poti potrpežljivosti, koľęktnosti, odrekĄ in vztrajnosti. Izkušnj e in znaĺje, ki jih je
pridobil v vseh teh letih vztrajnegadelaz mladimi, imajo neprecenljivo vrednost. Tako starši
kot tudi otroci smo ponosni, da je Vikí svoje bogato znanje ďelll z nami. Res je' da >>svet na
mladih stoji<, venđar mladi ne Smemo nikdar pozabíti, da bi bilo naše znanje brez modrosti
staľejših zelo osiromašeno. Zato sęje še naprej treba truditi in spodbujati medgeneracijsko
sodelovanj e.Yzajemno delo in medgeneracijsko soŽitje stazagotovilo, da bomo lepoto in
posebnosti bohinjskih plesov in Bohinja nasploh ohĺanili za prihodnje generacije'

Maľirra Zalokar ) .}ĺ 'i

i.
Vesna Aľh

/
Bohinj ska Bistľica 06.06'2012



Pobudnik: Melita Štros Mavrĺč
Stara Fužina 19

4265 Bohĺnjsko jezero

Predlaga:

Edija Arh, Stara Fužina ,4265 Bohinjsko Jezero

Za

Srebrno plaketo občine Bohinj
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obrazložitev:

Edi Arh je pobudnik ponovnega oživetja Športnega društva v Starĺ Fužini in vse od takrat - več kot
dvajset let društvo uspešno deluje' Bĺlje tudi predsednik društva'
Je glavni organizator letos Že 15 teka okoli Bohinjskega jezera, katerega pa brez Edija nebi bilo.
Nesebično podarja društvu svoj prosti čas, deluje na raznih prireditvah in pomaga mladim, zelo
uspešno pridobiva sponzorje, brez katerih pa bidruštvo težko delovalo.
Edĺ Arh pa je bil vsa zelo aktiven tudi v krajevni skupnosti, z njegovo pomočjo se je v naši krajevnĺ
skupnosti marsĺkaj spremenilo.

Zavsa dolga leta nesebĺčne pomočĺin sodelovanja mu je športno društvo ĺzsrca hvaležno, pravtako
pa tudi Krajevna skupnost Stara Fužina - Studor.

Zaradi njegovega truda in požrtvovalnosti predlagam, da se Edĺju Arh dodelisrebrna plaketa občine
Bohinj.

Komisijo pa naprošam, da predlog obravnava, ter da moj predlog preučĺ, ali da komisija poda svoj
predlog nagrade.

Stara Fužina, 1'.o6'20L2 Melita Štros Mavrič
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ZADEVA: Predlog za priznanje občine Bohinj
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V zvezi z v Bohinjskih novjcah objavljeni Javnim razpisom za podelitev priznanj občine Bohinj v letu
2012, predlagam Prostovoljno gasilsko društvo Nemški Rovt, da prejme priznanje ob 9O_letnici
delovanja.

Utemeljitev:

Gasilsko društvo že 90 let združuje vaščane z glavnim namenom varovati lastnino domačinov in
sosedov pred požari, hkrati pa predstavlja tudi organizacijo, ki skrbi za napredek in družabno življenje v
vasi.

Po velikem požaru ob koncu 19. stoletja, ko je v vasi pogorelo 13 hiš z gospodarskimi poslopji vred, so
vaščaní začutili potrebo po organiziranosti ĺjudi in opremi za varovanje pred ognjem. Tako so 25.
marca L92Ż Jože Medja, Janez Medja, Franc Kenda, Valentin Ravnĺk in Franc Ravnik ustanovili
prostovoljno gasilsko društvo Nemški Rovt. Že v prvem letu delovanja je članstvo v društvu naraslo na
28 članov. Prvi načelnik je bil Jože Medja.

Začetki so bili skromni, saj ni bilo pravega orodja in ne prostora za hrambo. Nekaj orodja in staro ročno
brizgalno je ob ustanovitvi društvu podarilo sosednje društvo iz Bohinjske Bistrice, že drugo leto
delovanja, leta 1923, pa so zgradili prvi Gasilski dom. Vsa naslednja leta delovanja so člani skrbeli za
napredek društva. V vsakem obdobju so pridobivali novo, za tiste čase moderno gasilsko opremo in
orodje. ob izgradnji vaškega vodovoda ). L977 je bilo zgrajeno hidrantno omrežje, v tistem obdobju pa
je bil zgrajen je tudi nov gasilski dom. Za društvo je bilo pomembno leto 1997, ko je ob 75-letnici
društva dobilo prvo gasilsko vozilo. To, za avstrijske razmere odsluženo gasilsko vozilo, so društvu
podarili gasilci ĺz pobratenega društva Velden iz avstrijske Koroške. ob 80-]etnici so člani pridobili
novo visokotlačno črpalko, kar je bila spet velika pridobitev v opremi društva. V zadnjem desetletju do
letošnje 90. letnice društva pa je bil narejen velik napredek v notranji urediwi gasilskega doma, ob
gasilskem domu pa je zgrajen prostoren nadstrešek. Najpomembnejši pridobitvi pa sta prav gotovo
novo sodobno in bogato opremljeno gasilsko vozilo ter po 43. letih povsem nova motorna brizgalna.

Poleg tovrstnega razvoja se je v društvu vseskozi skrbelo za gasilski podmladek in za izobraževanje
vseh članov. Svoje znanje in bogato opremo društvo uspešno uporabĺja povsod, kjer je potrebno, to je
pri požarih in elementarnih nesrečah v vasi, v občinĺ in po potrebi tudi izven občinskih meja. Danes je v
društvo včlanjenih preko 70 gasilcev, kar je več kot dve tretjini vseh vaščanov, vendar tudi tisti, ki niso
člani >dihajo< in sodelujejo z društvom. Večina se jih trudi, da bi v prvi vrsti izpolnjevali svoje osnovno
gasilsko poslanstvo, poleg tega pa tudi za splošen razvoj domačega okolja in družabnega življenja.

Nemški Rovt,7.6.2072
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Predlog za bronasto plaketo občine Bohinj

Podpĺsani Jože Sodja , Nomenj 43a v imenu krajanov Nomenja predlagam g.
Radka Gaftnarja, Nomenj 34 za dobitnika bronaste plakete občine Bohinj v letu
20t2, za njegovo dolgoletno aktivno delo in pomoč .

24 let je štel Radko Galtnar, ko se je daljnega leta L964 vključil v gasilske vrste
in v tej vlogi požĺtvovalno vztraja še danes. Że kot mlad fant se je zavedal
pomembnosti znanj in veščin v gasilstvu, zato se je tudi redno usposabljal. Vse
to mu je omogočalo, da je prevzel števĺlne odgovorne naloge v poveljstvu,
mentorstvu gasilskemu podmladku. Aktiven je tudi na tekmovalnem področju
kot sodnik. Kot veteran je prevzel predsedovanje društvu PGD Nomenj. Radko
velja za izrednega gasilca, je pa tudi človek, ki je pripravljen pomagati vsakomur
in se ne ustrašĺ še tako težkega dela. Aktĺven je bil v takratnem amaterskem
gledališču in še danes je njegovo največje veselje poleg gasilstva delo na
kulturnem področju, posebno delo z mladimi.
Pozitivna naravnanost V odnosu do članov društva, krajanov, mladine,
posredovanje znanj in še posebej izredna pripravljenost za pomoč ljudem so
kvalitete lastne g. Radku Gartnarju.

Nomenj 7.6.20t2
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