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V A B I L O 

 
 
Vabim Vas, da se udeležite 6. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki bo v 

četrtek, 31. marca 2011 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 5. redne seje 
Občinskega sveta. 

 
 
Za sejo je določen naslednji 
 
 

D N E V N I  R E D : 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Vprašanja, pobude in informacije 
 
Gradivo k točkam dnevnega reda je priloženo 
 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. 



 
 
Lepo pozdravljeni.  
 
                                                                        
                                                                                      ŽUPAN 
                                                                       Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
 
VABLJENI: 
- člani Občinskega sveta 
- g. Franc Kramar, župan Občine Bohinj 
- ga. Nika Prevec, viš.svet. II za javne finance 
- ga. Monika Remškar, finančnica VII/1 
- g. Ciril Strgar, vodja režijskega obrata 
- g. Boštjan Mencinger, svetovalec II na področju režijskega obrata 
- g. Jaka Medja, svetovalec III za gospodarjenje z občinskim premoženjem 
- ga. Iva Lapajne, viš. svet. I za druž. dej. in gospodarstvo 
- g. Klemen Langus, direktor javnega zavoda Turizem Bohinj 
- ga. Mojca Rozman, ravnateljica OŠ dr. Janeza Mencingerja 
- Jerneja Potočnik, predsednica Nadzornega odbora 
 
 
POSLANO: 
- krajevne skupnosti v Občini Bohinj 
- Knjižnica, Trg Svobode 3a, Bohinjska Bistrica 
- ATM Kranjska Gora 
 
DOPISNIŠTVA: 
- Radio Triglav Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4 
- Katarina Košnik, Brod 5, Bohinjska Bistrica (Radio Triglav) 
- Gorenjski glas (ga. Vilma Stanovnik), Zoisova ul. 1, Kranj 
- Dnevnik, Bleiweisova ul. 16, Kranj, g. Miran Šubic 
- Delo, p.p. 10, Jesenice, g. Blaž Račič 
- TV Slovenija, Vodopivčeva 8, Kranj, ga. Janja Koren 
- Radio Slovenija, p.p. 101, Bled, ga. Romana Erjavec 
- Radio Kranj, Zvirče 28a, 4290 Tržič, ga. Vesna Maček 
- Gorenjska Televizija TELE TV Kranj, Nikola Tesle 2, Kranj 
- Renata Škrjanc, Alpska c. 7, Bled (Večer) 
- Slovenske novice, g. Miran Kunšič, Zg. Duplje 43, 4203 Duplje 
- Tinkara Zupan, Šercarjeva 11, Radovljica, STA 
- ga. Vlasta Felc, Gradnikova 10, Radovljica 
- ga. Petra Lotrič, Ajdovska 8, Boh. Bistrica 
 
V VEDNOST:  
- ga. mag. Maja Antonič, načelnica UE Radovljica 
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ZAPISNIK 
5. redne seje Občinskega sveta Občine Bohinj, ki je bila dne  

24.02.2011 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj 
 
 

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

- Franc Kramar, župan Občine Bohinj, 
- Miroslav Sodja, viš.svet. II za gosp.javno infrast.in varstvo okolja 
- Iva Lapajne, viš.svet. I za družbene dej. in gospodarstvo 
- Klemen Langus, direktor JZ Turizem Bohinj 
- Mojca Rozman, ravnateljica OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 
- Helena Markelj, računovodkinja OŠ dr. Janeza Mencingerja 
- Petra Lotrič Ogrin, odgovorna urednica Bohinjskih novic 
- Katarina Košnik, Radio Triglav 

 
Na seji je bilo razdeljeno dodatno gradivo, in sicer: 

- mnenje Statutarno-pravne komisije v zvezi z obvezno razlago tretjega 
odstavka 23. člena Odloka o PUT za TNP, 

- odgovor na svetniško vprašanje Matilde Arh, 
- prijava ustnega vprašanja Dušana Vučka, 
- zapisnik 3. seje Komisije za negospodarske dejavnosti, 
- zapisnik 4. seje Statutarno-pravne komisije, 
- zapisnik 4. seje Komisije za turizem in kmetijstvo. 

 
I. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje 

 
Jožica Hribar je podala poročilo o sprejetih sklepih 4. redne seje. 
 
Marija Ogrin je podala pripombo, da njena razprava pot četrto točko dnevnega 
reda, kjer je tekla razprava o dokapitalizaciji podjetja Mesnine Bohinja d.o.o., ni 
navedena točko in zato je predlagala, da se zapisnik 4. redne seje popravi v tem 
delu. 
 
Irena Pagon je podala pripombo, da njena razprava pot šesto točko dnevnega 
reda, kjer je tekla razprava o potrditvi kandidatov za sodnike porotnike na 
okrožnem sodišču v Kranju in zato predlagala, da se zapisnik 4. redne seje 
popravi v tem delu. 
 



Župan Franc Kramar je povedal, da bo uslužbenec, zadolžen za pripravo 
zapisnika seje Občinskega sveta še enkrat pogledal posnetek in zapisnik popravil 
v skladu s tem. 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme zapisnik 4. redne seje v 
predloženem besedilu s podanima pripombama. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2011 za 
sanacijo škode po naravnih nesrečah, prva obravnava 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokalni turistični 
vodniški službi v Občini Bohinj, skrajšani postopek 

3. Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj 
4. Pravilnik o spremembah pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v Občini Bohinj 
5. Obvezna razlaga 23. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 

Triglavski narodni park  
6. Predlog za povečanje cen za programe v zavodu Osnovna šola dr. Janeza 

Mencingerja Bohinjska Bistrica za enoto Vrtec Bohinj 
7. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj 
8. Vprašanja, pobude in informacije 

 
Dušan Vučko je predlagal, da se z dnevnega reda umakne predlagana 5. Točka, 
in sicer »Obvezna razlaga 23. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 
Triglavski narodni park in ob tem prebral stališče oziroma mnenje Statutarno-
pravne komisije, ki ga je v zvezi s tem sprejela.  
 
Župan Franc Kramar je na glasovanje dal naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se z dnevnega reda umakne 
predlagana 5. točka dnevnega reda, in sicer »Obvezna razlaga 23. člena 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park«. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA, 1 PROTI 
 
V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta o uporabi skrajšanega postopka (86. 
člen) je župan predlagal, da Občinski svet sprejme naslednji 
 
 
 
 



SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša s predlogom župana, da se predlog 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokalni turistični vodniški 
službi v Občini Bohinj sprejme po skrajšanem postopku. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
Dušan Vučko je predlagal, da se predlog Pravilnika za vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Bohinj sprejme dvostopenjsko glede na dejstvo, da je 
bilo na Statutarno-pravni komisiji podanih precej pripomb in da je v zvezi s 
predlogom pravilnika odprtih precej vprašanj. 
 
Župan Franc Kramar je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se predlog Pravilnika za 
vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj sprejme 
dvostopenjsko (na tej seji v prvi obravnavi, predlagatelj pa pripravi 
predlog pravilnika za drugo obravnavo). 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
Sprejet je bil naslednji 
 

D N E V N I     R E D: 
 

1. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 
2011 za sanacijo škode po naravnih nesrečah, prva obravnava 

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokalni 
turistični vodniški službi v Občini Bohinj, skrajšani postopek 

3. Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj, 
prva obravnava 

4. Pravilnik o spremembah pravilnika o sofinanciranju programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj 

5. Predlog za povečanje cen za programe v zavodu Osnovna šola dr. 
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za enoto Vrtec Bohinj 

6. Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj 
7. Vprašanja, pobude in informacije 

Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 

K točki 1:  
Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2011 
za sanacijo škode po naravnih nesrečah, prva obravnava 
 
Obrazložitev je podal Miro Sodja. Gradivo je priloga zapisnika.  
 



Predlog odloka je obravnavala Statutarno-pravna komisija. Stališče komisije je 
razvidno iz zapisnika komisije.  
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Alojz Mencinger, Dušan Jović, Marija Ogrin, 
Jože Cvetek, Anton Urh, Mirko Jeršič, Jože Sodja, Dušan Vučko in župan Franc 
Kramar, je župan Franc Kramar predlagal, da se na podlagi tretjega odstavka 80. 
člena Poslovnika Občinskega sveta predlagal, da se sprejme naslednji  
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se na podlagi tretjega odstavka 
80. člena Poslovnika Občinskega sveta, prva in druga obravnava 
predloga odloka združita. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o uporabi sredstev 
proračunske rezerve proračuna 2011 za sanacijo škode po naravnih 
nesrečah. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 2. 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokalni turistični 
vodniški službi v Občini Bohinj, skrajšani postopek 
 
Obrazložitev je podal Klemen Langus. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Predlog odloka sta obravnavali Statutarno-pravna komisija in Komisija za turizem 
in kmetijstvo. Stališče posamezne komisije je razvidno iz zapisnikov komisij. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Mirko Jeršič, Pavel Zalokar, Dušan Vučko, 
Dušan Jović, Anton Urh, Darja Lazar, Milena Cesar, Marija Ogrin in Jože Cvetek, 
je župan Franc Kramar na glasovanje dal amandma Statutarno-pravne komisije 
in sicer: 
 
V 2. členu, se na koncu stavka za besedo »zakona« ločilo »pika« nadomesti z 
ločilom »vejica« in doda besedilo »ki ureja inšpekcijski nadzor«. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  



Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o turistični vodniški službi v Občini Bohinj s 
sprejetim amandmajem. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 
 
K točki 3: 
Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj, prva 
obravnava 
 
Obrazložitev je podala Iva Lapajne. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Predlog pravilnika sta obravnavali Statutarno-pravna komisija in Komisija za 
negospodarske dejavnosti. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij.  
 
Člani sveta so imeli na predlog pravilnika sledeče pripombe in podali sledeča 
vprašanja: 
 
Dušan Jović: 

- 10. člen: Opozoril, da občina nima direktorja občinske uprave in da je 
potrebno določbo spremeniti v smislu pooblaščene osebe. 

- Stran 8, preglednica 1: Po njegovem mnenju je določenih 20 ur premalo, 
da se otroci do 6 leta starosti naučijo plavati. 

- Stran 12, preglednica 11: pri »rekreacijska tekmovanja« je navedena 
samo velikost skupine, elementi za vrednotenje pa ne – postavil je 
vprašanje, kako se bo brez podatkov izračunala vrednost. 

 
Marija Ogrin: 

- 5. člen: predlagala je razširitev komisije na še dva predstavnika 
uporabnika in enega strokovnega delavca, za katerega bi bilo smiselno 
določiti kako ga določi župan. 

- 6. člen: predlagala je, da se javni razpis objavi tudi na spletnih straneh 
Občine Bohinj. 

- Stran 11, preglednica 10: opozorila je, da je v obrazložitvah navedeno, da  
je skupina 20 študentov, v preglednici pa je navedeno od 8-10. 

- Postavila je vprašanje, ali se bo v s področja športa oblikovala baza 
podatkov preko informacijskega sistema in kakšna bo dostopnost baze 
ostalim uporabnikom. 

 
Jože Cvetek:  

- 5. člen: predlagal je, da se komisija razširi na pet članov in naj bodo trije 
člani iz različnih področij. 

- Postavil je vprašanje, koliko članov šteje skupina – deset ali dvajset. 
- Predlagal je, da se v pravilnik vključi tudi državne prvake. 



- Po njegovem mnenju ni dobro, da omogočamo prijavo programov tudi 
društvom, ki nimajo sedeža v Občini Bohinj. 

 
Jože Sodja: 

- Stran 13, preglednica 14: predlagal je, da se število točk med 
paraolimpijskimi igrami in olimpijskimi igrami izenačijo, enako predlog je 
podal tudi za svetovano veteransko prvenstvo in svetovno prvenstvo 
invalidov. 

 
Irena Pagon: 

- Stran 14: ni soglašala s predlogom, da se študentom Fakultete za šport 
nameni sredstva v skladu s tem pravilnikom, ker se na ta način le-te 
favorizira. 

 
Slavko Zorko: 

- Predlagal je, da se vsako leto imenuje najboljšega športnika Občine Bohinj 
in da za to dobi neko nagrado. 

 
Sprejeta sta bila naslednja 
 
SKLEPA: 

1. Občinski svet Občine Bohinj sprejme predlog Pravilnika za 
vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj v prvi 
obravnavi. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 

2. Predlagatelj naj v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Bohinj predlog obravnavanega pravilnika pripravi za drugo 
obravnavo. 
Rezultat glasovanja: 16 ZA 

 
K točki 4: 
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov  
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj 
 
Obrazložitev je podala Iva Lapajne. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Predlog pravilnika sta obravnavali Statutarno-pravna komisija in Komisija za 
negospodarske dejavnosti. Stališče komisij je razvidno iz zapisnikov komisij.  
 
Po razpravi v kateri so sodelovali Dušan Jović, Marija Ogrin, Mirko Jeršič, Jože 
Sodja, Dušan Vučko, Jože Cvetek in Irena Pagon je glede na potek razprave 
župan predlagal, da se seja prekine, v tem času pa Marija Ogrin oblikuje 
amandmaje na obravnavani pravilnik.  



 
Seja je bila prekinjena ob 19.00 uri. V tem času je sejo zapustil Slavko Zorko.  
 
Člani sveta so najprej glasovali o amandmaju Statutarno-pravne komisije, in 
sicer: 
»V 2. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi: »- delujejo na področju 
ljubiteljske kulture na območju Občine Bohinj in so vanj vključeni tudi občani 
Občine Bohinj«. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
Marija Ogrin je predlagala naslednje amandmaje: 
1. 
V 2. členu se besedilo »1. člen« nadomesti z besedilom »3. člen«. 
Rezultat glasovanja: 15 ZA 
 
2.  
V 3. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »(2) 
Komisijo, ki ima štiriletni mandat sestavljajo: en predstavnik občinske uprave, 
predstavnik območje izpostave JSKD, en predstavnik izvajalcev in en strokovni 
sodelavec na področju kulture.« 
Rezultat glasovanja: 3 ZA, 11 PROTI 
 
3. 
V 4. členu se drugi odstavke spremeni tako, da se glasi: »(2) Javni razpis se 
objavi v časopisu Bohinjske novice in na spletnih straneh Občine Bohinj«. 
Rezultat glasovanja: 12 ZA 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Bohinj s sprejetimi amandmaji. 
Rezultat glasovanja: 14 ZA 
 
K točki 6: 
Predlog za povečanje cen za programe v zavodu Osnovna šola dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica za enoto Vrtec Bohinj 
 
Obrazložitev je podala Iva Lapajne. 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 Dušan Vučko, Dušan Jović, Matilda Arh, Jože 
Cvetek, Irena Pagon, Milena Cesar, Alojz Mencinger, Marija Ogrin, ravnateljica 
Mojca Rozman in župan Franc Kramar, je bil sprejet naslednji 
 
SKLEP:  
Cene za  programe v zavodu Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska 
Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj znašajo od 1. 2. 2011 dalje: 
 
Za starostno obdobje od 1 do 3 let:                     dnevni program            465,64 € 
                      5 - urni program 395,80 € 
 
Za starostno obdobje od 4 do 6 let:                      dnevni program   364,01 € 
                      5 - urni program 309,41 € 
                                                                
Kombinirani oddelek:                   dnevni program  403,39 € 
                      5 - urni program 342,89 € 
Rezultat glasovanja: 12 ZA 
 
K točki 6: 
Soglasje za odpis osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj 
 
Obrazložitev je podala Iva Lapajne. Gradivo je priloga zapisnika.  
 
Zadevo je obravnavala tudi Komisija za negospodarske dejavnosti. Stališče 
komisije je razvidno iz zapisnika komisije.  
 
Sprejet je bil naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša z odpisom: 

- Osnovnih sredstev v Zdravstvenem domu Bohinj v nabavni 
vrednosti 42.509,52 € brez sedanje vrednosti, 

- Drobnega inventarja v Zdravstvenem domu Bohinj v nabavni 
vrednosti 419,12 € brez sedanje vrednosti. 

Rezultat glasovanja: 15 ZA  
 
K točki 7: 
Vprašanja, pobude in informacije 
 
Svetniško vprašanje Matilde Arh 
Župan Franc Kramar je podal odgovor na svetniško vprašanje Matilde Arh. 
 
Svetniško vprašanje Dušana Vučka 



Župan Franc Kramar je podal odgovor na svetniško vprašanje Dušana Vučka. V 
zvezi z zastavljenim vprašanjem in podanim odgovorom je Dušan Vučko 
predlagal, da Občinski svet, na podlagi 17.b člena Poslovnika na naslednji seji o 
zadevi opravi razpravo. 
Župan Franc Kramar je dal predlog Dušana Vučka na glasovanje. 
Rezultat glasovanja: 6 ZA, 7 PROTI 
 
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 
 
ZAPISALA:  
Jožica Hribar, dipl.upr.org. 
Višja svetovalka III za upravne zadeve 
 
 
                                                                                       ŽUPAN 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 



 
Občina Bohinj 

Župan 

 

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

 e-mail:  obcina@bohinj.si 

 

Številka: 671-1/2011 
Datum: 9. 3. 2011 
 
Zadeva: 
PREDLOG PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA 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 naslednjo 
točko dnevnega reda: 
 
PREDLOG PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE  PROGRAMOV ŠPORTA V 
OBČINI BOHINJ. 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji sklep: 
 

Občinski svet Občine Bohinj sprejme Pravilnik za vrednotenje 
programov športa v Občini Bohinj. 

 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) bo kot poročevalka na seji Občinskega 
sveta sodelovala Iva Lapajne, višja svet. I za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo. 
 
Pripravila: 
Iva Lapajne, 
višja svetovalka I za družbene                                      Predlagatelj: 
dejavnosti in gospodarstvo                                               ŽUPAN 

                                                                Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
                                                               

I. UVOD 
 
1. RAZLOGI ZA SPREJEM PRAVILNIKA:  
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSPD, 110/02-ZGO-1 in 15/03-
ZOPA) je krovni zakon, ki ureja področje športa skupaj z Nacionalnim 
programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 (31/00 popr.)).  

Za izvajanje določb Zakona o športu (v nadaljnjem besedilu Zakon) in 
Nacionalnega programa v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu NPS) so 
odgovorne država in lokalne skupnost, in sicer tako, da skrbijo za uresničevanje 
javnega interesa na področju športa. 

Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena v vseh segmentih 
športa, ki so opredeljene v NPS in programih športa lokalnih skupnosti, zlasti na 
področju: 

- športne vzgoje (dejavnost otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s 
športom zunaj obveznega vzgojno izobraževalnega programa), 

- športne rekreacije (športna dejavnost odraslih), 
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- kakovostnega športa (priprava in tekmovanje posameznikov, ki nimajo 
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne 
rekreacije ne zadovoljuje), 

- vrhunskega športa (priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda), 

- športa invalidov (dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno 
ukvarjajo s športom). 

 
NPS določa zlasti izhodišča in usmeritve športa, vsebino in obseg posameznih 
pojavnih delov dejavnosti v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih 
sredstev, kot so športna vzgoja, športno rekreativna dejavnost, vrhunski šport, 
kakovostni šport, šport študentov in šport invalidov. Določa pa tudi razvojne in 
strokovne naloge v športu, upravljanje športa in okvirna merila za finančno 
ovrednotenje. 

Občina zagotavlja javni interes tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela 
NPS, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo 
lokalnega programa športa. Naloga občine je tudi spodbujanje in zagotavljanje 
pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovanje, gradnja in 
vzdrževanje lokalno pomembnih športnih objektov. Izvajanje NPS se določi z 
letnim programom, ki ga sprejmejo lokalne skupnosti. Program določa programe 
športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, 
potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v 
proračunu lokalne skupnosti.  
 
Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih vsebin:  
- interesna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine 

usmerjenih v kakovostni šport in vrhunski šport, športna vzgoja otrok in 
mladine s posebnimi potrebami, 

- športna dejavnost študentov, šport invalidov, 
- kakovostni, vrhunski šport in športna rekreacija, 
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
- izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov in 
- razvojne in strokovne naloge v športu. 
 
Lokalne skupnosti za izvajanje sprejetih letnih programov določijo podrobnejša 
merila, ki morajo vsebovati razvrstitev športnih panog v skupine glede na 
vsebino in glede na razširjenost in uspešnost. V merilih se določijo tudi programi, 
ki so v javnem interesu, njihov obseg in tudi višino sofinanciranja izbranih 
programov. 
Izvajalce letnega programa v lokalni skupnosti se izbere na podlagi javnega 
razpisa. 
 
 2. OCENA STANJA:  
Občinski svet Občine Bohinj je Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov 
v občini Bohinj sprejel v letu 2004 (v nadaljnjem besedilu Pravilnik). Pravilnik, ki 
še vedno velja, je pripravila strokovna služba Športne zveze Radovljica za občine 
Bled, Bohinj in Radovljica. Vsebina vključuje določbe, ki so povzete iz Zakona o 
športu in Nacionalnega programa le za potrebe posamezne občine. 
 
Pravilnik je v letu 2010 pregledala inšpektorica Ministrstva za šolstvo in šport ter 
ugotovila, da je potrebno v Pravilnik vključiti splošni in ne le lokalni interes. V 
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letnem programu športa potem posamezna občina določi, kateri športi 
predstavljajo javni interes in koliko sredstev bo namenila za sofinanciranje 
posameznih vsebin. 
Zaradi sprememb ali dopolnitev v praktično vsakem členu smo se odločili za 
pripravo novega pravilnika. 
Soglasje k spremembam Pravilnika so podala vsa društva, ki delujejo na 
področju športne dejavnosti v naši občini. 
 
3. CILJI PRAVILNIKA: 
S sprejemom pravilnika želimo zagotoviti usklajenost z zakonskimi predpisi, ki 
urejajo področje športa. 
 
Merila so v pravilniku oblikovana tako, da na podlagi javnega razpisa omogočajo 
vsem upravičencem pridobitev sredstev. 
 
4. FINANČNE POSLEDICE: 
Sprejem pravilnika nima neposrednega vpliva na občinski proračun.  
 
PRIPRAVA PRAVILNIKA ZA DRUGO OBRAVNAVO 
Statutarno pravna komisija 
K 3. členu 
Prvo alinejo predlagatelj ponovno prouči in preoblikuje na način da bo temeljni 
pogoj poleg registracije redno izvajanje programov športa na območju občine 
Bohinj.  
Upošteva se predlog Statutarno pravne komisije. Doda se tudi nova alineja s 
katero se določi ciljno skupino uporabnikov programov športa. 

 
K 5. členu 
Zadnji stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Predsednika 
komisije izmed članov imenuje župan«. 
Predlog se upošteva 
 
K 9. členu 
V prvem odstavku je potrebno določiti drug organ oz. subjekt ki bo zavrgel 
nepopolne vloge. 
K 10. členu 
Drugi odstavek naj predlagatelj ponovno prouči. Potrebno je določiti drug organ, 
ki bo izdal izvajalcem programov sklepe o višini in namenu odobrenih sredstev.  
Predlog je delno upoštevan. V členih se doda »ali druga od župana pooblaščena 
oseba«. 
 
K prilogi pravilnika:  
1. Občinska priznanja športnikom –  

a) Predlagatelj naj preoblikuje to določbo na način da bodo kriteriji 
zagotavljali enako obravnavo vseh bodočih nagrajencev s čimer bo 
doseženo načelo enakosti.  

b) Komisija meni da ni potrebna posebna določba ki županu daje pooblastilo 
za podelitev posebne denarne nagrade po lastni presoji ker je polje 
diskrecije preširoko. 

c) Komisija meni, da je potrebno izenačiti število točk med olimpijskimi in 
paraolimpijskimi igrami, ter med svetovnim prvenstvom in svetovnim 
prvenstvom invalidov. 
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Pripombo smo delno upoštevali. V okviru vrhunskega športa smo v celoti pustili 
nespremenjeno točkovanje kategoriziranim športnikom. Spremenili pa smo 
določilo podelitve občinskih priznanj.  
Nagrade, ki jih podeli župan niso predmet razpisa. Določili smo osnovni pogoj, ki 
je stalno bivališče v občini Bohinj. Osnovo za določitev višine nagrade predstavlja 
povprečna mesečna neto plača v RS. Višina posamezne nagrade je odvisna od 
doseženega mesta na tekmovanju, kar je določeno v % od celotne nagrade. 
Izenačili smo višino nagrade za splošna tekmovanja in tekmovanja invalidov. 
  
2. Šolanje študentov na fakulteti za šport – predlagatelj ponovno prouči to 
določbo z vidika načela enakosti in sorazmernosti oz. vidika postavljanja 
študentov na fakulteti za šport v privilegirani položaj napram drugim študentom 
v občini.  
Pripomba se v celoti upošteva. Sofinanciranje programov študentov se briše iz 
meril. 
 
Občinski svet 
Dušan Jović: 

- 10. člen: Opozoril, da občina nima direktorja občinske uprave in da je 
potrebno določbo spremeniti v smislu pooblaščene osebe. 

Pripomba se upošteva. 
- Stran 8, preglednica 1: Po njegovem mnenju je določenih 20 ur premalo, 

da se otroci do 6 leta starosti naučijo plavati. 
Pripomba se ne upošteva. 20 urni plavalni tečaji so v praksi dobro sprejeti in se v 
okviru določenega obsega ur izvedejo v celoti za učence osnovne šole. Obseg ur 
je določen v Nacionalnem programu športa za učence, za otroke pa ne. Glede na 
izvajanje tečajev plavanja v vrtcu otrokom zadošča 20 urni tečaj.  

- Stran 12, preglednica 11: pri »rekreacijska tekmovanja« je navedena 
samo velikost skupine, elementi za vrednotenje pa ne – postavil je 
vprašanje, kako se bo brez podatkov izračunala vrednost. 

V Nacionalnem programu je določeno, da se na lokalni ravni pri rekreaciji 
sofinancira najem objekta za 80 urni program vadbe na skupino z največ 20 
člani. Za starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader. Pri 
rekreacijskih tekmovanjih se vrednoti samo materialne stroške. 
  
Marija Ogrin: 

- 5. člen: predlagala je razširitev komisije na še dva predstavnika 
uporabnika in enega strokovnega delavca, za katerega bi bilo smiselno 
določiti kako ga določi župan. 

Pripomba se ne upošteva. Število članov komisije smo iz petih znižali na tri 
člane, zaradi lažje organizacije dela in racionalnosti.  

- 6. člen: predlagala je, da se javni razpis objavi tudi na spletnih straneh 
Občine Bohinj. 

Pripomba se upošteva. Ne glede na to, pa se vsi razpisi vedno objavijo tudi na 
spletni strani Občine Bohinj. 

- Stran 11, preglednica 10: opozorila je, da je v obrazložitvah navedeno, da  
je skupina 20 študentov, v preglednici pa je navedeno od 8-10. 
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Nacionalni program določa, da se oblikuje skupina z največ 20 študenti. 
Navedeno pomeni, da na lokalnem nivoju lahko sofinanciramo manjše skupine. 
Kot nam je poznano v Bohinju nimamo organizirane skupine študentov, ki bi 
izvajala program vadbe, zato je navedeno manjše število potrebno razumeti tudi 
kot motivacijo študentom.  

- Postavila je vprašanje ali se bo za področja športa oblikovala baza 
podatkov preko informacijskega sistema in kakšna bo dostopnost baze 
ostalim uporabnikom. 

V primeru, da bo za oblikovanje informacijskega sistema izkazan interes  bomo 
navedeno vključili v Letni program športa. Baza podatkov, ki bo oblikovana, bo 
po našem mnenju dostopna vsem zainteresiranim. 
Nekateri podatki so že vključeni v informacijski sistem, ki ga vodi Ministrstvo za 
šolstvo in šport. Podatki, ki vključujejo infrastrukturo na področju športa in letne 
programe športa so dostopni le z geslom pooblaščenih oseb. Splošni podatki s 
področja športa so že dostopni na občinski spletni strani in na spletnih straneh 
posameznega društva. 
 
Jože Cvetek:  

- 5. člen: predlagal je, da se komisija razširi na pet članov in naj bodo trije 
člani iz različnih področij. 

Pripomba se ne upošteva. Število članov komisije smo iz petih znižali na tri 
člane, zaradi lažje organizacije dela in racionalnosti.  

- Postavil je vprašanje, koliko članov šteje skupina – deset ali dvajset. 
- Predlagal je, da se v pravilnik vključi tudi državne prvake. 

Pripomba se upošteva. V tabelo za podelitev občinskih priznanj smo vključili tudi 
nagrade za uspehe dosežene na državnih prvenstvih. 

- Po njegovem mnenju ni dobro, da omogočamo prijavo programov tudi 
društvom, ki nimajo sedeža v Občini Bohinj. 

Pripomba se ne upošteva. Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo ob  
registraciji za opravljanje športne dejavnosti, izvajati programe športa na 
območju Bohinja za občane Bohinja. S tem bomo omogočili tudi izvajanje 
programov športa, ki jih naša društva ne izvajajo. 
 
Jože Sodja: 

- Stran 13, preglednica 14: predlagal je, da se število točk med 
paraolimpijskimi igrami in olimpijskimi igrami izenačijo, enako predlog je 
podal tudi za svetovano veteransko prvenstvo in svetovno prvenstvo 
invalidov. 

Pripomba se upošteva. 
 
Irena Pagon: 

- Stran 14: ne soglaša s predlogom, da se študentom Fakultete za šport 
nameni sredstva v skladu s tem pravilnikom, ker se na ta način le-te 
favorizira. 
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Pripomba se v celoti upošteva. Sofinanciranje programov študentov se briše iz 
meril. 

 
Slavko Zorko: 

- Predlagal je, da se vsako leto imenuje najboljšega športnika Občine Bohinj 
in da za to dobi neko nagrado. 

Za vključitev predloga v pravilnik bi potrebovali izdelana merila, kriterije in 
sodelovanje vseh športnih društev in klubov. Zato predlagamo, da se navedeno 
vključi v merila naknadno.  
 
 
5. BESEDILO ČLENOV: 
 

II. BESEDILO ČLENOV: 
 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSPD, 
110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), določil Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 (31/00 popr.)), 17. člena Statuta 
Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 8/07) in 73. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) 
je Občinski svet Občine Bohinj na ….. redni seji, dne …... 2011 sprejel  
 
 

PRAVILNIK 
za vrednotenje letnega programa športa v Občini Bohinj 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ta pravilnik določa pogoje, merila, postopke za vrednotenje in razdelitev 
sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Bohinj. 
 

2. člen 
Izvajalci programa športa so: 

- športna društva, 
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja, 
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane 

za opravljanje dejavnosti na področju športa, 
- vrtec in osnovna šola, 
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, so splošno 

koristne in neprofitne. 
 

3. člen 
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- so registrirani v skladu z zakonskimi predpisi za opravljanje športne 
dejavnosti in izvajajo programe športa na območju občine Bohinj, 

- programe športa izvajajo za občane Bohinja,  
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- imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske 
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 

- imajo za določene športne programe zagotovljeno redno vadbo, 
- so registrirani in delujejo najmanj 1 leto od dneva registracije dejavnosti, 
- društva imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in 

plačani članarini. 
 
 

II. VSEBINSKE DOLOČBE 
 

4. člen 
Sofinancira se naslednja vsebina letnega programa športa: 

1. športna vzgoja otrok in mladine  
2. športna dejavnost študentov 
3. športna rekreacija 
4. kakovostni šport 
5. vrhunski šport 
6. šport invalidov 
7. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
8. znanstveno-raziskovalna dejavnost 
9. založniška dejavnost v športu 
10. športni objekti 
11. informacijski sistem na področju športa 
12. športne prireditve 
13. delovanje društev 

 
Postopek za dodelitev sredstev 

 
5. člen 

(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje 
župan. Naloge komisije so, da pripravi razpis in razpisno dokumentacijo z vsemi 
podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo ter izvede postopek 
javnega razpisa.  

(2) Komisijo, ki ima štiriletni mandat, sestavljajo: predstavnik občine, 
predstavnik uporabnikov in strokovni delavec na področju športa. Predsednika 
komisije izmed članov imenuje župan. 
 

6. člen 
 

(1) Občina Bohinj vsako leto, najkasneje v enem mesecu po sprejemu letnega 
programa športa, objavi javni razpis. Podlaga za javni razpis je letni program 
športa v Občini Bohinj, ki ga na podlagi sprejetega proračuna za tekoče leto 
sprejme občinski svet. 
 
(2) Javni razpis se objavi v časopisu Bohinjske novice in na spletni strani Občine 
Bohinj.  
 

7. člen 
(3) Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem 
zaporedju: 

- priprava sklepa o začetku postopka, 
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- imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa, 
- priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa 

športa, 
- odpiranje vlog in poziv k dopolnitvi vlog, 
- pregled in vrednotenje prispelih vlog, 
- določitev višine in namena dodeljenih sredstev posameznim izvajalcem, 
- obveščanje izvajalcev o izbiri, 
- reševanje morebitnih pritožb izvajalcev, 
- sklepanje pogodb. 

 
8. člen 

Javni razpis mora vsebovati: 
- podatke o naročniku,  
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa, 
- predmet javnega razpisa,  
- izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis,  
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji programov,  
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;  
- navedbo uslužbenca občine pristojnega za posredovanje informacij v zvezi 

z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, 
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge,  
- datum odpiranja vlog,  
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa, 
- kriterije in merila za vrednotenje programov športa, 
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva. 

 
9. člen 

(1)Komisija po pregledu prispelih vlog vlagatelje nepopolnih vlog pozove, da 
vloge dopolnijo v roku 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku 
ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, zavrže direktor občinske uprave ali 
druga od župana pooblaščena oseba s sklepom. 

 
(2)Zoper sklep je dopustna pritožba na župana Občine Bohinj v roku 15 dni od 
vročitve sklepa. 
 
(3)Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor. 
 

10. člen 
(1)Komisija opravi vrednotenje popolnih vlog in o tem sestavi zapisnik. 
 
(2) Direktor občinske uprave ali druga od župana pooblaščena oseba izda 
izvajalcem programov sklepe o višini in namenu odobrenih sredstev. 
 
(3)Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni po prejemu možno pri 
županu Občine Bohinj vložiti pritožbo. 
 
(4) Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor. 
 

11. člen 
 (1)Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci programov sklene pogodbe o 
sofinanciranju izvedbe programov športa v občini. Pogodbe opredeljujejo 
realizacijo programov in način nadzora nad porabo sredstev. 
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(2) Pogodba mora vsebovati sledeče elemente: 
- vsebino in obseg programov, 
- čas realizacije programa, 
- pričakovane dosežke, 
- obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna, 
- druge medsebojne pravice in obveznosti. 
 

12. člen 
Vrednotenje vlog se izvede v skladu s Pogoji, merili in normativi za izvajanje 
letnega programa športa v Občini Bohinj, ki so sestavni del pravilnika. 
 
 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
S sprejetjem tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik za vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/04). 

 
14. člen  

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Bohinj. 

 
Številka:  
Bohinjska Bistrica,  
 
 
                                                                    Franc Kramar univ. dipl. inž. les.                     
                                                                          Župan občine Bohinj 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA IZVAJANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI BOHINJ 
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Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športa v občini Bohinj so pripravljeni v skladu 
z določbami Zakona o športu in Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji.  
 
Za izvajanje letnih programov se podrobneje določijo merila za: 

• razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino, 
• razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost, 
• programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg, 
• višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu. 

 
Elementi za opredelitev višine sofinanciranja programov letnega programa športa so: 
obseg programa, velikost vadbene skupine, vrednost ure strokovnega kadra, vrednost 
ure najema športnega objekta, materialni stroški za izpeljavo programov ter drugi 
elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v RS. 
 
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za 
realizacijo dela letnega programa športa, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za 
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem 
javnih športnih objektov. 
 
Občinski svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine programa, ki so pomembne za 
lokalno skupnost in upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti.  
 
Vrednost točke se določi vsako leto posebej v skladu z razpoložljivimi sredstvi za šport na 
posameznih proračunskih postavkah. Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi merili 
ne sme presegati razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto in letnega programa 
športa. 
Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih sredstev. 
 

VSEBINA IN OBSEG PROGRAMA 
 
1. Športna vzgoja otrok in mladine  
Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega 
izobraževalnega programa ne glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa 
pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega 
človeka še izrazito vzgojni pomen. Opredelimo jo lahko kot vzgojo za zdravo življenje, 
zavzemanje za fair play, strpnost, spoštovanje posameznika in vzgojo za večjo kakovost 
življenja v dobi odraslosti in starosti. Zato ima šport mladih prednostno mesto v 
letnem programu športa. 
 
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok 
Aktivnost otroka v prvih letih življenja je podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati 
pa vpliva na razvoj njegovih spoznavnih procesov, socialni in emocionalni razvoj. 
 

1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  

 
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo (do 6 let). 
 
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban 
planinec in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za 
predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja 
osnovnih gibalnih sposobnosti, znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti 
in razvoja osebnosti. 
 
Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, 
najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok. 
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Preglednica 1 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Propagandno gradivo Naziv programa Vel. 
skupine št. ur VT št. ur št. točk št. točk 

Naučimo se plavati 8-10 20 20 20 20 10 
Tečaji (drsanje, smučanje) 8-10 20 20 20 20 10 
Zlati sonček 18-20 60 60 60 60 15 
Ciciban planinec 18-20 60 60 60 60 15 
Ostali programi* 18-20 60 60 60 60 15 
* športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci 
VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 

 
Za izvajanje programa športne značke – Zlati sonček v vzgojno-varstveni organizaciji se 
zagotovijo: športne knjižice, značke, diplome in medalje. 

 
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 

1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  

 
So programi za otroke od 6. do 15. leta, ki jih lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne 
dejavnosti.  
 
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati 
in drugi programi za skladen razvoj otrok in mladostnikov.  
 
Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo in izpeljavo 
občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo tečajev plavanja in objekt. 
 
Preglednica 2 
  Elementi za vrednotenje 

Tekmo. Objekt Strokovni kader Propagandno 
gradivo 

Naziv programa Vel. 
skupine 

št. točk št. ur VT št. ur št. točk št. točk 
Naučimo se plavati 8-10 20 20 20 20 10 
Tečaji 8-10 20 20 20 20 10 
Zlati sonček 18-20 80 80 80 20 15 
Krpan 18-20 80 80 80 80 15 
Taborniki 8-10 80 80 10 dni 80 15 
Planinci 6-8 

 

80 80 10 poh. 80 15 
Ostali programi 18-20 30 80 80 80 80 15 

VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 
 
Za izvajanje programa športne značke – Zlati sonček in Krpan v vzgojno-varstveni organizaciji se 
zagotovijo: športne knjižice, značke, diplome in medalje. 
 

1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  

 
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov v starosti od 6. 
do 11. leta in od 11. do 15. leta, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov 
primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.  
 
Programi morajo omogočati ob športnih uspehih tudi uspešno izobraževanje skladno s 
pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti. Programi so lahko razdeljeni na več 
stopenj. Obseg in vsebina programov je odvisna od posebnosti posameznih skupin otrok 
in športnih zvrsti. 
 
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: najem objekta, strokovni kader ter 
materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje. 
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I. stopnja Cicibani do 6 let 
II. stopnja Mlajši dečki-ce 7-11 let 
III. stopnja Starejši dečki-ce 12-15 let 

 
Individualne športne panoge 
Preglednica 3 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Mat. stroški Naziv programa Vel. 
skupine št. ur VT št. ur št. točk št. točk 

Cicibani-ke Tabela IŠ 160-180 160-180 160-180 160-180 75 
Mlajši dečki-ce Tabela IŠ 180-200 180-200 180-200 180-200 75 
Starejši dečki-ce Tabela IŠ 200-240 200-240 200-240 200-240 75 

VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 
 

Državni prvaki Tekmovanja Vel. skupine 
Posamezno št. točk Ekipno št. točk 

Cicibani-ke 1 25 70 
Mlajši dečki-ce 1 25 70 
Starejši dečki-ce 1 25 70 

 
Kolektivne športne panoge 
Preglednica 4 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Mat. stroški Naziv programa Vel. 
skupine št. ur VT št. ur št. točk št. točk 

Cicibani-ke Tabela KŠ 160-180 160-180 160-180 160-180 75 
Mlajši dečki-ce Tabela KŠ 180-200 180-200 180-200 180-200 75 
Starejši dečki-ce Tabela KŠ 200-240 200-240 200-240 200-240 75 

VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 
 
Tekmovanja Vel. skupine Državni prvaki 

Ekipno št. Točk 
Cicibani-ke 1 70 
Mlajši dečki-ce 1 70 
Starejši dečki-ce 1 70 

 
1.2.3 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami  

 
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.  
 
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader za izvedbo 80 ur 
programa na skupino, v kateri je 10 otrok in najem objekta.  
 
Preglednica 5 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Naziv programa Vel. 
skupine št. ur VT Št. Ur št. točk 

Prilagojeni programi 5-10 80 80 80 80 
VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 

 
 
1.3. Športna vzgoja mladine 

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine  

 
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v 
športne programe. 
 
Programe za mladino od 15. do 20. let lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti. 
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Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, 
zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju 
negativnih posledic sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad ter 
zadovoljitvi potreb po igri in tekmovalnosti.  
 
Programe na ravni lokalne skupnosti se sofinancira v višini 80. urnih programov na 
skupino, v kateri je vključenih največ 20 mladih in najem objekta. 
 
Preglednica 6 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Naziv programa Vel. 
skupine št. ur VT št. ur št. točk 

Interesne športne dejavnosti 8-10 80 80 80 80 
VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 

 
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  

 
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni 
v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v 
mednarodnem merilu. Programi morajo omogočati ob športnih uspehih tudi uspešno 
izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma posebnih 
organizacijskih oblik (športni oddelki). Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. 
Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. 
 
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira objekt in strokovni kader. 
 

IV. stopnja     kadeti-nje 16-17 let 
V. stopnja    mladinci-ke 18-20 let 

 
Individualni športi 
Preglednica 7 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Naziv programa Vel. 
skupine št. ur VT št. Ur št. točk 

Kadeti-nje Tabela IŠ 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100 
Mladinci-ke Tabela IŠ 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100 

VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 
 
Možnost pridobitev dodatnih točk za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih 
in evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih 
Kriterijih za kategoriziranje športnikov RS eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji 
mladincev (mladinski in državni razred). 

Kategorizacija Državni prvaki Evropska prve. Svetovna prve. Tekmovanja Vel.skup. 
ml. dr. pos. ekip. pos. ekip. pos. ekip. 

Kadeti-nje 1 10 15 25 75 100 250 150 350 
Mladinci-ke 1 10 15 25 75 100 250 150 350 
 
 
Kolektivni športi 
Preglednica 8 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Naziv programa Vel. 
skupine št. ur VT št. Ur št. točk 

Kadeti-nje Tabela KŠ 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100 
Mladinci-ke Tabela KŠ 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100 

VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 
 
Možnost pridobitev dodatnih točk za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih 
in evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih 
Kriterijih za kategoriziranje športnikov RS eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji 
mladincev (mladinski in državni razred). 
Tekmovanja Vel.skup. Kategorizacija Državni prvaki Evropska prve. Svetovna prve. 
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ml. dr. Ekipno št. točk Ekipno št. Točk Ekipno št. točk 
Kadeti-nje 1 10 15 75 250 350 
Mladinci-ke 1 10 15 75 250 350 

 
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami  

 
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena 
predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Uspeh v športnih 
dejavnostih vpliva na uspešno socialno integracijo, polno in bogatejše življenje. 
 
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader za 80-urni program na skupino, 
v kateri je največ 10 mladih in objekt. 
 
Preglednica 9 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Naziv programa Vel. 
skupine št. ur VT št. Ur št. točk 

Prilagojeni program 5-10 80 80 80 80 
VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 

 
2. Športna dejavnost študentov  
Je pomembna sestavina življenja študentov, saj je dopolnilo intelektualnemu delu in 
pripomore k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega 
zdravja ter integriteti osebnosti. 
 
2.1. Interesna športna dejavnost študentov 
 
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih 
panogah in odpravljanje plavalne nepismenosti, univerziado v obsegu strokovnega kadra 
80 urnega programa na skupino z največ 20 študenti in najem objekta. 
 
Preglednica 10 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Naziv programa Vel. 
skupine št. Ur VT št. ur št. točk 

Interesne športne dejavnosti 8-10 80 80 80 80 
Plavanje 8-10 80 80 80 80 
Univerzijada 8-10 80 80 80 80 

VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 

 
3. Športna rekreacija 
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati 
človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, 
preprečevati upadanje vitalnosti ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike 
dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, 
tedenskega in letnega prostega časa. 
 
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino z največ 
20 člani, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter 
občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader. 
 
 
 
Preglednica 11 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Materialni stroški Naziv programa Vel.  
skupine št. ur VT št. ur št. točk št. št. točk 
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Program vadbe 18-20 80 80   
Programi vadbe za 
starejše od 65 let 

18-20 80 80 80 80  

Rekreacijska 
tekmovanja 

20-30   5/leto 60 

Planinci 18-20  10 poh. 50  
VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 

 
4. Kakovostni šport 
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, 
ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 
programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje.  
V skupino športnikov za vrednotenje kakovostnega športa pri individualnih športih štejejo 
športniki, ki so v društvu registrirani kot tekmovalci v članski kategoriji in so se v 
preteklem letu udeležili državnega prvenstva. Pri kolektivnih športih in miselnih igrah se 
poleg tistih, ki so se udeležili državnega prvenstva, upoštevajo tudi ostali registrirani 
tekmovalci v članski kategoriji. 
 
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za 320 ur programa.  
/1. liga 320 ur, 2. liga 270 ur, 3. liga 220 ur, 4. Liga 170 ur/  
 
Preglednica 12 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Naziv programa Vel. 
skupine št. ur VT 

Individualni športi Tabela IŠ 170-320 170-320 
Kolektivni športi Tabela KŠ 170-320 170-320 
Miselne igre 8 170-320 170-320 

VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 
 
Možnost pridobitev dodatnih točk za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih 
in evropskih prvenstvih , finalu svetovnega pokala in končni uvrstitvi na lestvici svetovnega pokala, univerziadi, 
mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih Kriterijih za 
kategoriziranje športnikov RS kategorizacijo državnega razreda. 

Kategorizacija Državni prvaki Evropska prve. Svetovna prve. Tekmovanja Vel.skup. 
ml. dr. pos. ekip. pos. ekip. pos. ekip. 

Kadeti-nje 1 10 15 25 75 100 250 150 350 
Mladinci-ke 1 10 15 25 75 100 250 150 350 

 
 
5. Vrhunski šport 
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.  
 
Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja - združenja 
športnih zvez Slovenije. 
 
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader in najemnina objekta: 
- za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa, 
- v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski 

športniki, 1200 ur programa. 
 
 
 
 
 
Preglednica 13 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Naziv programa Vel. 
skupine št. ur VT št. ur št. točk 
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Individualni športi 1 1200 1200 1200 1200 
Kolektivni športi 1 1200 1200 1200 1200 

VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 
 
Športni dodatek kategoriziranim športnikom: 
 št. Točk 
športnik svetovnega razreda 2400 
športnik mednarodnega razreda 1200 
športnik perspektivnega razreda 900 
športnik državnega razreda 600 
športnika mladinskega razreda 300 

 
 

Občinska priznanja športnikom 
Občina Bohinj v proračunu zagotavlja sredstva za občinska priznanja športnikom za 
vrhunske športne dosežke v obliki denarnih nagrad. Občinska priznanja, ki niso predmet 
prijave na razpis podeli župan. 
 
Osnova za podelitev nagrade je stalno bivališče na območju občine Bohinj. 
Število nagrad se določi, z LPŠ, v okviru razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu. 
Nagrada se podeli v višini ene povprečne neto plače v RS, ki velja v mesecu pred 
izplačilom nagrade.  
V spodnji preglednici je navedena vrsta tekmovanja in doseženo mesto, ki predstavlja 
določen % nagrade. 
 
Preglednica 14 
 Osvojeno mesto 
 1. 2. 3. 

Udeležba, ne glede na 
doseženo mesto 

Olimpijske in paraolimpijske igre 100 90 80 30 
Svetovno prvenstvo 
Svetovno prvenstvo invalidov 

90 80 70 - 

Evropsko prvenstvo 80 70 60 - 
Mladinsko svetovno prvenstvo 
EYOD-OI mladih 

70 60 50 - 

Mladinsko evropsko prvenstvo 60 50 40 - 
Svetovno veteransko prvenstvo 50 40 30 - 
Univerziada 40 30 20 - 
Državni prvenstvo 30 20 15  
Za športe, ki niso olimpijski in niso na rednem programu olimpijskih iger, se indeks 
zmanjša za 30 %. 
 
 
6. Šport invalidov 
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, 
zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom. 
 
Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidov, 
sofinancira se uporaba objekta in strokovni kader. 
 
 
 
 
 
 
Preglednica 15 
  Elementi za vrednotenje 

Objekt Strokovni kader Naziv programa Vel. 
skupine št. ur VT št. ur št. točk 
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Vsi programi 8-10 80 80 80 80 
VT = vmesno število točk / VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz Tabele ŠO 

 
Pri športu invalidov se v primeru vrhunskega športa vrednoti enako kot za druge 
kategorizirane športnike. 
 
 
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 
športu 
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov ter njihovo štipendiranje. 
 
Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo vsi 
strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v Občini Bohinj. 
 
Vsak izvajalec letnega programa športa lahko za sredstva izobraževanja in usposabljanja 
kandidira z največ enim kandidatom, za sredstva izpopolnjevanja pa z vsemi kandidati, ki 
pri njem opravljajo strokovno delo. Pravico do izobraževanja in usposabljanja imajo vsi 
strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v Občini Bohinj in se 
obvežejo, da bodo pri izvajalcih opravljali strokovno delo najmanj še 3 leta. 
 
Naziv programa št. točk / 

kandidata 
Izobraževanje 10 
Sodnik  8 
Usposabljanje 3. stopnja  7 
Usposabljanje 2. stopnja  5 
Usposabljanje 1. stopnja  3 
Izpopolnjevanje – seminarji 2 
Izpopolnjevanje – obnavljanje licenc 1 
 
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec posreduje kopijo računa o opravljenem 
izobraževanju. Vrednost točke ne sme presegati vrednosti stroškov 
izobraževalnega programa. 
 
8. Znanstveno-raziskovalna dejavnost 
Namen je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s področja 
športa ter prenašati izsledke v prakso.  
 
Iz proračuna Občine Bohinj se lahko sofinancirajo projekti, če imajo izsledki raziskav 
aplikativno vrednost za področje športa v Občini Bohinj in je zagotovljen sorazmeren 
delež drugih financerjev.  
Za pridobitev ustreznih točk za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela morajo 
kandidati predložiti projekt znanstveno raziskovalnega dela. Kandidat pridobi sredstva za 
sofinanciranje dela na osnovi poročila o opravljenem delu, kateremu morajo biti priloženi 
izsledki dosedanjega poteka dela: 
- poročilo o opravljenih meritvah oziroma anketiranju, 
- poročilo o opravljenih meritvah in obdelavi podatkov, 
- zaključno poročilo znanstveno raziskovalnega dela. 

Kandidat lahko kandidira za sredstva po končanju celotnega projekta. Projekt mora biti 
zanimiv za področje športa na območju Občine Bohinj. 
 
Naziv programa Št. točk /kandidata 
Celotna izvedba znanstveno raziskovalnega dela 20 
Meritve in obdelava podatkov znanstveno raziskovalnega dela 8 
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9. Založniška dejavnost 
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in 
občasnih športnih publikacij. 
 
Pogoji za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove publikacije 
z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni načrt. 
 
Naziv programa Št. točk 
Strokovna literatura 5 
Periodična/občasna literatura 2 
 
Strokovna literatura: 

- temeljna strokovna dela iz osnovnih in mejnih področij športa, 
- strokovna dela s področja športne vzgoje, športnega treniranja in športne rekreacije, 
- učbeniki in gradiva za potrebe usposabljanja, izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, 
- literatura, namenjena ozaveščanju in animaciji za aktivno vključevanje prebivalstva v športne 

dejavnosti. 
Periodična literatura: 

– revije za teoretična in praktična vprašanja športne vzgoje, športnega treniranja in športne rekreacije in 
deli revij s tovrstno tematiko, 

– znanstvene revije s področja športa, 
– zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov. 

 
10. Športni objekti 
Strokovne naloge na področju načrtovanja in gradnje novih ter posodobitve obstoječih 
športnih objektov in gospodarjenja z njimi. 
 
Naziv programa Vrednost financiranja 
Opremljanje in vzdrževanje športnih objektov do največ 5 % vrednosti 
Razvoj športnih pripomočkov in opreme do največ 50 % vrednosti 
 
Sofinanciranje najema objektov izračunamo tako, da v preglednicah športnih vsebin 
vmesno število točk (VT) pomnožimo s faktorjem navedenim v spodnji preglednici 
(Tabela ŠO). Sofinancirajo se izključno najemi prostorov/objektov, za katere morajo 
izvajalci športnih programov za uporabo plačati najemnino/uporabnino. 
 
 
Tabela ŠO 
ZAPRTI ŠPORTNI OBJEKTI Faktor 
Športna dvorana / za tekme 3,5 
Športna dvorana 2,5 
Telovadnica / za tekme 1,5 
Telovadnica /mala 0,5 
Telovadnica / velika 0,8 
Dvorane gasilskih domov, krajevnih skupnosti, 
učilnice, klubski prostori 

0,5 

Pokriti bazen 2,5 
Plezalna stena 0,5 
ODPRTI ŠPORTNI OBJEKTI Faktor 
Nogometno igrišče 0,8 
Malo nogometno igrišče z umetno travo 0,5 
Teniško igrišče 0,5 
Igrišče za odbojko na mivki 0,3 
Asfaltne ploščadi 0,3 
Balinišče 0,4 
Smučišče 1,5 
Tekaške smučarske proge 0,1 
Planinske poti, telovadba prostori 0,1 
Drsališče 0,1 
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Skakalnica 1,5 
 
11. Informacijski sistem na področju športa 
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih 
objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom 
o športu.  
 
Iz proračuna Občine Bohinj se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz 
za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije. 
 
Vrsta sistema št. točk 
Vodenje informacijskega sistema 5 
Izdelava programa 4 
Izdelava in vzdrževanje lastne spletne aplikacije 3 
Nakup tehnologije za šport 2 
Uporaba drugih spletnih aplikacij 1 
 
12. Športne prireditve 
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira materialne stroške (najemnina 
objekta, tiskanje in nabava propagandnega materiala, sodniški stroški) mednarodnih 
tekmovanj, tekmovanj na državnem nivoju, regijskih prvenstev in občinskih prireditev, ki 
imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski 
učinek na šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih tekmovanj ter potekajo na 
območju občine. 
 
Vrsta prireditve št. točk 
Mednarodna tekmovanja 5 
Tekme na državnem nivoju 4 
Regijska tekma 3 
Tradicionalne prireditve 2 
Občinske prireditve 1 
Sredstva iz letnega programa se nakažejo na podlagi dokazil o izvedbi prireditve. 
 
 
13. Delovanje društev  
Športna društva kot osnovne športne organizacije za svoje delovanje potrebujejo 
sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plačilo storitev, povezanih z njihovo 
dejavnostjo. 
 
Društvo pridobi za svoje delovanje 1 točko za vsakega aktivnega člana s plačano 
članarino  in se udeležuje vadbe ter 2 točki za vsakega člana društva, ki je registriran kot 
tekmovalec pri ustrezni nacionalni panožni zvezi.  
Društva, ki jim je bil podeljen status društev, ki delujejo v javnem interesu na področju 
športa s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, pridobijo za svoje delovanje še 
dodatnih 100 točk. Status se dokazuje z odločbo pristojnega Ministrstva. 
 
Društva št. točk 
Član 1 
Registrirani član 2 
Status delovanja v javnem interesu 100 
 
 
 

Število športnikov v vadbenih skupinah 
 
Individualni športi 
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Tabela IŠ 
Športna panoga Cicibani 

Cicibanke 
ml. dečki 
ml. deklice 

St. dečki 
St. deklice 

Kadeti 
kadetinje 

Mladinci  
Mladinke 

Kakovostni 
šport 

Alpinizem - - 8 8 8 8 
Alpsko smučanje 6 6 6 4 4 4 
Atletika 15 15 10 6 6 6 
Avtomobilizem 5 5 5 5 5 5 
Badminton 15 15 12 6 6 6 
Balinanje 12 12 10 8 8 8 
Borilni športi 10 10 10 7 7 7 
Drsanje 15 12 10 10 8 4 
Gimnastika  15 10 10 8 6 6 
Jadranje - - 6 6 6 4 
Kajak-kanu 6 6 6 4 4 4 
Karate 6 6 6 4 4 4 
Keglanje 10 10 8 8 8 8 
Konjeništvo 4 4 8 8 6 6 
Lokostrelstvo 8 8 5 5 5 5 
Miselne igre 8 8 6 4 4 4 
Namizni tenis 15 15 12 6 6 6 
Plavanje 12 10 8 6 4 4 
Potapljanje - - 4 5 5 5 
Sankanje 10 10 8 6 6 6 
Strelstvo - 6 6 6 6 6 
Smučarski teki 6 6 4 4 4 4 
Smučarski skoki 6 6 6 6 4 4 
 
Kolektivni športi 
Tabela KŠ 
Športna panoga Cicibani 

Cicibanke 
ml. dečki 
ml. deklice 

St. dečki 
St. deklice 

Kadeti 
kadetinje 

Mladinci  
Mladinke 

Kakovostni 
šport 

Hokej 25 22 22 22 22 22 
Košarka 8 8 8 8 8 8 
Mali nogomet 12 12 12 12 12 12 
Nogomet 7 7 7 7 8-11 11 
Odbojka  10 10 10 10 10 10 
Rokomet 16 16 16 16 16 16 

 
III. OBRAZLOŽITEV  ČLENOV 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE  
K 1. členu: Gre za splošno določbo,  ki opredeljuje vsebino in namen tega 
pravilnika. 
 
K 2. členu: Določi se izvajalce programa v športu. 
 

K 3. členu: Ta člen določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov, 
da bodo upravičeni do razpoložljivih sredstev. 
 
II. VSEBINSKE DOLOČBE   
K 4. členu: Določi se vsebine, ki so vključene v letni program športa. 
 
POSTOPEK ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV 
K 5. členu: 
Člen določa imenovanje in naloge komisije, ki vodi razpisni postopek. 
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K 6., 7. in 8. členu: V členih je podrobneje določen postopek javnega razpisa. 
6. člen določi rok za objavo in mesto objave javnega razpisa. 
V 7. členu je naveden postopek razpisa, v katerem župan pripravi sklep o 
začetku postopka in z izvajalci sklene pogodbo. Ostale aktivnosti so v pristojnosti 
komisije. Podrobnejša vsebina javnega razpisa je določena v 8. členu. 
 
K 9. členu:  Člen opisuje postopek pregleda in dopolnitve vlog, ki je v 
pristojnosti komisije.  
V primeru, da vloge niso v roku dopolnjene, jih s sklepom zavrže direktor ali 
druga od župana pooblaščena osebaq. Razmejena je pristojnost komisije in 
direktorja. Določen je rok za pritožbo na župana in možnost za sprožitev 
upravnega spora. 
 
K. 10 členu: Ta člen določi pristojnost komisije za vrednotenje programov in 
obvezno sestavo zapisnika. O višini in namenu odobrenih sredstev so izvajalci 
programov obveščeni s sklepom, ki ga izda direktor. V primeru, da se z vsebino 
sklepa ne strinjajo, lahko izvajalci podajo pritožbo na župana občine ali sprožijo 
upravni spor.  
 
K 11. členu: Vsebina člena določa, da župan sklene pogodbo z izvajalci 
programov s področja športa. Podrobneje so navedene obvezne sestavine 
pogodbe. 
 
K 12. členu: V svoji vsebini člen določa, da se programi športa vrednotijo v 
skladu z merili in kriteriji, ki so sestavni del pravilnika, in sicer tako, da se 
točkujejo. Vrednost točke se določi glede na število točk in razpoložljiva sredstva 
v proračunu za razpisano leto.  
 
III PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
K 13. in 14. členu: člena določata pričetek veljavnosti tega pravilnika in 
prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika. 
 

MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA 
 V OBČINI BOHINJ 

Merila so pripravljena v skladu z določili Zakona in NPS. Za vsako vsebino 
športnega programa je navedena splošna obrazložitev in natančnejša 
predstavitev skupine, za katero se izvaja program vadbe. Elementi za 
vrednotenje so predstavljeni v tabelah za vsako vsebino športa po nazivih 
programa, velikosti skupine, kadru, najemu objekta ali drugem elementu, ki je 
za vrsto športne dejavnosti pomemben. 
Pri pripravi meril smo upoštevali tudi sofinanciranje oziroma financiranje 
programov, ki niso vključeni v NPŠ, so pa pomembni za lokalno skupnost in 
izhajajo iz dosedanje prakse na področju športa (npr. občinska priznanja 
športnikom, tekmovanja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport, tekmovanja pri športni rekreaciji). 
 
 
Pripravili: 
Anita Zorč, referentka za družbene dejavnosti 
Iva Lapajne, višja svetovalka za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
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ZADEVA: 
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOHINJ ZA LETO 2010 
 
 
Na podlagi 62. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) 
in na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik 
občine Bohinj, št. 8/07) ter v skladu s 43. členom Poslovnika občinskega sveta 
(Uradni vestnik občine Bohinj, št. 3/99) vam v prilogi pošiljam: 
 
- Zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 2010 
 
Na seji Občinskega sveta bodo Zaključni račun proračuna Občine Bohinj poleg 
predlagatelja pojasnjevali tudi delavci občinske uprave. 
 
Predlagam, da Občinski svet po končani obravnavi sprejme naslednja sklepa: 
 
 
SKLEPI:  
 
1. Občinski svet sprejme Zaključni račun proračuna občine Bohinj za leto 
2010 s prilogami. 
 
2. Občinski svet sprejme sklep o prenosu namenskih sredstev v leto 
2011:  
- sredstva rezervnega stanovanjskega sklada v višini 21.367,12 EUR in 
- sredstva rezervnega sklada obvezne rezerve v višini 4.465,61 EUR. 
 
 
 
 
 
Pripravila: Nika Prevec, univ.dipl.ekon. 
 
 
         ŽUPAN 
       Franc KRAMAR, univ.dipl.inž.les. 
 
 
PRILOGA: 
 
Besedilo Zaključnega računa proračuna občine Bohinj za leto 2010 
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1  Z A K L J UČN I  R AČU N  P R O R A ČU N A  

 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-
UPB4) in na podlagi 119. člena Statuta Občine Bohinj je občinski svet na ___. redni seji, dne 
_________ sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOHINJ ZA LETO 2010 
 

1. člen 
 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010, katerega sestavni deli so: 
bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, poročilo 
o porabi rezervnega sklada obvezne proračunske rezerve in poročilo o porabi stanovanjskega 
rezervnega sklada ter zaključni račun EZR. 
 

2. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V 
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov 
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov 
in drugih izdatkov proračuna Občine Bohinj za leto 2010. 
 
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010 obsega: 
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: 
I.    Skupaj prihodki   7.767.268 EUR 
II.   Skupaj odhodki  7.900.348 EUR 
III.  Proračunski primanjkljaj  133.080 EUR 
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB: 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
 1.386 EUR 
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev, razpor. kupnin v javne sklade in agencije  
  999 EUR 
VI. Prejeta minus dana posojila (presežek) 387 EUR 
 
C) RAČUN FINANCIRANJA: 
VII.  Zadolževanje proračuna 379.000 EUR 
VIII. Odplačilo dolga 135.000 EUR 
X.    Neto zadolževanje proračuna 244.000 EUR 
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu 111.307 EUR 
XII. Stanje sredstev na računu 31.12.2009 - 8.150 EUR 
Skupaj sredstva na računu 31.12.2010 103.157 EUR 
 
Sredstva na računu Občine Bohinj za leto 2010 izhajajo iz naslova primanjkljaja sredstev na 
računu na dan 31.12.2009 in spremembe stanja sredstev proračuna leta 2010 ter prenosa 
namenskih sredstev. Presežek sredstev v višini 103.157 EUR se prenese za namene Proračuna 
Občine Bohinj za leto 2011. 
 
Zaključni račun rezervnega sklada obvezne rezerve za leto 2010 izkazuje: 
I.   Skupaj prihodki s prenosom sredstev preteklega leta 106.573 EUR 
II.  Skupaj odhodki  102.107 EUR 
III. Sredstva za prenos 4.466 EUR 
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Zaključni račun stanovanjskega rezervnega sklada za leto 2010 izkazuje:  
I.   Skupaj prihodki s prenosom sredstev preteklega leta  24.641 EUR 
II.  Skupaj odhodki                 3.274 EUR 
III. Sredstva za prenos        21.367 EUR 

 
Zaključni račun EZR Občine Bohinj za leto 2010 izkazuje:  
I.   Skupaj prihodki s prenosom sredstev preteklega leta  2.371 EUR 
II.  Skupaj odhodki                 2.045 EUR 
III. Sredstva za prenos        326 EUR 
 
 

3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2010 se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Bohinj. 
 
 
Številka: 410-0014/2011 
Bohinjska Bistrica, marec 2011 
 
 

Župan 
Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOHINJ ZA LETO 2010

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

(1)/(3)

Indeks
2010

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 9.511.400,339.511.400,337.767.268,01 81,781,7

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.285.867,007.285.867,006.322.345,07 86,886,8

70 DAVČNI PRIHODKI 5.070.054,005.070.054,004.863.972,35 95,995,9

700 Davki na dohodek in dobiček 3.767.092,003.767.092,003.767.092,00 100,0100,0

7000 Dohodnina 3.767.092,003.767.092,003.767.092,00 100,0100,0

700020 Dohodnina - občinski vir 3.767.092,003.767.092,003.767.092,00 100,0100,0

703 Davki na premoženje 652.187,00652.187,00522.775,17 80,280,2

7030 Davki na nepremičnine 449.770,00449.770,00379.891,77 84,584,5

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 4.521,004.521,001.099,04 24,324,3

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 25.000,0025.000,0016.536,35 66,266,2

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 300.000,00300.000,00232.725,27 77,677,6

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 117.000,00117.000,00126.534,27 108,2108,2

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 3.249,003.249,002.996,84 92,292,2

7031 Davki na premičnine 451,00451,0028,34 6,36,3

703100 Davek na vodna plovila 451,00451,0028,34 6,36,3

7032 Davki na dediščine in darila 40.843,0040.843,0028.476,54 69,769,7

703200 Davek na dediščine in darila 40.640,0040.640,0028.476,54 70,170,1

703201 Zamudne obresti davkov občanov 203,00203,000,00 0,00,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 161.123,00161.123,00114.378,52 71,071,0

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 60.960,0060.960,0044.271,36 72,672,6

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 100.000,00100.000,0070.107,16 70,170,1

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 163,00163,000,00 0,00,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

(1)/(3)

Indeks
2010

704 Domači davki na blago in storitve 650.775,00650.775,00574.105,18 88,288,2

7044 Davki na posebne storitve 4.549,004.549,003.366,72 74,074,0

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 4.549,004.549,003.366,72 74,074,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 646.226,00646.226,00570.738,46 88,388,3

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 143.096,00143.096,00126.864,90 88,788,7

704704 Turistična taksa 410.000,00410.000,00379.166,97 92,592,5

704706 Občinske takse od pravnih oseb 6.561,006.561,007.436,49 113,3113,3

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 5.569,005.569,005.364,73 96,396,3

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 44.000,0044.000,0039.217,74 89,189,1

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 37.000,0037.000,0012.687,63 34,334,3

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.215.813,002.215.813,001.458.372,72 65,865,8

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 521.457,00521.457,00360.666,85 69,269,2

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 10.080,0010.080,0010.168,76 100,9100,9

710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 10.080,0010.080,0010.168,76 100,9100,9

7102 Prihodki od obresti 4.674,004.674,001.058,66 22,722,7

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 4.674,004.674,001.058,66 22,722,7

7103 Prihodki od premoženja 506.703,00506.703,00349.439,43 69,069,0

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 80.000,0080.000,0058.585,56 73,273,2

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 34.900,0034.900,0041.308,57 118,4118,4

710304 Prihodki od drugih najemnin 70.000,0070.000,0037.277,36 53,353,3

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 20.000,0020.000,001.544,34 7,77,7

710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 264.160,00264.160,00159.809,14 60,560,5

710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 51,0051,000,15 0,30,3

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 37.592,0037.592,0050.914,31 135,4135,4

711 Takse in pristojbine 5.080,005.080,004.139,54 81,581,5

7111 Upravne takse in pristojbine 5.080,005.080,004.139,54 81,581,5

711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) 5.080,005.080,004.139,54 81,581,5

712 Globe in druge denarne kazni 100.000,00100.000,0075.922,80 75,975,9

7120 Globe in druge denarne kazni 100.000,00100.000,0075.922,80 75,975,9

712001 Globe za prekrške 80.000,0080.000,0070.151,44 87,787,7

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 20.000,0020.000,005.771,36 28,928,9
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2010

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.152.500,001.152.500,00830.453,40 72,172,1

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.152.500,001.152.500,00830.453,40 72,172,1

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.128.000,001.128.000,00812.692,69 72,172,1

713005 Prihodki od vstopnin 24.500,0024.500,0017.760,71 72,572,5

714 Drugi nedavčni prihodki 436.776,00436.776,00187.190,13 42,942,9

7141 Drugi nedavčni prihodki 436.776,00436.776,00187.190,13 42,942,9

714100 Drugi nedavčni prihodki 142.300,00142.300,0077.766,77 54,754,7

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 230.000,00230.000,0082.470,88 35,935,9

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 284,00284,001.005,98 354,2354,2

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 64.192,0064.192,0025.946,50 40,440,4

72 KAPITALSKI PRIHODKI 91.500,0091.500,0030.409,73 33,233,2

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 11.500,0011.500,009.460,83 82,382,3

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 11.500,0011.500,009.460,83 82,382,3

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 11.500,0011.500,009.460,83 82,382,3

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 80.000,0080.000,0020.948,90 26,226,2

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 80.000,0080.000,0020.948,90 26,226,2

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 80.000,0080.000,0020.948,90 26,226,2

73 PREJETE DONACIJE 37.000,0037.000,0016.445,00 44,544,5

730 Prejete donacije iz domačih virov 37.000,0037.000,0016.445,00 44,544,5

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 35.000,0035.000,0013.990,00 40,040,0

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 35.000,0035.000,0013.990,00 40,040,0

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 2.000,002.000,002.455,00 122,8122,8

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 2.000,002.000,002.455,00 122,8122,8

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.097.033,332.097.033,331.398.068,21 66,766,7

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.134.262,331.134.262,33664.946,61 58,658,6

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.098.030,331.098.030,33619.577,95 56,456,4

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 1.096.850,331.096.850,33618.397,71 56,456,4

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 1.180,001.180,001.180,24 100,0100,0

7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 36.232,0036.232,0045.368,66 125,2125,2

740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 36.232,0036.232,0045.368,66 125,2125,2
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2010

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 962.771,00962.771,00733.121,60 76,276,2

7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 962.771,00962.771,00733.121,60 76,276,2

741700 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij 962.771,00962.771,00733.121,60 76,276,2
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2010

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 9.954.612,339.954.612,337.900.348,08 79,479,4
40 TEKOČI ODHODKI 3.778.699,283.783.918,903.029.499,44 80,180,2

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 786.920,74786.545,22763.729,78 97,197,1

4000 Plače in dodatki 659.801,00658.992,35640.757,52 97,297,1

400000 Osnovne plače 599.400,00598.485,47587.152,07 98,198,0

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 26.000,0026.105,8823.984,63 91,992,3

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 34.401,0034.401,0029.620,82 86,186,1

4001 Regres za letni dopust 32.952,0032.952,0032.860,00 99,799,7

400100 Regres za letni dopust 32.952,0032.952,0032.860,00 99,799,7

4002 Povračila in nadomestila 59.979,7459.979,7458.062,71 96,896,8

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 36.239,7436.239,7435.228,49 97,297,2

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 23.740,0023.740,0022.834,22 96,296,2

4003 Sredstva za delovno uspešnost 180,00180,00178,88 99,499,4

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 180,00180,00178,88 99,499,4

4004 Sredstva za nadurno delo 28.000,0028.000,0026.075,13 93,193,1

400400 Sredstva za nadurno delo 28.000,0028.000,0026.075,13 93,193,1

4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.008,006.441,135.795,54 90,096,5

400900 Jubilejne nagrade 1.908,002.341,131.732,54 74,090,8

400901 Odpravnine 4.100,004.100,004.063,00 99,199,1

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 124.762,00124.707,52121.997,67 97,897,8

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 61.624,0061.599,0060.472,85 98,298,1

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 61.624,0061.599,0060.472,85 98,298,1

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 47.785,0047.785,0046.420,58 97,197,1

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 44.170,0044.170,0042.939,85 97,297,2

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 3.615,003.615,003.480,73 96,396,3

4012 Prispevek za zaposlovanje 456,00446,00398,98 89,587,5

401200 Prispevek za zaposlovanje 456,00446,00398,98 89,587,5

4013 Prispevek za starševsko varstvo 727,00697,00676,67 97,193,1

401300 Prispevek za starševsko varstvo 727,00697,00676,67 97,193,1

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 14.170,0014.180,5214.028,59 98,999,0

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 14.170,0014.180,5214.028,59 98,999,0
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402 Izdatki za blago in storitve 2.771.916,542.777.566,162.060.022,65 74,274,3

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 320.067,72320.761,67243.776,11 76,076,2

402000 Pisarniški material in storitve 17.266,6017.678,2115.097,46 85,487,4

402001 Čistilni material in storitve 6.473,405.901,403.587,80 60,855,4

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 3.500,003.500,001.242,20 35,535,5

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 60.433,0460.433,0434.682,98 57,457,4

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.955,002.897,852.123,67 73,371,9

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 21.748,4021.424,7615.781,52 73,772,6

402007 Računalniške storitve 28.000,0028.057,1524.264,56 86,586,7

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 42.760,2842.087,6438.275,68 90,989,5

402009 Izdatki za reprezentanco 27.325,0028.830,5324.433,85 84,889,4

402099 Drugi splošni material in storitve 109.606,00109.951,0984.286,39 76,776,9

4021 Posebni material in storitve 538.913,87545.949,73489.158,16 89,690,8

402100 Uniforme in službena obleka 8.716,269.410,909.410,90 100,0108,0

402101 Knjige 2.000,002.000,001.414,04 70,770,7

402108 Drobni inventar 550,00550,000,00 0,00,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve 527.647,61533.988,83478.333,22 89,690,7

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 533.266,35531.106,99446.074,24 84,083,7

402200 Električna energija 151.658,00151.920,00112.242,66 73,974,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 74.449,0073.895,0051.744,51 70,069,5

402203 Voda in komunalne storitve 6.840,006.346,603.901,81 61,557,0

402204 Odvoz smeti 101.429,35100.351,7596.946,20 96,695,6

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 31.660,0031.230,0226.944,32 86,385,1

402206 Poštnina in kurirske storitve 28.230,0028.363,6226.099,66 92,092,5

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 139.000,00139.000,00128.195,08 92,292,2

4023 Prevozni stroški in storitve 217.830,00217.830,00198.507,03 91,191,1

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 27.900,0027.900,0025.963,00 93,193,1

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 20.821,4420.642,5220.014,94 97,096,1

402302 Nadomestni deli za vozila 2.800,002.800,002.529,25 90,390,3

402303 Najem vozil in selitveni stroški 7.500,007.500,005.642,57 75,275,2

402304 Pristojbine za registracijo vozil 1.989,702.190,811.913,68 87,496,2

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 10.018,869.996,678.872,45 88,888,6

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 146.800,00146.800,00133.571,14 91,091,0

4024 Izdatki za službena potovanja 19.605,0019.846,4514.429,26 72,773,6

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 1.500,001.500,00499,75 33,333,3

402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 355,00355,000,00 0,00,0

402402 Stroški prevoza v državi 16.350,0016.591,4513.929,51 84,085,2

402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 400,00400,000,00 0,00,0
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402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 500,00500,000,00 0,00,0

402405 Stroški prevoza v tujini 500,00500,000,00 0,00,0

4025 Tekoče vzdrževanje 829.016,40829.381,31424.808,01 51,251,2

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 53.866,0053.866,0045.345,52 84,284,2

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 25.000,0025.000,0019.675,86 78,778,7

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 709.621,40703.834,00316.027,19 44,944,5

402504 Zavarovalne premije za objekte 6.763,006.763,006.512,25 96,396,3

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 25.200,0031.352,3128.750,79 91,7114,1

402512 Zavarovalne premije za opremo 3.031,003.031,003.030,55 100,0100,0

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 5.535,005.535,005.465,85 98,898,8

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 65.861,0065.852,9061.297,16 93,193,1

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 500,00752,56752,56 100,0150,5

402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 900,00900,00200,00 22,222,2

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 47.100,0047.100,0045.886,39 97,497,4

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 11.000,0011.000,008.558,97 77,877,8

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 6.361,006.100,345.899,24 96,792,7

4027 Kazni in odškodnine 47.781,0047.781,0011.870,40 24,824,8

402799 Druge odškodnine in kazni 47.781,0047.781,0011.870,40 24,824,8

4029 Drugi operativni odhodki 199.575,20199.056,11170.102,28 85,585,2

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 13.128,6013.128,6010.257,12 78,178,1

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 33.609,6034.823,7833.778,69 97,0100,5

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 12.500,0011.285,8210.191,38 90,381,5

402905 Sejnine udeležencem odborov 101.421,00101.291,0083.810,37 82,782,6

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 5.000,005.000,001.749,77 35,035,0

402912 Posebni davek na določene prejemke 7.933,007.923,287.778,75 98,298,1

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 13.040,0012.598,5512.128,57 96,393,0

402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 600,00600,00600,00 100,0100,0

402923 Druge članarine 900,00900,00699,98 77,877,8

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 5.470,005.532,365.516,09 99,7100,8

402931 Plačila bančnih storitev 2.585,002.585,001.506,25 58,358,3

402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 3.069,003.069,001.768,51 57,657,6

402999 Drugi operativni odhodki 319,00318,72316,80 99,499,3

403 Plačila domačih obresti 28.500,0028.500,0026.228,20 92,092,0

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 28.500,0028.500,0026.228,20 92,092,0

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 5.000,004.533,682.261,88 49,945,2

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23.500,0023.966,3223.966,32 100,0102,0
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409 Rezerve 66.600,0066.600,0057.521,14 86,486,4

4090 Splošna proračunska rezervacija 30.000,0030.000,0028.745,62 95,895,8

409000 Splošna proračunska rezervacija 30.000,0030.000,0028.745,62 95,895,8

4091 Proračunska rezerva 30.000,0030.000,0024.541,31 81,881,8

409100 Proračunska rezerva 30.000,0030.000,0024.541,31 81,881,8

4093 Sredstva za posebne namene 6.600,006.600,004.234,21 64,264,2

409300 Sredstva proračunskih skladov 6.600,006.600,004.234,21 64,264,2

41 TEKOČI TRANSFERI 2.240.026,042.234.360,272.071.066,27 92,792,5

410 Subvencije 153.111,00153.721,45150.763,77 98,198,5

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 153.111,00153.721,45150.763,77 98,198,5

410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom 17.881,0017.881,0016.560,62 92,692,6

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 135.230,00135.230,00133.592,70 98,898,8

410219 Subvencioniranje standardov kakovosti 0,00610,45610,45 100,0---

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 934.622,00932.212,64884.872,86 94,994,7

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 19.000,0019.000,0018.339,04 96,596,5

411103 Darilo ob rojstvu otroka 19.000,0019.000,0018.339,04 96,596,5

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 7.400,007.400,006.193,72 83,783,7

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 7.400,007.400,006.193,72 83,783,7

4117 Štipendije 22.000,0022.000,0017.340,28 78,878,8

411799 Druge štipendije 22.000,0022.000,0017.340,28 78,878,8

4119 Drugi transferi posameznikom 886.222,00883.812,64842.999,82 95,495,1

411900 Regresiranje prevozov v šolo 21.300,0021.300,0018.019,02 84,684,6

411908 Denarne nagrade in priznanja 2.000,002.000,0083,39 4,24,2

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 158.000,00156.700,00155.947,58 99,598,7

411920 Subvencioniranje stanarin 18.900,0018.900,0015.351,52 81,281,2

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 645.000,00645.000,00620.403,04 96,296,2

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 11.022,0011.187,0011.184,37 100,0101,5

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 30.000,0028.725,6422.010,90 76,673,4

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 244.028,04236.761,18216.603,13 91,588,8

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 244.028,04236.761,18216.603,13 91,588,8

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 244.028,04236.761,18216.603,13 91,588,8

Stran 8 od 14

Stran 11 od 265



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(2)

Indeks

(1)/(3)

Indeks
2010

413 Drugi tekoči domači transferi 908.265,00911.665,00818.826,51 89,890,2

4130 Tekoči transferi občinam 84.684,0084.684,0084.683,53 100,0100,0

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 84.684,0084.684,0084.683,53 100,0100,0

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 9.500,009.500,008.935,76 94,194,1

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 9.500,009.500,008.935,76 94,194,1

4133 Tekoči transferi v javne zavode 814.081,00817.481,00725.207,22 88,789,1

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 190.623,00192.144,00172.966,13 90,090,7

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 22.607,0022.517,0020.070,71 89,188,8

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 597.740,00599.709,00529.164,44 88,288,5

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.111,003.111,003.005,94 96,696,6
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.691.619,653.718.517,152.643.131,75 71,171,6

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.691.619,653.718.517,152.643.131,75 71,171,6

4201 Nakup prevoznih sredstev 171.900,00171.900,00171.861,69 100,0100,0

420103 Nakup tovornjakov in kombijev 171.900,00171.900,00171.861,69 100,0100,0

4202 Nakup opreme 90.399,0091.096,4062.334,49 68,469,0

420200 Nakup pisarniškega pohištva 6.500,006.997,603.962,40 56,661,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 21.000,0021.000,009.940,41 47,347,3

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 31.600,0031.600,0024.810,98 78,578,5

420237 Nakup opreme za varovanje 2.000,002.000,000,00 0,00,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.000,001.059,00749,00 70,774,9

420299 Nakup druge opreme in napeljav 28.299,0028.439,8022.871,70 80,480,8

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 31.823,6036.478,0529.265,70 80,292,0

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 31.823,6036.478,0529.265,70 80,292,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.143.481,372.182.263,381.514.024,95 69,470,6

420401 Novogradnje 2.131.278,372.143.609,031.475.552,07 68,869,2

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 12.203,0038.654,3538.472,88 99,5315,3

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 730.289,00713.663,09597.313,59 83,781,8

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 730.289,00713.663,09597.313,59 83,781,8

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 81.948,4081.948,408.677,08 10,610,6

420600 Nakup zemljišč 81.948,4081.948,408.677,08 10,610,6

4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.000,004.389,550,00 0,00,0

420702 Pridobitev blagovnih znamk 5.000,004.389,550,00 0,00,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 436.778,28436.778,28259.654,25 59,559,5

420801 Investicijski nadzor 48.140,0044.888,2027.389,81 61,056,9

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 377.738,28380.990,08221.375,68 58,158,6

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.900,0010.900,0010.888,76 99,999,9
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 244.267,36217.816,01156.650,62 71,964,1

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 173.585,36165.590,36115.897,84 70,066,8

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 126.585,36118.590,36103.756,72 87,582,0

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 126.585,36118.590,36103.756,72 87,582,0

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 37.000,0037.000,0012.141,12 32,832,8

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 37.000,0037.000,0012.141,12 32,832,8

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 10.000,0010.000,000,00 0,00,0

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 10.000,0010.000,000,00 0,00,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 70.682,0052.225,6540.752,78 78,057,7

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 70.682,0052.225,6540.752,78 78,057,7

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 70.682,0052.225,6540.752,78 78,057,7
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-443.212,00 -443.212,00-133.080,07 30,030,0

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-419.386,00 -419.386,00-107.910,53 25,725,7

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

1.267.587,83 1.267.141,681.221.779,36 96,496,4
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 33.362,0033.362,001.385,69 4,24,2
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 33.362,0033.362,001.385,69 4,24,2

750 Prejeta vračila danih posojil 4.043,004.043,001.385,69 34,334,3

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 4.043,004.043,001.385,69 34,334,3

750001 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - dolgoročna posojila 4.043,004.043,001.385,69 34,334,3

751 Prodaja kapitalskih deležev 29.319,0029.319,000,00 0,00,0

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 29.319,0029.319,000,00 0,00,0

751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 29.319,0029.319,000,00 0,00,0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 2.000,002.000,00998,52 49,949,9
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 2.000,002.000,00998,52 49,949,9

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 2.000,002.000,00998,52 49,949,9

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.000,002.000,00998,52 49,949,9

442100 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.000,002.000,00998,52 49,949,9

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

31.362,00 31.362,00387,17 1,21,2
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 600.000,00600.000,00379.000,00 63,263,2
50 ZADOLŽEVANJE 600.000,00600.000,00379.000,00 63,263,2

500 Domače zadolževanje 600.000,00600.000,00379.000,00 63,263,2

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 600.000,00600.000,00379.000,00 63,263,2

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 600.000,00600.000,00379.000,00 63,263,2

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 180.000,00180.000,00135.000,00 75,075,0
55 ODPLAČILA DOLGA 180.000,00180.000,00135.000,00 75,075,0

550 Odplačila domačega dolga 180.000,00180.000,00135.000,00 75,075,0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 180.000,00180.000,00135.000,00 75,075,0

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 180.000,00180.000,00135.000,00 75,075,0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

8.150,00 8.150,00111.307,10 ------

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 420.000,00 420.000,00244.000,00 58,158,1

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 443.212,00 443.212,00133.080,07 30,030,0

-8.150,00XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET -8.150,00-8.150,00
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3  O B R A Z L O Ž I T E V  S P L O Š N E G A  D E L A  
Z A K L J UČN E G A  R AČU N A  P R O R A ČU N A  

 

3.1  Proračun Obč ine Bohinj za leto 2010 in njegove 
spremembe v letu 2010 

 
Občinski svet Občine Bohinj je sprejel Proračun občine Bohinj za leto 2010 dne 21.12.2009 
(Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 08/09). 
 

Prvi razlog za uskladitev proračuna z rebalansom I, ki je bil sprejet 24.06.2010 (Uradni vestnik 
Občine Bohinj, št. 05/10) je gospodarska kriza, ki je v letu 2010 prišla do velikega izraza, saj 
so se predvsem na finančnem toku odražale njene posledice. Še teže kot doslej je bilo izterjati 
terjatve, črpati obljubljena sredstva države, vse več smo se posluževali izvršb in seveda 
uveljavljali varčevalne ukrepe, kar je razvidno na določenih proračunskih postavkah, tako na 
prihodkovni kot na odhodkovni strani. Ministrstvo za finance in Skupna notranje revizijska 
služba občin sta nam posredovala priporočila za ukrepe pri pripravi proračuna, zato smo z 
rebalansom uskladili sprejeti proračun s pravilno institucionalno klasifikacijo neposrednih 
uporabnikov občinskega proračuna, ki so v skladu z ZJF in proračunskim priročnikom za 
pripravo občinskih proračunov. Z rebalansom I smo določili nove proračunske uporabnike. Prvi 
večji razlog za vrednostne spremembe proračuna je bil Povezovalni kanal spodnja dolina. Vloga 
je bila sicer oddana že poleti 2009, vendar smo zaradi sprememb navodil MOP-a in sprememb 
upravičenosti investicij do sofinanciranja kohezijskega sklada to vlogo dopolnjevali. Drugi 
razlog je bil, da smo v skladu z navodili Ministrstva za finance v svoj proračun vključili del 
vračil vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, za katere v letu dni od objavljenega seznama 
upravičencev nismo prejeli osebnih podatkov upravičencev, zato vračil ni bilo mogoče izvršiti. 
Kot namenski prihodek se je namenil za investicije v infrastrukturo. Tretji razlog je bil, da smo 
v mesecu februarju od Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko prejeli nov izračun deleža sredstev za sofinanciranje investicij za leta 2010, 2011 in 
2012. Dano napoved črpanja teh sredstev smo vključili v Načrte Razvojnih Programov. Četrti 
razlog je bil prenos sredstev po zaključnem računu. Planiran je bil višji prenos sredstev od 
dejanskega, zato smo uskladili odhodkovno stran v skladu s prenosom sredstev. Peti razlog je 
bil, da je bil dolgoročni kredit v letu 2009 črpan tik pred koncem leta, zato ob planiranju 
proračuna za leto 2010 ni bilo planiranih zadostnih sredstev za vračilo glavnice in plačilo 
obresti. Šesti razlog pa so bili nepredvideni dogodki in realizacija v prvih štirih mesecih. 
Rebalans I je bil pripravljen na podlagi realizacije na dan 30.04.2010. 

Po sprejemu rebalansa I (v oktobru 2010) smo od Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko prejeli pogodbe za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o 
financiranju občin: Kolesarska pot Bohinj, Mrliške vežice v Srednji vasi, Parkirišče Ribčev laz in 
Sekundarna kanalizacija Ribčev laz, zato smo z rebalansom II, ki je bil sprejet 02.12.2010 
(Uradni vestnik, št. 08/10), uskladili NRP za omenjene investicije s spremembami načina 
financiranja. Kolesarsko pot Bohinj financirata Občina Bohinj in Služba vlade za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko (SVLR) iz sredstev Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. V letu 2010 smo predlagali 
spremembo dinamike koriščenja sredstev zaradi zapletov s pridobivanji gradbenega dovoljenja 
na parcelah v lasti agrarnih skupnosti. Aneks št. 2 je bil s strani SVLR podpisan šele v začetku 
julija 2010, torej po 38. seji prejšnjega Občinskega sveta, kjer je bi sprejet Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2010. Spremembe 
Načrtov razvojnih programov so pomenile znižanje tako prihodkov kot odhodkov proračuna za 
leto 2010 za znesek v višini 104.787 EUR zaradi prenosa sredstev sofinanciranja v leto 2011. V 
Načrt razvojnih programov so bili dodani tudi trije novi projekti, za katere pričakujemo začetek 
investicij v letu 2011 in zato niso vplivali na prihodke in odhodke proračuna za leto 2010, 
olajšali pa so bili postopki pridobivanja sredstev sofinanciranja. Rebalans II je bil predlagan 
tudi na podlagi nekaterih nepredvidenih dogodkov in realizacije v prvih desetih mesecih. 
Rebalans je bil pripravljen na podlagi realizacije na dan 31.10.2010. 
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3.2  Poroč i lo o real izacij i  prejemkov in izdatkov 
obč inskega proračuna, proračunskem presežku al i  
primanjkljaju in zadolževanju proračuna 

 

3.2.1 BILANCA STANJA 

BILANCA STANJA 2010 2009 
SREDSTVA    
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 17.890.448 16.293.188 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve 

115.241 112.580 

Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev 68.781 49.875 
Nepremičnine 15.251.856 13.476.150 
Popravek vrednosti nepremičnin 2.465.206 2.309.196 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 4.932.097 4.713.087 

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev 

2.977.145 2.866.237 

Dolgoročne finančne naložbe 560.018 516.000 
Dolgoročno dana posojila in depoziti 17.122 19.707 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 134.926 143.612 
Terjatve za sredstva dana v upravljanje 2.390.320 2.537.360 

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

1.380.662 1.710.481 

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 0 17 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 20.989 16.974 
Kratkoročne terjatve do kupcev 591.873 539.974 
Dani predujmi in varščine  32 32 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 29.268 174.209 
Kratkoročne finančne naložbe 77.871 59.320 
Kratkoročne terjatve iz financiranja 4.391 4.391 
Druge kratkoročne terjatve 173.809 242.940 
Neplačani odhodki 477.397 667.592 
Aktivne časovne razmejitve 5.032 5.032 
ZALOGE 37.954 24.138 
Zaloge materiala 37.954 24.138 

AKTIVA SKUPAJ 19.309.064 18.027.807 

Aktivni konti izvenbilančne evidence 701.108 828.229 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

1.077.746 2.176.958 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 3.109 3.109 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 63.394 60.982 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 237.773 1.150.670 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 19.845 39.875 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta 

122.959 137.747 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja 1.115 1.397 
Neplačani prihodki 629.549 746.241 
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BILANCA STANJA 2010 2009 
Pasivne časovne razmejitve 2 36.937 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 18.231.318 15.580.849 
Splošni sklad 17.021.418 14.777.906 
Rezervni sklad 25.833 102.828 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 17.681 26.367 
Presežek prihodkov nad odhodki   
Presežek odhodkov nad prihodki   
Dolgoročne finančne obveznosti 1.144.000 900.023 
Druge dolgoročne obveznosti 22.386 43.725 
PASIVA SKUPAJ 19.309.064 18.027.807 
Pasivni konti izvenbilančne evidence 701.108 828.229 
 
AKTIVA 
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Neopredmetena dolgoročna sredstva se v celoti nanašajo na dolgoročne premoženjske pravice 
iz naslova vlaganj v nakup in uporabo računalniških programov. 
 
Nepremičnine 
Nepremičnine predstavljajo zemljišča in zgradbe. 
 
Dolgoročne finančne naložbe 
Dolgoročne kapitalske naložbe se nanašajo na naložbe v delnice Gorenjske banke, d.d., Kranj, 
Cestno podjetje Kranj, Žičnice Vogel, Sklad za spodbujanje razvoja TNP,… 
 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja se nanašajo na terjatve za kupnine od prodanih stanovanj, ki 
jih vodi za Občino Bohinj Alpdom Radovljica, d.d. in terjatve za kupnine od prodanega deleža 
za Vodni park. 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev 
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo na dan bilance stanja 591.873 €. V letu 2010 smo 
poleg izterjav turistične takse predvsem za višje zneske odprtih terjatev do podjetij vlagali 
predloge za izvršbe. 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan bilance stanja 
29.268 €.  
 
Druge kratkoročne terjatve 
Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan bilance stanja 173.809 €. 
 
Neplačani odhodki 
Neplačani odhodki na dan bilance stanja znašajo 477.397 € in predstavljajo neplačane 
odhodke na dan 31.12.2010. 
 
Aktivne časovne razmejitve 
Aktivne časovne razmejitve so na dan bilance stanja 5.032 €. 
 
Zaloge materiala 
Zaloge materiala znašajo na dan bilance stanja 37.954 €, nanašajo pa se na material, ki je v 
skladišču režijskega obrata. 
 
PASIVA 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
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Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan bilance stanja 63.394 €, znesek 
predstavlja plače za zaposlene za mesec december. 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan bilance stanja 237.773 €. Nanašajo se 
na obveznosti do domačih dobaviteljev za osnovna in obratna sredstva, tekoče in investicijske 
transfere. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta  
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan bilance 
stanja 122.959 €. 
 
Neplačani prihodki 
Neplačani prihodki so na dan 31.12.2010 znašali 629.549 €. 
 
Pasivne časovne razmejitve 
Stanje na dan bilance je 2 €. 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
Stanje splošnega sklada na dan 31.12.2010 je 17.021.418 €. Splošni sklad je sestavljen iz 
sklada za finančne naložbe in sklada za osnovna sredstva. Med lastne vire sodijo tudi rezervni 
sklad in presežek prihodkov nad odhodki. 
 

3.2.2 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR 2010 2009 indeks 

I. SKUPAJ PRIHODKI 7.767.270 8.657.093 90 
    TEKOČI PRIHODKI 6.322.346 5.870.085 108 
70 - DAVČNI PRIHODKI 4.863.973 4.245.185 115 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.767.092 3.180.985 118 

Dohodnina 3.767.092 3.180.985 118 
DAVKI NA PREMOŽENJE 522.776 481.290 109 

Davki na nepremičnine 379.892 341.141 111 
Davki na premičnine 28 -2.164   
Davki na dediščine in darila 28.477 49.505 58 
Davki na promet nepremičnin in na finančno 
premoženje 

114.379 92.808 123 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 574.105 582.911 98 
Davki na posebne storitve 3.367 1.650 204 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev 570.738 581.261 98 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 1.458.373 1.624.900 90 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA 

360.667 368.721 98 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 10.169 10.336 98 
Prihodki od obresti 1.059 2.381 44 
Prihodki od premoženja 349.439 356.004 98 

UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE 4.140 3.377 123 
Upravne takse in pristojbine 4.140 3.377 123 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 75.923 42.587 178 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 830.453 907.230 92 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 187.190 302.985 62 

Drugi nedavčni prihodki 187.190 302.985 62 
72 - KAPITALSKI PRIHODKI 30.410 18.415 165 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 9.461 8.711 109 
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR 2010 2009 indeks 

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 9.461 8.711 109 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

20.949 9.704 216 

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 20.949 9.704 216 
73 - PREJETE DONACIJE 16.445 2.165 760 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 16.445 2.165 760 

Prejete donacije in darila od dom. pravnih oseb 13.990 0   
Prejete donacije in darila od dom. fizičnih oseb 2.455 2.165 113 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 1.398.069 2.766.427 51 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO 
FINANČNIH INSTITUCIJ 

664.947 1.302.348 51 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 619.578 1.277.879 48 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 

45.369 24.419 186 

Prejeta sredstva iz javnih skladov  50 0 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 

733.122 1.464.079 50 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna-iz 
sredstev drugih evropskih institucij 

733.122 1.464.079 50 

     
SKUPAJ ODHODKI 7.900.351 9.542.469 83 
40 - TEKOČI ODHODKI 3.029.501 3.757.269 81 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 763.731 726.331 105 

Plače in dodatki 640.758 609.859 105 
Regres za letni dopust 32.860 28.224 116 
Povračila in nadomestila 58.063 53.649 108 
Sredstva za delovno uspešnost 179 542 33 
Sredstva za nadurno delo 26.075 30.263 86 
Drugi izdatki zaposlenim 5.796 3.796 153 

PRISPEVKI DELODAJALCEM ZA SOCIALNO 
VARNOST 

121.999 115.695 105 

Prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje 60.473 56.946 106 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 46.421 44.589 104 
Prispevek za zaposlovanje 399 381 105 
Prispevek za starševsko varstvo 677 639 106 
Premije kolektivnega dodat. pokoj. zavarovanja 14.029 13.140 107 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.060.022 2.746.673 75 
Pisarniški in splošni material in storitve 243.776 236.043 103 
Posebni material in storitve 489.159 653.960 75 
Energija, voda, komunalne stor. in komunikacije 446.074 554.122 81 
Prevozni stroški in storitve 198.507 192.530 103 
Izdatki za službena potovanja 14.429 12.133 119 
Tekoče vzdrževanje  424.808 807.475 53 
Poslovne najemnine in zakupnine (leasing) 61.297 64.343 95 
Kazni in odškodnine 11.870 22.337 53 
Drugi operativni odhodki 170.102 203.731 83 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 26.228 6.208 422 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam 26.228 6.208 422 

REZERVE 57.521 162.362 35 
Splošna proračunska rezervacija 28.746 29.934 96 
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR 2010 2009 indeks 

Proračunska rezerva 24.541 128.846 19 
Sredstva za posebne namene 4.234 3.581 118 

41 - TEKOČI TRANSFERI 2.071.067 1.813.217 114 
SUBVENCIJE 150.764 143.679 105 

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 150.764 143.679 105 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 

884.873 731.435 121 

Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.339 19.823 93 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 6.194 7.141 87 
Štipendije  17.340 20.420 85 
Drugi transferi posameznikom 843.000 684.051 123 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM 

216.603 225.825 96 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 818.827 712.279 115 

Tekoči transferi občinam 84.684 17.130 494 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 8.936 14.932 60 
Tekoči transferi v javne zavode 725.207 680.217 107 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 2.643.132 3.712.255 71 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.643.132 3.712.255 71 

Nakup prevoznih sredstev 171.862 38.275 449 
Nakup opreme 62.334 68.132 91 
Nakup drugih osnovnih sredstev 29.266 4.165 703 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.514.025 2.581.562 59 
Investicijsko vzdrževanje in obnove 597.314 661.481 90 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev 8.677 72.912 12 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 

259.654 285.728 91 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 156.651 259.727 60 
INVESTICIJSKI TRANS. PRAVNIM IN FIZIČNIM 
OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

115.898 196.159 59 

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 

103.757 162.917 64 

Investicijski transferi javnim podjetjem in 
družbam, ki so v lasti države ali občin 

12.141 33.242 37 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 

40.753 63.569 64 

Investicijski transferi javnim zavodom 40.753 63.569 64 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 133.081 885.376 15 

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 
ur v obračunskem obdobju (celo število) 

42 40 105 

Število mesecev poslovanja 12 12 100 
 
Iz priložene bilance prihodkov in odhodkov Občine Bohinj za obdobje 01.01.2010 – 31.12.2010 
je razvidno, da smo v letu 2010 realizirali 7.767.270 € prihodkov in 7.900.351 € odhodkov. 
 
Javnofinančni prihodki 
 
Javnofinančne prihodke iz leta 2010 po ekonomski klasifikaciji lahko razvrstimo v sledeče 
skupine: 

• davčni prihodki, 
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• nedavčni prihodke, 
• kapitalski prihodki, 
• prejete donacije in  
• transferni prihodki. 

 
Iz priložene bilance prihodkov in odhodkov za Občino Bohinj za leto 2010 in iz spodnje tabele 
in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v realizaciji: 
 
Tabela 1 

  Realizacija 31.12.2010 Veljavni plan 2010 Indeks 

Davčni prihodki 4.863.972 5.070.054 96 

Nedavčni prihodki 1.458.373 2.215.813 66 

Kapitalski prihodki 30.410 91.500 33 

Prejete donacije 16.445 37.000 44 

Transferni prihodki 1.398.068 2.097.033 67 

SKUPAJ PRIHODKI 7.767.268 9.511.400 82 
 
Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za leto 2010 načrtovani javnofinančni prihodki 
realizirani v višini indeksa 81,7% oziroma realizacija je za 1.744.132,32 € nižja od načrtovane. 
Iz zgornje tabele je razvidno, da se je zgodil izpad načrtovanih nedavčnih, kapitalskih 
prihodkov, donacij in transfernih prihodkov. 
 
V skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna za leto 2010 so med prihodke tekočega leta 
vključena vsa sredstva, ki so bila vplačana in razporejena na račune proračuna do 31. 
decembra 2010. 
 
Graf: 1 

 

 
70 DAVČNI PRIHODKI 4.863.972 EUR 
 
700 Davki na dohodek in dobiček 3.767.092 EUR 
V skladu z Zakonom o financiranju občin in po podatki Ministrstva za finance je za leto 2010 bil 
delež dohodnine določen za Občino Bohinj v višini 3.767.092 €. Realizacija je bila 100%. 
 
703 Davki na premoženje 522.775 EUR 
703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od pravnih oseb 

Stran 24 od 265



 

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – od fizičnih oseb 

Podlaga za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je Odlok o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Ur.l. RS, št. 3/98, 
31/98, 98/99 in Uradni vestnik občine Bohinj, št. 5/02 in 3/04 ter Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 41/03, v nadaljevanju: Odlok). Nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča se plačuje za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče. Nadomestilo za 
uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oz. poslovne 
površine stavbe. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se 
plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem 
izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oz. za katero je pristojni organ izdal lokacijsko 
dovoljenje. Vse postopke glede odmere in pobiranja ter vračanje nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, 
zastaranja in plačila obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga 
zavezanec ni plačal v predpisanem roku, opravlja Davčna uprava RS za občino na 
podlagi podatkov, ki jih zagotavlja občinska uprava. 

V letu 2010 je Davčna uprava RS za Občino Bohinj izdala skupaj 3.150 odločb v 
skupnem znesku 475.183,00 EUR, od tega 2.924 odločb fizičnim osebam, v znesku 
163.343,00 EUR in 226 odločb pravnim osebam, v znesku 311.840,00 EUR. Zoper 
izdane odločbe o odmeri nadomestila je bilo v letu 2010 vloženih skupno 30 pritožb. 

Realizacija prihodkov od NUSZ od pravnih oseb znaša 232.725,27 EUR, kar predstavlja 
77,6 % glede na plan. Realizacija ni dosegla predvidenega plana, saj so bile 
zavezancem odločbe izdane šele konec meseca oktobra z zapadlostjo prvega obroka v 
novembru in drugega v decembru. Izterjava neplačanih obveznosti je predvidena v 
letu 2011. 
Realizacija prihodkov od NUSZ od fizičnih oseb znaša 126.534,27 EUR, kar presega 
predvideni plan za 8,2%. 

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb. zemljišča 
703100 Davek na premičnine – davek na vodna plovila 
703200 Davek na dediščine in darila 
703201 Zamudne obresti davkov občanov 
703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb 

Prihodek iz naslova davka na promet nepremičnin –od pravnih oseb je dosegel 72,6% 
planiranih sredstev. 

703301 Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb 
Prihodek iz naslova davka na promet nepremičnin –od fizičnih oseb je dosegel 70,1% 
planiranih sredstev. 

703303 Zamudne obresti od davkov na promet nepremičnin 
 
Davki na premoženje so v skladu z davčno zakonodajo RS za leto 2010 realizirani 19,8% manj 
kot je bilo planiranih, odmerja in izterjuje jih Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS. 
 
704 Domači davki na blago in storitve 574.105 EUR 
704403 Davek na dobitke od iger na srečo 
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 

Realizacija v letu 2010 je znašala 126.864,90 € kar predstavlja 88,7 % planirane 
realizacije. Postavka zajema naše mesečne akontacije in nakazila ostalih zavezancev 
za okoljsko dajatev. 

Okoljska dajatev za leto 2010 

 
občina - 
akont. 

Park 
Hotel Lip Bled Mesnine 

Bohinjska 
sirarna 

13.01.2010 11.012,36         
25.02.2010   424,18 2.316,38     
26.02.2010 10.871,12     187,26   
25.03.2010 10.871,12         
26.04.2010   67,88       
30.04.2010     60,22     
25.05.2010 8.683,96         
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23.06.2010 10.160,90         
16.07.2010 8.740,49         
19.07.2010   67,88       
21.07.2010 10.160,91         
30.07.2010 1.476,95   60,22     
06.08.2010       81,88   
16.08.2010         313,22 
25.08.2010 10.160,91         
27.09.2010 10.160,91         
22.10.2010         154,25 
25.10.2010   67,88   40,94   
26.10.2010 10.160,91         
04.11.2010     240,35     
26.11.2010 10.160,91         
24.12.2010 10.160,91         
skupaj: 122.782,36 627,82 2.677,17 310,08 467,47 

 
704704 Turistična taksa 

V letu 2010 je bilo realizirane 379.166,97 EUR turistične takse. Pridobili smo nekaj novih 
nočitvenih kapacitet in nekateri zavezanci so začeli poročati o številu nočitev, ki v preteklih 
letih niso. Statistično je bilo v letu 2010 zabeleženih 347.796 nočitev. (V letu 2009 jih je 
bilo 332.303). Pavšalne turistične takse je realizirane 130.925,44 EUR in 248.241,53 EUR je 
realizacija redne - mesečne turistične takse. 

Podani so bili predlogi izvršb na pristojni Carinski urad v Celju za neplačano pavšalno 
turistično takso v znesku 8.190,98 € - večina je že izterjana v letu 2010, nekaj pa še vedno 
v letu 2011. Za 58.124,67 EUR je bilo podanih predlogov izvršb redne turistične takse za 
enega zavezanca, od tega je realiziranih 40.856,94 EUR. Nerealizirane izvršbe ostajajo tudi 
za dva druga zavezanca v znesku 1.832,68 EUR. 

 

Pregled porabe namenskih sredstev za turizem (turistične takse in koncesijske 
dajatve od posebnih iger na srečo) v letu 2010 

Konto Prihodki  

704704 Turistična taksa - realizacija 2010 379.166,97 

710309 
Koncesijske dajatve od posebnih iger na 

srečo 2010 
159.809,14 

 skupaj 538.976,11 

 

Postavka Poraba  

5070 Članstvo omrežja Alpskih občin 600,00 

4103 Urejanje tekaških prog 21.981,41 

4108 Tradicionalne in druge prireditve 20.971,53 

4115 Prireditve ob novem letu 36.321,38 

4118 Drsališče Bohinjska Bistrica 40.596,00 

4140 Svetovni pokal Telemark 5.000,00 

5065 Brezmejna doživetja kulturne dediščine 1.236,22 

4808 Postavitev turistične signalizacije 11.222,18 

6757 Širokopasovno omrežje Bohinj 74.315,05 
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4100 Sanitarije na Ribčevem lazu 1.020,99 

5060 RAGOR 3.443,59 

 Zavod Turizem Bohinj  

4117 TIC 30.000,47 

4122 Festival samoniklega cvetja 10.000,00 

4123 označevanje in vzdrževanje turističnih poti 12.000,00 

4124 Plače zavod Turizem Bohinj 65.899,28 

4130 Ski bus 12.000,00 

4131 Promocija Turizem Bohinj 74.000,00 

4133 Redno delovanje zavoda Turizem Bohinj 49.015,37 

4137 Festival pohodništva 4.813,15 

 Režijski obrat  

6134 Hortikulturna ureditev kraja 64.539,49 

 skupaj 538.976,11 

 

704706 Občinske takse od pravnih oseb 
Občinske takse od pravnih oseb so bile zaračunane za namestitev transparentov in 
ostalih oglasnih tabel, uporabo javnih površin za gostinske in turistične namene. 
Realizacija je 113,13 % glede na plan. Razlog za povečanje prihodkov iz naslova 
plačila občinskih taks za pravne osebe je izterjava neplačanih obveznosti iz preteklih 
let. 

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 
Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov so bile zaračunane za namestitev 
transparentov in ostalih oglasnih tabel, uporabo javnih površin za gostinske in 
turistične namene. Prihodki z naslova občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov so 
bili realizirani v višini 5.364,73 EUR, kar predstavlja 96,3 % načrtovanih prihodkov. 

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 
Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih. Plačujejo 
jih lastniki gozdov. Pristojbino odmeri Davčna uprava RS. Prihodek v višini 39.217,74 
EUR je namenski in je bil v celoti namenjen za redno vzdrževanje gozdnih cest, katere 
realizacija znaša 87.984,28 EUR. 

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov  
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je realizirana 
34,3 %. Realizacija predstavlja akontacije, ki nam jih nakaže Jeko-in kot upravljavec 
deponije Mala Mežakla. Relativno nizka realizacija je posledica zmanjšanja količine 
odloženih odpadkov in sprememb zakonodaje in načina obračunavanja. Končni 
obračun s strani Jeko-in do priprave našega zaključnega računa še ni bil narejen. Na 
podlagi pogodbe z občinami, lastnicami deponije Mala Mežakla, občina Bohinj nameni 
okoljsko dajatev za investicije na odlagališču. Zaradi tega, ker občina nameni okoljsko 
dajatev za investicije na odlagališču, se cena na tono zmanjša za znesek okoljske 
dajatve. 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.458.373 EUR 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 360.667 EUR 
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend fin. družb 

Občina Bohinj je po delitveni bilanci bivše Občine Radovljica dobila delnice, med njimi 
delnice GB Kranj, od katerih smo v letu 2010 prejeli dividendo v višini 10.080 €. 
Dividendo v višini 88,76 € smo prejeli za delnice NFD. 

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 
Prejete obresti od sredstev na vpogled sredstev vezave čez noč so realizirani v višini 
22,7 % zaradi tekoče porabe sredstev. 

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 
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V letu 2010 je bil prihodek od najemnin za poslovne prostore nižji od planiranega. 
Prihodki so bili realizirani v višini 58.585,56 EUR, kar predstavlja 73,2 % glede na 
plan. V najemnine za poslovne prostore so vključene najemnine in stroški obratovanja 
za poslovne prostore v kulturnem domu J. Ažmana, dvorana Danica, poslovni prostori 
na naslovu Triglavska 32 (bivša Elektro stavba). 

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 
Prihodki od najemnin za stanovanja so bili zaradi izterjav realizirani v višini 41.308,57 
EUR, kar predstavlja 118,4 % načrtovanih prihodkov. 

710304 Prihodki od drugih najemnin 
Prihodki od najemnin za občinska zemljišča, za katere ima občina sklenjene najemne 
pogodbe, so bili realizirani v višini 37.277,36 EUR, kar je 53,3 % glede na plan. 

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 
Realizacija je 7,7 % in predstavlja koncesijo za lovstvo v višini 920 EUR in koncesije 
GG Bled za rudarske pravice v višini 624,34 EUR. 

710309 Prihodki iz naslova konces. dajatev od posebnih iger na srečo 
Občina Bohinj prejema prihodke od koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na 
srečo na podlagi sprejetega »Sporazuma o razporejanju prihodkov iz naslova 
koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo«, in na podlagi »Dogovora o delitvi 
koncesijske dajatve«, ki so ga podpisale Občina Kranjska gora, Občina Jesenice in 
Občina Bohinj. Realizacija v letu 2010 je z zneskom 159.809,14 € dosegla 60,5%, 
namenska poraba pa je prikazana pri porabi turistične takse. 

710310 Zamudne obresti od konces. dajatev od posebnih iger na srečo 
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 

Prihodki v skupni višini 50.914,31 EUR so dosegli 135,4 % plana. Realizacija 
predstavlja prihodke od koncesij od malih hidroelektrarn, znesek Gorenjske elektrarne 
d.o.o. znaša 33.779,30 EUR. 

 
711 Takse in pristojbine 4.140 EUR 
711100 Upravne takse (tar.št.1-10 in tar.št. 80 in 82 iz ZUT) 

Realizacija predstavlja prihodke od upravnih taks v skladu z Zakonom o upravnih 
taksah v višini 81,5 %. 

 
712 Globe in druge denarne kazni 75.923 EUR 
712001 Globe za prekrške 

Prihodki od kazni za kršitev področnih zakonov in občinskih odlokov so v letu 2010 
dosegli plan v višini 87,7 %. 

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 
Odškodnina in nadomestilo za degradacijo in onesnaženje okolja je uvedena z 
Zakonom o graditvi objektov. Odškodnino odmeri pristojni organ UE Radovljica z 
odločbo. Realizacija v letu 2010 je bila 28,9 %. 

 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 830.453 EUR 
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Dejavnost Prihodki 2010 

oskrba z vodo      80.837,88 € 

števnina      27.504,83 € 

odvajanje odplak-kanalščina      31.549,25 € 

čiščenje odplak      46.017,86 € 

zbiranje in odvoz odpadkov    156.816,95 € 

uporaba posod za odpadke         9.460,81 € 

deponiranje odpadkov    260.883,80 € 

pogrebna dejavnost         4.381,83 € 

pokopališka dejavnost         9.749,93 € 

tržna dela      25.011,31 € 

prihodki od opominov, gsm         3.710,13 € 

prihodki od nadomestil od cestnine in parkirnine    150.782,30 € 
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prispevki občanov za vodovod Ukanc            563,35 € 

skupna raba pogodbe         5.422,47 € 

vstopnice za muzej      17.760,71 € 

SKUPAJ:    830.453,40 € 
Večino prihodkov predstavljajo plačila uporabnikov komunalnih storitev. Dosežena 
realizacija je ob finančno-gospodarski krizi v skladu s pričakovanji. V letošnjem letu ob 
uskladitvi s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja predvidevamo dvig cen nekaterih storitev. 

713005 Prihodki od vstopnin 
Realizacija 2010 predstavlja 72,5% plana od prodaje vstopnic za Planšarski muzej, 
Oplenovo hišo in Muzej Tomaža Godca. 

 
714 Drugi nedavčni prihodki 187.190 EUR 
714100 Drugi nedavčni prihodki 

Druge nedavčne prihodke v skupnem znesku 77.767 EUR smo prejeli kot odškodnine 
zavarovalnice za škode, od tega znesek 40.000 EUR predstavlja povračilo oskrbnih 
stroškov po 128. členu Zakona o dedovanju, 9.632 EUR predstavlja druge nedavčne 
prihodke krajevnih skupnosti, znesek 8.468,22 EUR predstavlja sofinanciranje SVLR za 
delovanje skupne notranje revizijske službe in delovanje skupnega medobčinskega 
inšpektorata in redarstva. Nerealiziran je planiran prihodek sofinanciranja izgradnje 
širokopasovnega omrežja. 

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 
45.310,49 EUR znaša realizacija komunalnega prispevka, ki ga plačajo stranke, ki 
pridobivajo gradbeno dovoljenje za novogradnjo, rekonstrukcijo (kjer se poveča neto 
tlorisna površina objekta), prizidave in nadzidave objekta ter pri spremembi 
namembnosti objekta. Plačilo je izvedeno pred izdajo gradbenega dovoljenja. 

V letu 2010 je bilo izdanih tudi 35 odločb po uradni dolžnosti za odmero komunalnega 
prispevka na novo pridobljeno opremo fekalne kanalizacije Stara Fužina v skupni 
vrednosti 22.878,03 EUR in 70 odločb za kanalizacijo Ribčev Laz v skupni vrednosti 
52.338,04 EUR. Po Odloku imajo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka možnost 
obročnega odplačevanja, za kar se je odločila večina zavezancev, s katerimi smo 
sklenili pogodbe. Realizacija plačanega prispevka v letu 2010 je 13.884,44 EUR oz 
61% za kanalizacijo Stara Fužina in 23.304,33 EUR oz. 45% za kanalizacijo Ribčev 
Laz. Ostali prihodek pričakujemo v letu 2011. 

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 
Realizacija 25.946,50 € predstavlja predvsem prihodke od sorazmernega dela vplačil v 
javno telekomunikacijsko omrežje, letno avto taxi takso in prihodke od poplačila iz 
stečajne mase Elana. 

 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 30.410 EUR 
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 9.461 EUR 
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 

Kapitalski prihodki iz naslova prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj so bili 
realizirani v višini 9.460,83 EUR, kar predstavlja 82,3 % planiranih prihodkov.  

 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 20.949 EUR 
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 

V letu 2010 smo planirali prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini 80.000,00 
EUR. Realizacija tako dosega 26,2 % glede na plan. Delitev solastnine - parcela 
1445/7 k.o. Gorjuše (delež Občine 41,89 %) je bila dokončno realizirana. Ostale 
prodaje  niso bile izvršene. 

73 PREJETE DONACIJE 16.445 EUR 
Donacije so občini in krajevnim skupnostim nakazale pravne osebe v višini 13.990 € (1.200 
EUR za streho na osnovni šoli in 12.790 EUR za družino Zalokar) in fizične osebe v višini 2.455 
EUR. 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.398.068 EUR 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 664.947 EUR 
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

o Prispevek Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je realiziran v višini 
44.222,53 EUR za redno vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga pripravi Zavod 
za gozdove OE Bled; 

o 110.821,92 EUR znaša sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor za sanacije 
gozdnih cest in hudournikov po poplavah iz leta 2007; 

o Prispevek Ministrstva za kulturo v višini 28.455,38 EUR za obnovo knjižnice; 
o Prispevek Fundacije za šport - Na podlagi Soglasja k finančnemu pokritju 

investicijskega projekta za Športni park pri OŠ dr. Janeza Mencingerja, smo v letu 
2010 prejeli sredstva v višini 63.500 EUR; 

o Požarna taksa je eden izmed virov za financiranje nalog s področja požarnega 
varstva. Zbira se v državnem proračunu na postavki državni sklad in se odvaja v 
občinski proračun. Požarna taksa je namenska in se porablja izključno za redno 
delovanje PGD in GZ ter nabavo gasilske opreme. Realizacija v letu 2010 je bila 
16.656 € in v celoti porabljena za nabavo gasilskega vozila za PGD Nemški Rovt. 

o Prispevki BSC, d.o.o. Kranj v višini 9.952,77 EUR za sofinanciranje delovanja LAS za 
leta 2007, 2008 in 2009, 40% sredstev LEADER za Mrežo podeželskih tržnic, 50% 
sredstev LEADER za Mrežo info turističnih točk. 

o Sofinanciranje investicij iz strani SVLR v skladu z določili 23. člena ZFO-1 v skupnem 
znesku 344.644,72 EUR je bilo namenjeno za projekte: Kolesarska pot Bohinj, 
Sekundarno kanalizacijo Ribčev Laz, Ureditev parkirišča Ribčev Laz in Mrliško vežico v 
Srednji vasi. 

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 
Realizacija v višini 1.180,24 EUR predstavlja subvencijo Ministrstva za okolje in 
prostor za tržne najemnine. 

740200 Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za tekočo porabo 
Na podlagi pogodbe za izvajanje javnega dela urejanje in čiščenje javnih površin smo 
s strani Zavoda RS za zaposlovanje prejeli del sredstev za plače in sredstva za 
pokrivanje stroškov prevoza in prehrane. V letu 2010 smo s tega naslova skupaj s 
prejetimi sredstvi od Zavoda za zdravstveno zavarovanje prejeli sredstva v višini 
45.513,02 EUR. 

 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
 733.122 EUR 
741700 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij 

Od SVLR smo sredstva prejeli na osnovi pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe pri 
investicijskih projektih posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in 
interesov prebivalcev občine za investiciji: Sekundarna kanalizacija Ribčev Laz v višini 
467.067,39 EUR in za Kolesarsko pot Bohinj v višini 266.054,21 EUR. 

 
V grafu 2 je prikazana realizacija javnofinančnih prihodkov v zadnjih devetih letih. Razvidno je, 
da so se prihodki Občine Bohinj vsako leto povečevali. Največje povečanje v letu 2006 je bilo 
pri kapitalskih prihodkih (prodaja premoženja). Povečali pa so se davčni prihodki, in sicer 
zaradi spremenjenega načina financiranja primerne porabe. Transferni prihodki so bili v letu 
2009 najvišji zaradi sofinanciranja dokončanja izgradnje Fekalnega kanalizacijskega omrežja 
Stara Fužina, v letu 2010 so bili prejeti za Sekundarno kanalizacijo Ribčev Laz in Kolesarsko 
pot Bohinj, ki še ni dokončana. 
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Javnofinančni odhodki 
 
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov: 
- tekoči odhodki, 
- tekoči transferi, 
- investicijski odhodki in 
- investicijski transferi. 
 
V letu 2010 smo torej v Občini Bohinj skupaj z režijskim obratom in krajevnimi skupnostmi 
realizirali skupaj 7.900.348,08 € javnofinančnih odhodkov. To je 79,4% realizacija glede na 
planirana sredstva. 
 
Tabela 4 

  Realizacija 31.12.2010 Veljavni plan 2010 indeks 
Tekoči odhodki (40) 3.029.499 3.783.919 80 
Tekoči transferi (41) 2.071.066 2.234.360 93 
Investicijski odhodki (42) 2.643.132 3.718.517 71 
Investicijski transferi (43) 156.651 217.816 72 
SKUPAJ ODHODKI 7.900.348 9.954.612 79 

 
Graf 3 
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Iz tabele in grafa je razvidno, da so bili javnofinančni odhodki Občine Bohinj v letu 2010 v 
primerjavi s planom (veljavni plan) realizirani 79,4 %. Najboljšo realizacijo glede na plan pa so 
dosegli tekoči odhodki in tekoči transferi. 
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Iz zgornjega grafa je razvidno gibanje oz. rast javnofinančnih odhodkov do vključno 2009, 
kriza v letu 2010 pa je zaradi nižjih prihodkov povzročila tudi padec odhodkov. Iz spodnjega 
grafa je razvidna primerjava gibanja javnofinančnih odhodkov v primerjavi z javnofinančnimi 
prihodki. Lahko razberemo, da v letih od 2002 do leta 2005 javnofinančni prihodki presegajo 
javnofinančne odhodke. V letih od 2006 do 2010 javnofinančni odhodki presegajo 
javnofinančne prihodke, vendar smo se tako v letu 2009 kot tudi v letu 2010 zadolžili za 
pokrivanje stroškov večjih investicij. Za financiranje proračunskega primanjkljaja smo uporabili 
sredstva na računih konec predhodnega proračunskega leta ter višek sredstev iz računa 
finančnih terjatev in naložb. 
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40 TEKOČI ODHODKI 3.029.499 EUR 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 763.730 EUR 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 121.998 EUR 
402 Izdatki za blago in storitve 2.060.023 EUR 
403 Plačila domačih obresti 26.228 EUR 
409 Rezerve 57.521 EUR 
Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za 
socialno varnost, izdatke za blago in storitve in sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za 
blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in 
komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, ter 
vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe. Iz spodnje tabele in 
grafa je razvidna predvsem rast posameznih vrst tekočih odhodkov, v letu 2010 pa tudi padec 
v skupnem znesku. 
 
Tabela 5 

Realizacija po letih 

NAZIV KONTA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Plače in drugi 
izdatki zap. 

(400) 432.186 518.194 588.463 647.431 726.331 763.730 
Prisp.delod.za 
soc.varnost 

(401) 71.833 84.598 95.789 103.862 115.695 121.998 

Izdatki za blago 
in storitve (402) 1.378.288 1.656.965 2.076.980 2.064.383 2.746.673 2.060.023 

Plačila domačih 
obresti (403) 1.317 2.066 712 0 6.208 26.228 

Rezerve (409) 27.554 35.478 131.047 35.876 162.362 57.521 

Skupaj tekoči 
odhodki 1.911.178 2.297.301 2.892.991 2.851.552 3.757.269 3.029.499 

Proračun 
skupaj (R-4) 4.185.324 6.056.426 6.676.627 6.328.012 9.542.469 7.900.348 

Delež tekočih 
odh v R - 4 46 38 43 45 39 38 
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Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so tudi v letu 2010 nižji od planiranih. Poleg 
redno zaposlenih smo obračunavali tudi plače javnim delavcem. 
 
Izdatki za blago in storitve so v letu 2010 25% glede na preteklo leto, predvsem na račun 
tekočega vzdrževanja drugih objektov, ki je realizirano v višini 44,9% plana. 
 
Rezerve so bile realizirane v višini 57.521,14 €. V tej skupini odhodkov je prikazana poraba 
proračunske rezervacije in oblikovanje proračunske rezerve za posebne namene. 
 
41 TEKOČI TRANSFERI 2.071.066 EUR 
410 Subvencije 150.764 EUR 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 884.873 EUR 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 216.603 EUR 
413 Drugi tekoči domači transferi 818.827 EUR 
 
Tekoči transferi so bili v letu 2010 realizirani v višini 2.071.066,27 €, v primerjavi z letom 2009 
se je ta odhodek povečal za 14,22 %. Največji delež v okviru tekočih transferov predstavljajo 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom, saj predstavljajo 43 % delež v vseh tekočih 
transferih. S temi transferi zagotavljamo plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 
staršev, regresiramo oskrbo v domovih, regresiramo prevoze v šolo, subvencioniramo 
stanarine, dodeljujemo štipendije, darila ob rojstvih otrok in druge transfere za zagotavljanje 
socialne varnosti. 
 
Iz tabele št. 6 in grafa 8 je razviden delež posameznih vrst tekočih transferov in primerjava 
tega odhodka z realizacijo v preteklih letih: 
 
Tabela 6 
konto TEKOČI TRANSFERI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

410 Subvencije 272.592 291.007 19.935 133.014 143.679 150.764 

411 
Transf. posameznikom in 
gospodinjstvom 580.867 653.610 669.491 679.029 731.435 884.873 

412 Transferi neprof. 152.988 189.367 175.793 200.482 225.825 216.603 
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organizacijam in ustanovam 

413 Drugi tekoči domači transferi 402.053 439.651 706.514 665.078 712.279 818.827 
 
Graf 8 

 

 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.643.132 EUR 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.643.132 EUR 
 
Investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih 
in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in 
napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov 
in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja 
občine. Investicijski odhodki novogradenj v letu 2010 so posledica dokončne izgradnje 
Sekundarne kanalizacije Ribčev Laz (543.820 EUR), izgradnje Kolesarske poti Bohinj (317.053 
EUR), izgradnje mrliške vežice Srednja vas (148.098 EUR), izgradnje pločnikov ob Jelovški ulici 
(86.071 EUR), izgradnje vstopnega parterja in parkirišča Ribčev Laz (85.868 EUR),izgradnje 
reciklažnega dvorišča režijskega obrata (60.501 EUR) in ostalih zneskovno nižjih in manjših 
novogradenj. 
 
Tabela 7 

 
INVESTICIJSKI 

ODHODKI 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

420 
Nakup in 

gradnja OS 
558.972 1.844.162 1.873.339 1.522.006 3.712.255 2.643.132 
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 156.651 EUR 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
 115.898 EUR 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 40.753 EUR 
 
Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so 
namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski 
uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine. 
 
Tabela 8 

 
INVESTICIJSKI 

TRANSFERI 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

43 
Investicijski 

transferi 
302.495 341.329 339.276 276.852 259.727 156.651 

 
Graf 10 

 

 
Iz priložene tabele in grafa je razvidno, da so se investicijski transferi po letu 2007 vsako leto 
zniževali. V letu 2010 največji znesek v višini 65.961 EUR predstavlja transfer Gasilski zvezi 
Bled – Bohinj za Prostovoljna gasilska društva. 
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3.2.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA OBRATA 

 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA 2010 2009 indeks 

Prihodki od poslovanja 759.584 851.709 89 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 759.584 851.709 89 

Finančni prihodki 135.470 161.529 84 

Drugi prihodki 29.946 30.281 99 

CELOTNI PRIHODKI 961.000 1.043.51 92 

Stroški blaga, materiala in storitev 881.578 1.361.94 65 

Stroški materiala 340.842 346.199 98 

Stroški storitev 540.736 1.015.744 53 

Stroški dela 422.097 407.182 104 

Plače in nadomestila plač 362.283 317.601 114 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 54.481 46.405 117 

Drugi stroški dela 5.333 43.176 12 

Amortizacija  170.204 292.980 58 

Rezervacije  0 6 0 

Ostali drugi stroški 0 0   

Finančni odhodki 0 0   

CELOTNI ODHODKI 1.473.87 2.062.11 71 

PRESEŽEK ODHODKOV 512.879 1.018.592 50 
 
Po izstopu občine Bohinj iz Javnega podjetja Komunala Radovljica smo pričeli z delovanjem kot 
režijski obrat s 01.01.2002 s sedežem na Rožni ulici 18 v Bohinjski Bistrici. Izvajamo vse javne 
službe, za katere je po zakonu dolžna poskrbeti občina in sicer: 
• oskrba naselij s pitno vodo, 
• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 
• ravnanje s komunalnimi odpadki, 
• odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 
• javna snaga in čiščenje javnih površin, 
• urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, 
• organizira in izvaja zimsko službo na javnih površinah, za katere je pristojna občina Bohinj. 
 
Poleg tega pa režijski obrat skrbi tudi za: 
• oskrbo industrijskih in drugih porabnikov za vodo, ter oskrbo naselij s požarno vodo v javni 

rabi, 
• od pomladi leta 2010 samostojno izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov, 
• upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in 

naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb, 
• vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno 

vodo in odpadke (katastri), 
• upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč 
• pogrebne storitve, 
• javno razsvetljavo, 
• urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov, 
• plakatiranje in izobešanje zastav. 
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V skladu s predpisi Občina Bohinj za vodenje poslovnih knjig evidentira poleg plačane 
realizacije tudi fakturirano realizacijo, ki jo izkazujemo v obrazcu "Izkaz prihodkov in 
odhodkov režijskih obratov". 
 
Večino prihodkov predstavljajo plačila uporabnikov komunalnih storitev. Dosežena realizacija 
je ob finančno-gospodarski krizi v skladu s pričakovanji. V letošnjem letu ob uskladitvi s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja predvidevamo dvig cen nekaterih storitev. 
 
760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 795.584 EUR 
Skupaj ustvarjeni prihodki iz tega naslova v letu 2010 znašajo 795.584 EUR in so razdeljeni na 
sledeče dejavnosti: 

Dejavnost 
Prihodki 

2010 
Prihodki 

2009 
Indeks 

(10/09) 
Oskrba z vodo 89.813,00 87.739,65 102,4 
Števnina 28.892,18 27.254,46 106,0 
Odvajanje odplak-kanalščina 35.919,12 35.414,81 101,4 
Čiščenje odplak 51.674,08 50.921,24 101,5 
Zbiranje in odvoz odpadkov 160.583,75 169.149,27 94,9 
Uporaba posod za odpadke 10.421,95 9.106,16 114,4 
Deponiranje odpadkov 266.360,59 286.121,00 93,1 
Pogrebna dejavnost 4.511,01 3.488,88 129,3 
Pokopališka dejavnost 10.564,32 10.943,85 96,5 
Tržna dela 17.252,17 46.660,93 37,0 
Prihodki od opominov, GSM 3.829,54 613,80 623,9 
Prihodki od nadomestil od cestnine in 
parkirnine 107.261,96 154.198,19 69,6 
prodaja premoženja   550,00 0,0 
Skupna raba pogodbe 7.373,57 6.415,45 114,9 
prisp.občanov za vodovod Ukanc 1.126,70     
SKUPAJ 795.583,94 889.257,96 89,5 
 
762 Finančni prihodki 135.470 EUR 
Med finančnimi prihodki sta zajeti taksa za obremenjevanje vode 122.782 EUR in taksa za 
obremenjevanje okolja 12.688 EUR. 
 
 
 
763 Izredni prihodki 29.946 EUR 
Med izrednimi prihodki so izkazane refundacije Zavoda za zaposlovanje za javna dela v 
celoletni višini 29.946 EUR. 
 
460 Stroški materiala 340.842 EUR 
Sredstva so bila porabljena predvsem za redno vzdrževanje vodovoda, urejanje parkov in 
zelenic, talno, vertikalno in svetlobno signalizacijo, goriva in maziva, material za vodovod, 
kanalizacijo in zimsko službo, elektriko, menjavo števcev, zaščitna sredstva, pisarniški material 
ter druge materiale in storitve. 
 
461 Stroški storitev 540.736 EUR 
Med te stroške sodijo vzdrževanja vozil, priprava in tiskanje plačilnih nalogov, zdravniški 
pregledi, stroški tujih storitev (pluženje), geodetski posnetki za kataster, asfaltiranja cest, 
zavarovalne premije, odškodnine za zemljišča, odvoz in odlaganje odpadkov ter druge splošne 
in posebne storitve.  
 
462 Amortizacija 170.204 EUR 
Amortizacija je bila obračunana od opreme, infrastrukture, gradbenih objektov, opreme in 
drobnega inventarja. 
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464 Plače in nadomestila plač 422.097 EUR 
Tu je zajeto 12 mesečnih plač delavcev režijskega obrata, prav tako prispevki za socialno 
varnost in drugi stroški dela, kamor so vključene tudi odpravnine in jubilejne nagrade. Na 
režijskem obratu se vodijo tudi plače za javna dela. 
 

Odhodek Znesek v EUR 
Plače in nadomestila plač 362.282,80 
Prispevki za socialno varnost delodajalca 54.481,27 
Drugi stroški dela 5.332,74 
Skupaj 422.096,81 

 

3.2.4 IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih 
posojil in prodajo kapitalskih deležev. Obe vrsti prejemkov prikazujemo v izkazu računa 
finančnih terjatev in naložb. 
 

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB V EUR 2010 2009 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 1.386 33.719 
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov in zasebnikov 1.386 4.401 
Prodaja kapitalskih deležev 0 29.318 
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih 
podjetjih 

0 29.859 

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev in naložb 999 1.117 
Sredstva kupnin 999 1.117 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 387 32.602 

 
Tabela 9: Prejeta vračila posojil in prodaja kapitalskih deležev 

Naziv konta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Pr.vrač.dan.dolg. pos.od 

posam. 9.915 8.350 6.712 6.329 4.401 1.386 

Prod.kapitalskih deležev 0 48.089 29.859 29.318 29.318 0 

SKUPAJ 9.915 56.439 36.571 35.647 33.719 1.386 
 

Graf 11 
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Prav tako med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila 
in povečanje kapitalskih deležev. Izdatke prikazujemo v izkazu računa finančnih terjatev in 
naložb. 
 
Tabela 10: Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev po letih 

Naziv konta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Poveč. kapit. deležev in 

naložb 441 4.173 0 0 0 0 0 
Poraba kupnin iz naslova 

priv. 442 1.227 1.335 1.117 1.117 1.117 999 

SKUPAJ 5.400 1.335 1.117 1.117 1.117 999 
 
Graf 12 

 

 

3.2.5 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA V EUR 2010 2009 

ZADOLŽEVANJE 379.000 900.000 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE 379.000 900.000 

Najeti krediti pri poslovnih bankah 379.000 900.000 

ODPLAČILA DOLGA 135.000 0 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 135.000 0 

Odplačila kreditov poslovnim bankam 135.000 0 

NETO ZADOLŽEVANJE 244.000 900.000 

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 111.307 47.226 

 
V letu 2010 se je Občina Bohinj v skladu s sprejetim proračunom in po pridobitvi soglasja 
Ministrstva za finance dolgoročno zadolžila pri poslovni banki za naslednje investicije: 

- Kolesarska pot Bohinj 63.222,14 EUR 
- Sekundarna kanalizacija Ribčev Laz 2.178,25 EUR 
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- obnova knjižnice v Bohinjski Bistrici 42.683,07 EUR 
- nakup osnovnih sredstev za izvajanje dejavnosti ravnanja z odpadki227.223,29 EUR 
- izgradnja parkirišč Ribčev Laz 27.942,31 EUR 
- in izgradnja mrliške vežice Srednja vas 15.750,94 EUR 

Odplačila so planirana v naslednjih desetih letih. 
 
Tabela 11: Zadolževanje 

Naziv konta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zadolževanje (500) 0 0 0 0 900.000 379.000 
 
V izkazu računa financiranja se izkazujejo zadolževanja in odplačila glavnic najetih kreditov. V 
letu 2007 je Občina Bohinj dokončno odplačila glavnice najetega kredita iz leta 2002 za 
izgradnjo prizidka k OŠ Boh. Bistrica. Zadolžitev iz leta 2009 za investicije se odplačuje šele od 
leta 2010 naprej, zadolžitev iz leta 2010 pa od januarja 2011 naprej. 
 
Tabela 12: Odplačila dolga 

Naziv konta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Odplačila domačega dolga 

550 
64.284 20.865 19.126 0 0 135.000 

 
 

3.2.6 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 

 
Sredstva iz proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri večjih 
naravnih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan 
veter, toča, žled, pozeba in drugih nesrečah, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče v 
skladu z 48. členom ZJF, ki natančno opredeljuje porabo teh sredstev. 
 
V letu 2010 smo oblikovali 24.541,31 EUR proračunske rezerve, prenos rezerve iz leta 2009 pa 
je znašal 82.031,73 EUR. Poraba je znašala skupaj 102.107,43 EUR, za prenos v leto 2011 pa 
je ostal znesek 4.465,61 EUR. 
 
V letu 2010 je bil izplačan znesek v višini 10.000 EUR v skladu s sklepom Občinskega sveta kot 
pomoč družini Zalokar po požaru. Sredstva v višini 92.107,43 EUR pa so bila porabljena 
predvsem za sanacijo plazu Kuharica in ostale sanacije cest, gozdnih poti, mostov, opornih 
zidov po neurjih in poplavah (predvsem decembrskih poplavah 2009) v skladu s sprejetim 
Odlokom o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2010 za sanacijo škode po 
poplavah v času med 22.12.2009 in 26.12.2009. 
 
Poraba sredstev proračunske rezerve v letu 2010: 

7.jan.10 Priprava zahtevkov za MOP in usklajevanja 755,91 € 
10.mar.10 sklep OS – družina Zalokar 10.000,00 € 

26.jul.10 Trava 555,67 € 
26.jul.10 Strojno čiščenje, odvoz materiala 1.320,00 € 
5.avg.10 Sanacija plazu Srednja vas 900,00 € 
9.avg.10 Trava 740,90 € 

18.avg.10 Popravilo po poplavah- kolesarska 1.681,20 € 
18.avg.10 Prevoz kamenja za ureditev vodotoka 249,60 € 
18.avg.10 Sanacija travnikov po poplavah 3.820,80 € 
20.avg.10 Nasipanje in utrjevanje cest in bankin po poplavah 7.800,00 € 
26.avg.10 Izdelava projekta PID za Plaz Kuharica 2.640,00 € 
30.sep.10 Nasipanje cest v Ukancu 705,60 € 
13.okt.10 Nakladanje, prevoz, nasipanje 9.612,00 € 
27.okt.10 Ureditev makadamske ceste 3.259,20 € 
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29.okt.10 Čiščenje potoka 72,00 € 
8.nov.10 Sanacija plazu 30.723,84 € 

17.nov.10 Odvoz naplavin iz hudournika 756,75 € 
24.nov.10 Dopolnitev elaborata za sanacije poplav 360,00 € 
24.nov.10 Dopolnitev elaborata sanacija za poplave 1.400,00 € 
29.nov.10 Sanacija plazu 7.862,40 € 
15.dec.10 Inženirsko geološki pregled s poročilom 300,00 € 
15.dec.10 Delo z bagrom 394,80 € 
30.dec.10 Popravilo nasipa 4.914,36 € 
30.dec.10 Strojna dela 1.152,00 € 
30.dec.10 Sanacija mostu 6.896,40 € 
30.dec.10 Sanacija poti v Ukancu 3.234,00 € 
  skupaj 102.107,43 € 

 

3.2.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE 
REZERVACIJE 

 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se, v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za 
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, 
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske 
rezervacije so se v skladu z Odlokom o proračunu občine Bohinj za leto 2010 namenila za: 
 

NAMEN ZNESEK OPOMBA 
AJPES (izpis podatkov 04/02-2010) 36,00 € Sredstva niso bila planirana 
DAIMLER AC LEASING, D.O.O. (Daimler- obresti) 10,32 € Sredstva niso bila planirana 
Darilo ob rojstvu otroka 4.250,31 € Premalo planiranih sredstev 
DZS, D.D. (obračun obresti 03/2010 ) 14,29 € Sredstva niso bila planirana 
GG BLED D.O.O. (bor embalaža iz leta 2007) 881,86 € Sredstva niso bila planirana 
GOSTILNA MIHOVC ZUPANC ANTONIJA S.P. 
(najemnina za WC za muzej) 

1.400,00 € Sredstva niso bila planirana 

INTEGRAL AVTO D.O.O. JESENICE - SKUPINA 
(registracija KR SU-220) 

59,65 € Premalo planiranih sredstev 

JANEZ ANDOLŠEK S.P. (čiščenje uniform- 09/2009) 49,74 € Sredstva niso bila planirana 
JEKO - IN, D.O.O., JESENICE (obračun zamudnih 
obresti za leto 2009) 

60,70 € Sredstva niso bila planirana 

KOROŠEC Vinko (enkratna denarna pomoč za 
dokončanje hleva) 

2.000,00 € Sredstva niso bila planirana 

LESARSTVO BAVDEK & Co. d.n.o. (izdelava 
knjižnega vozička 09/02-2010) 

232,32 € Sredstva niso bila planirana 

LUZ, D.D. (spr.veljavnega plana 15/03-2010 
Srednja vas) 

11.976,00 
€ 

Sredstva niso bila planirana 

MERCATOR, d.d. (zamudne obresti) 50,07 € Sredstva niso bila planirana 
MF DURS Kranj, Izpostava Radovljica (pristojbine za 
vzdrževanje gozdnih cest) 

167,51 € Sredstva niso bila planirana 

MOBITEL, d.d. (RO-02/2010) 2,94 € Sredstva niso bila planirana 
NOTA, GLASBENA AGENCIJA RADOVLJICA (izvedba 
Avsenikovega večera) 

5.106,00 € Premalo planiranih sredstev 

OBČINA BOHINJ (nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča 2010) 

3,64 € Sredstva niso bila planirana 

OBČINA JESENICE (notranja revizijska služba 
10/2010) 

905,66 € Premalo planiranih sredstev 

Stran 42 od 265



 

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI (nagrada in potni 
stroški mediatorja) 

20,78 € Sredstva niso bila planirana 

PD BOHINJSKA BISTRICA (sofinanciranje izvedbe 
programov športa) 

400,00 € Sredstva niso bila planirana 

PETROL D.D., LJUBLJANA (zamudne obresti) 21,79 € Sredstva niso bila planirana 
POŠTA SLOVENIJE D.O.O. (plačilo obresti 
12.11.2009-30.06.2010) 

6,00 € Sredstva niso bila planirana 

JOŽE ODAR (posek vetroloma na Vrtovinu po 
nalogu revirnega gozdarja) 

874,02 € Sredstva niso bila planirana 

TELEKOM SLOVENIJE D.D. (zamudne obresti) 2,55 € Sredstva niso bila planirana 
VIGRAD D.O.O. CELJE (zamudne obresti) 10,10 € Sredstva niso bila planirana 
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 
(premož.zavarovanje  ) 

203,37 € Premalo planiranih sredstev 

 

3.2.8 PORABA SREDSTEV REZERVE STANOVANJSKEGA SKLADA 

 
V skladu s Pravilnikom o oblikovanju stanovanjskega rezervnega sklada (Ur. list št. 11/2004), 
ki ga za Občino Bohinj mesečno obračunava služba Alpdom d.d. Radovljica in Skupnost 
lastnikov, Triglavska cesta 28, so se sredstva evidentirala na kontu 409300. Denarna sredstva 
so se evidentirala na kontu 9102 – rezervni sklad/stanovanjski sklad in na kontu 1101 – 
izločena denarna sredstva – rezervni sklad. Celotna denarna sredstva pa so na podračunu EZR 
Občine Bohinj. 
 
Stanje stanovanjskega rezervnega sklada na dan 31.12.2009 je znašalo 20.795,97 EUR, 
izplačila med letom 2010 so znašala 3.273,71 EUR, vplačila pa 3.844,86 EUR, tako da je 
končno stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2010 21.367,12 EUR. Sredstva se namensko 
prenesejo v leto 2011. 
 

Zap.št. namen znesek naslov 
1 Rušenje in izdelava novih stopnic pred vhodom 154,59 Prečna 1 
2 Izvedba sanacijskih del v hodniku 1.240,95 Tomaža Godca 3 
3 ALU vhodna vrata, ključi in domofoni 425,99 Vodnikova 8 
4 Montaža senzorskih svetilk 318,79 Prečna 5 
5 Menjava senzorjev in zidarska dela 48,38 Vodnikova 8 
6 Barvanje stopnišča in popravilo fasade 271,77 Prečna 1 
7 Intervencijska zamenjava kotla 813,23 Trg svobode 6 
 SKUPAJ 3.273,71  

 
Sredstva stanovanjskega rezervnega sklada za Triglavsko 28 so bila porabljena za: 

Zap.št. namen znesek 
1 Material in pokrivanje nadstrešja 13,72 
2 Stroški za ograjo 18,87 
3 Raztezna posoda 14,28 
4 Potopna črpalka 49,34 
5 Sanacija talnih oblog 285,07 
6 Provizija za plačilni promet 8,07 
 SKUPAJ 389,36 

 
Stanje sredstev rezervnega sklada za stanovanje na Triglavski 28 na dan 31.12.2009 je 
znašalo 0 EUR, izplačila med letom 2010 so znašala 389,36 EUR, vplačila pa prav tako 389,36 
EUR, tako da sredstev konec leta na tej postavki ni. 

Stran 43 od 265



 

 

4  P O S E B N I  D E L  Z A K L J UČN E G A  R AČU N A  
P R O R AČU N A  

Stran 44 od 265



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Bohinj za leto 2010 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOHINJ ZA LETO 2010

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01 - Občinski svet

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

01 Občinski svet 84.392,0084.392,0066.159,70 78,4 78,4

84.392,0001 POLITIČNI SISTEM 84.392,0066.159,70 78,4 78,4

84.392,000101 Politični sistem 84.392,0066.159,70 78,4 78,4

48.962,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 48.962,0039.580,15 80,8 80,8

35.000,003001 Del plače članom občin. sveta in nagrad  članom delovnih teles 35.000,0029.898,65 85,4 85,4

35.000,00402905 Sejnine udeležencem odborov 35.000,0029.898,65 85,4 85,4

1.000,003014 Stroški reprezentance - občinski svet 1.000,00303,60 30,4 30,4

1.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.000,00303,60 30,4 30,4

10.000,005005 Prenos sej občinskega sveta po kabelskemu sistemu 10.000,006.451,20 64,5 64,5

10.000,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.000,006.451,20 64,5 64,5

2.962,005010 Financiranje političnih strank 2.962,002.926,70 98,8 98,8

2.962,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.962,002.926,70 98,8 98,8

35.430,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 35.430,0026.579,55 75,0 75,0

35.430,003040 Volitve - sejnine 35.430,0026.579,55 75,0 75,0

1.816,60402000 Pisarniški material in storitve 1.816,601.816,60 100,0 100,0

1.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.000,00875,90 87,6 87,6

2.683,40402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.430,841.505,28 56,1 61,9

850,00402206 Poštnina in kurirske storitve 850,000,00 0,0 0,0

500,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 752,56752,56 150,5 100,0

28.580,00402905 Sejnine udeležencem odborov 28.580,0021.629,21 75,7 75,7

Stran: 1 od 51

Stran 45 od 265



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

02 - Nadzorni odbor

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

02 Nadzorni odbor 7.841,007.711,005.046,87 64,4 65,5

7.841,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.711,005.046,87 64,4 65,5

7.841,000203 Fiskalni nadzor 7.711,005.046,87 64,4 65,5

7.841,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 7.711,005.046,87 64,4 65,5

7.841,003002 Del plače članom nadzornega odbora 7.711,005.046,87 64,4 65,5

7.841,00402905 Sejnine udeležencem odborov 7.711,005.046,87 64,4 65,5

Stran: 2 od 51

Stran 46 od 265



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

03 - Župan

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

03 Župan 125.866,00125.866,00110.651,11 87,9 87,9

125.866,0001 POLITIČNI SISTEM 125.866,00110.651,11 87,9 87,9

125.866,000101 Politični sistem 125.866,00110.651,11 87,9 87,9

125.866,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 125.866,00110.651,11 87,9 87,9

30.000,003000 Plača občinskega funkcionarja 30.000,0027.235,64 90,8 90,8

30.000,00402905 Sejnine udeležencem odborov 30.000,0027.235,64 90,8 90,8

49.441,003003 Osnovna plača - župan 49.441,0048.551,18 98,2 98,2

39.000,00400000 Osnovne plače 38.450,4737.742,98 96,8 98,2

2.000,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.105,882.105,88 105,3 100,0

692,00400100 Regres za letni dopust 692,00692,00 100,0 100,0

850,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00821,73 96,7 96,7

0,00400900 Jubilejne nagrade 433,13433,13 --- 100,0

3.600,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.600,003.551,67 98,7 98,7

2.700,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.700,002.620,59 97,1 97,1

240,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 240,00218,49 91,0 91,0

27,00401200 Prispevek za zaposlovanje 27,0024,11 89,3 89,3

42,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 42,0040,08 95,4 95,4

290,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 300,52300,52 103,6 100,0

14.470,003012 Stroški za prosl.,pokrov.prired.,poroč.obred.in promocije 14.470,0011.556,52 79,9 79,9

40,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 40,000,00 0,0 0,0

1.400,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.328,921.125,60 80,4 84,7

6.500,00402009 Izdatki za reprezentanco 6.571,086.571,08 101,1 100,0

2.030,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.030,00981,48 48,4 48,4

2.000,00402101 Knjige 2.000,001.414,04 70,7 70,7

2.500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.500,001.464,32 58,6 58,6

1.500,003013 Materialni stroški - GSM 1.500,001.027,57 68,5 68,5

1.500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.500,001.027,57 68,5 68,5

Stran: 3 od 51

Stran 47 od 265



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

03 - Župan

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

24.300,003020 Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca 24.300,0018.443,95 75,9 75,9

300,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 300,000,00 0,0 0,0

17.000,00402009 Izdatki za reprezentanco 17.000,0013.456,09 79,2 79,2

500,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,00445,10 89,0 89,0

500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00469,76 94,0 94,0

500,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 500,00393,00 78,6 78,6

5.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,003.680,00 66,9 66,9

800,003030 Dnevnice za službena potovanja 800,0028,81 3,6 3,6

400,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 400,0028,81 7,2 7,2

400,00402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 400,000,00 0,0 0,0

4.500,003032 Stroški prevoza 4.500,003.807,44 84,6 84,6

4.000,00402402 Stroški prevoza v državi 4.000,003.807,44 95,2 95,2

500,00402405 Stroški prevoza v tujini 500,000,00 0,0 0,0

855,003034 Hotelske in restavracijske storitve 855,000,00 0,0 0,0

355,00402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 355,000,00 0,0 0,0

500,00402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 500,000,00 0,0 0,0

Stran: 4 od 51

Stran 48 od 265



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

04 Občinska uprava 7.772.208,337.772.338,335.962.152,38 76,7 76,7

5.000,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.130,005.129,69 102,6 100,0

5.000,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.130,005.129,69 102,6 100,0

5.000,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 5.130,005.129,69 102,6 100,0

5.000,003166 Provizija za plačilni promet 5.130,005.129,69 102,6 100,0

5.000,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 5.130,005.129,69 102,6 100,0

600,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 600,00600,00 100,0 100,0

600,000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 600,00600,00 100,0 100,0

600,0003029002 Mednarodno sodelovanje občin 600,00600,00 100,0 100,0

600,005070 Članstvo omrežja Alpskih občin 600,00600,00 100,0 100,0

600,00402921 Članarine v mednarodnih organizacijah 600,00600,00 100,0 100,0

345.176,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 345.176,00260.065,49 75,3 75,3

107.208,000402 Informatizacija uprave 107.208,0074.315,05 69,3 69,3

107.208,0004029001 Informacijska infrastruktura 107.208,0074.315,05 69,3 69,3

107.208,006757 Širokopasovno omrežje Bohinj 107.208,0074.315,05 69,3 69,3

208,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 208,00207,26 99,6 99,6

102.000,00420401 Novogradnje 102.000,0074.107,79 72,7 72,7

5.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,000,00 0,0 0,0

237.968,000403 Druge skupne administrativne službe 237.968,00185.750,44 78,1 78,1

47.250,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 47.250,0037.718,62 79,8 79,8

800,003191 Urejanje internetnih strani 800,00448,50 56,1 56,1

800,00402099 Drugi splošni material in storitve 800,00448,50 56,1 56,1

Stran: 5 od 51

Stran 49 od 265



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

2.850,005002 Stroški za tisk in objavo 2.842,802.163,20 75,9 76,1

2.850,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.842,802.163,20 75,9 76,1

3.600,005003 Občinski tednik 3.607,203.607,20 100,2 100,0

3.600,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.607,203.607,20 100,2 100,0

40.000,005004 Bohinjske novice 40.000,0031.499,72 78,8 78,8

40.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 40.000,0031.499,72 78,8 78,8

5.810,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 5.810,005.357,87 92,2 92,2

100,003011 Občinski kulturni praznik 100,0020,00 20,0 20,0

100,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 100,0020,00 20,0 20,0

833,043050 Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - plakete, priznanja 833,04833,04 100,0 100,0

833,04402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 833,04833,04 100,0 100,0

500,003052 Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - pogostitev 500,00500,00 100,0 100,0

500,00402009 Izdatki za reprezentanco 500,00500,00 100,0 100,0

4.376,963054 Občinski praznik drugi stroški 4.376,964.004,83 91,5 91,5

4.376,96402199 Drugi posebni materiali in storitve 4.376,964.004,83 91,5 91,5

184.908,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 184.908,00142.673,95 77,2 77,2

12.150,003174 Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev, drugo 12.150,0012.128,57 99,8 99,8

12.150,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 12.150,0012.128,57 99,8 99,8

3.400,004100 Sanitarije na Ribčevem Lazu 3.400,001.020,99 30,0 30,0

200,00402099 Drugi splošni material in storitve 200,00116,49 58,2 58,2

2.300,00402200 Električna energija 2.300,00262,51 11,4 11,4

900,00402203 Voda in komunalne storitve 900,00641,99 71,3 71,3

Stran: 6 od 51

Stran 50 od 265



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

168.948,004700 Poslovni prostori 168.948,00129.331,44 76,6 76,6

1.800,00402001 Čistilni material in storitve 1.800,00737,81 41,0 41,0

5.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 5.000,002.639,88 52,8 52,8

15.000,00402200 Električna energija 15.500,0015.495,24 103,3 100,0

25.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 25.000,0014.572,90 58,3 58,3

3.000,00402203 Voda in komunalne storitve 2.500,001.869,35 62,3 74,8

20.500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 20.500,0011.613,59 56,7 56,7

148,00402504 Zavarovalne premije za objekte 148,00147,63 99,8 99,8

98.500,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 98.500,0082.255,04 83,5 83,5

410,004704 Telefon - poslovni prostori 410,00192,95 47,1 47,1

410,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 410,00192,95 47,1 47,1

26.000,0005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 26.000,0025.117,68 96,6 96,6

26.000,000502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 26.000,0025.117,68 96,6 96,6

26.000,0005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 26.000,0025.117,68 96,6 96,6

4.703,005060 RAGOR 4.703,003.821,00 81,3 81,3

4.703,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 4.703,003.821,00 81,3 81,3

15.897,005062 Sofinanciranje programov BSC 15.897,0015.896,68 100,0 100,0

15.897,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 15.897,0015.896,68 100,0 100,0

5.400,005064 Sofinanciranje priprave dokumentacije in vloge za kohezijo 5.400,005.400,00 100,0 100,0

5.400,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.400,005.400,00 100,0 100,0

672.730,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 672.730,00624.989,81 92,9 92,9

90.024,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 90.024,0089.566,36 99,5 99,5

84.684,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 84.684,0084.683,53 100,0 100,0

9.684,003176 Stroški revizorskih storitev 9.684,009.684,00 100,0 100,0

9.684,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 9.684,009.684,00 100,0 100,0

Stran: 7 od 51

Stran 51 od 265



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

75.000,003197 Stroški SMIR 75.000,0074.999,53 100,0 100,0

75.000,00413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 75.000,0074.999,53 100,0 100,0

5.340,0006029002 Delovanje zvez občin 5.340,004.882,83 91,4 91,4

5.340,003170 Stroški storitev na področju požar. Varn.i in CZ 5.340,004.882,83 91,4 91,4

5.340,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.340,004.882,83 91,4 91,4

582.706,000603 Dejavnost občinske uprave 582.706,00535.423,45 91,9 91,9

517.606,0006039001 Administracija občinske uprave 517.606,00492.592,59 95,2 95,2

381.299,003101 Osnovne plače 381.299,00373.807,94 98,0 98,0

264.000,00400000 Osnovne plače 264.000,00260.859,97 98,8 98,8

10.000,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.000,009.803,81 98,0 98,0

1.000,00400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.000,00598,97 59,9 59,9

12.100,00400100 Regres za letni dopust 12.100,0012.100,00 100,0 100,0

12.500,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 12.500,0012.269,12 98,2 98,2

11.320,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 11.320,0010.761,16 95,1 95,1

180,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 180,00178,88 99,4 99,4

14.000,00400400 Sredstva za nadurno delo 14.000,0013.504,56 96,5 96,5

1.330,00400900 Jubilejne nagrade 1.330,00721,89 54,3 54,3

26.000,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 26.000,0025.217,78 97,0 97,0

19.500,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 19.500,0018.692,35 95,9 95,9

1.600,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.600,001.510,07 94,4 94,4

200,00401200 Prispevek za zaposlovanje 200,00170,88 85,4 85,4

300,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 300,00284,85 95,0 95,0

5.500,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 5.500,005.365,14 97,6 97,6

1.769,00402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 1.769,001.768,51 100,0 100,0

12.120,003140 Pisarniški material in storitve 12.120,009.687,74 79,9 79,9

12.120,00402000 Pisarniški material in storitve 12.120,009.687,74 79,9 79,9

1.100,003141 Zdravniški pregledi 1.100,0096,88 8,8 8,8

1.100,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.100,0096,88 8,8 8,8

10.000,003142 Delo preko študentskega servisa 8.785,828.247,66 82,5 93,9

10.000,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 8.785,828.247,66 82,5 93,9
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20.000,003144 Podjemna pogodba 21.214,1821.165,86 105,8 99,8

15.000,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 16.214,1816.214,18 108,1 100,0

5.000,00402912 Posebni davek na določene prejemke 5.000,004.951,68 99,0 99,0

1.830,003146 Čistilni material in storitve 1.830,001.137,12 62,1 62,1

1.830,00402001 Čistilni material in storitve 1.830,001.137,12 62,1 62,1

2.000,003147 Časopisi, revije, knjige in strok. literatura 2.000,001.618,46 80,9 80,9

2.000,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.000,001.618,46 80,9 80,9

15.000,003148 Računalniške storitve 15.000,0014.627,02 97,5 97,5

15.000,00402007 Računalniške storitve 15.000,0014.627,02 97,5 97,5

22.000,003153 Poštnina in kurirske storitve 22.000,0020.665,40 93,9 93,9

22.000,00402206 Poštnina in kurirske storitve 22.000,0020.665,40 93,9 93,9

11.500,003154 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 11.500,0010.866,33 94,5 94,5

11.500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 11.500,0010.866,33 94,5 94,5

6.600,003160 Stroški prevoza - kilometrina 6.600,006.332,52 96,0 96,0

6.600,00402402 Stroški prevoza v državi 6.600,006.332,52 96,0 96,0

900,003161 Dnevnice za službena potovanja v državi 900,00406,86 45,2 45,2

900,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 900,00406,86 45,2 45,2

3.000,003164 Stroški seminarjev 3.000,001.427,00 47,6 47,6

3.000,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 3.000,001.427,00 47,6 47,6

3.000,003165 Izdatki za strokovno izobraževanje 3.000,001.131,80 37,7 37,7

3.000,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 3.000,001.131,80 37,7 37,7

2.585,003167 Bančne storitve 2.585,001.506,25 58,3 58,3

2.585,00402931 Plačila bančnih storitev 2.585,001.506,25 58,3 58,3

900,003171 Druge članarine 900,00699,98 77,8 77,8

900,00402923 Druge članarine 900,00699,98 77,8 77,8
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6.850,003172 Drugi splošni material in storitve 6.850,002.328,98 34,0 34,0

150,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 150,000,00 0,0 0,0

4.700,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.700,001.322,09 28,1 28,1

550,00402108 Drobni inventar 550,000,00 0,0 0,0

500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,0075,05 15,0 15,0

950,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 950,00931,84 98,1 98,1

1.722,003173 Zavarovalne premije - pravna zaščita 1.722,001.652,85 96,0 96,0

1.722,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.722,001.652,85 96,0 96,0

15.200,003193 Stroški intelektualnih storitev 15.200,0015.185,94 99,9 99,9

15.200,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 15.200,0015.185,94 99,9 99,9

65.100,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 65.100,0042.830,86 65,8 65,8

4.800,003157 Vzdrževanje osnovnih sredstev 4.800,002.884,88 60,1 60,1

9,70402304 Pristojbine za registracijo vozil 9,709,70 100,0 100,0

390,30402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 390,300,00 0,0 0,0

4.400,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.400,002.875,18 65,3 65,3

46.000,003177 Tekoče vzdrževanje stavb 46.000,0029.321,83 63,7 63,7

7.000,00402200 Električna energija 7.000,004.101,30 58,6 58,6

17.329,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 17.329,008.751,32 50,5 50,5

1.200,00402203 Voda in komunalne storitve 1.200,00333,24 27,8 27,8

15.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 15.000,0010.665,47 71,1 71,1

2.440,00402504 Zavarovalne premije za objekte 2.440,002.439,95 100,0 100,0

3.031,00402512 Zavarovalne premije za opremo 3.031,003.030,55 100,0 100,0

4.000,003180 Nabava pisarniškega pohištva 4.000,00964,80 24,1 24,1

4.000,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 4.000,00964,80 24,1 24,1

10.000,003182 Nakup računalnikov in prog. opreme 10.000,009.439,35 94,4 94,4

10.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 10.000,009.439,35 94,4 94,4

300,003183 Nakup telefonov 300,00220,00 73,3 73,3

300,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 300,00220,00 73,3 73,3
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182.409,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 182.409,00177.658,02 97,4 97,4

182.409,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 182.409,00177.658,02 97,4 97,4

24.409,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 24.409,0021.166,16 86,7 86,7

9.128,604920 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - tekoči transfer 9.128,608.582,13 94,0 94,0

9.128,60402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 9.128,608.582,13 94,0 94,0

1.200,004921 Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - plačilo GSM 1.200,00503,63 42,0 42,0

1.200,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.200,00503,63 42,0 42,0

12.080,404930 Nakup opreme za CZ 12.080,4012.080,40 100,0 100,0

12.080,40431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.080,4012.080,40 100,0 100,0

2.000,004931 Investicijski transfer za CZ 2.000,000,00 0,0 0,0

2.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,000,00 0,0 0,0

158.000,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 158.000,00156.491,86 99,1 99,1

19.300,004900 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Bled - Bohinj 19.300,0019.300,00 100,0 100,0

19.300,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.300,0019.300,00 100,0 100,0

56.819,044901 Sredstva za redno dejavnost Prostovoljnih gasilskih društev 56.819,0456.819,04 100,0 100,0

56.819,04412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 56.819,0456.819,04 100,0 100,0

8.380,964910 Investicijsko vzdrževanje gas.domov in opreme 8.380,968.380,96 100,0 100,0

8.380,96431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.380,968.380,96 100,0 100,0

20.000,004911 Tekoči transfer - nakup opreme 20.000,0020.000,00 100,0 100,0

20.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,0020.000,00 100,0 100,0

53.500,004912 Nakup opreme - investicijski transfer 53.500,0051.991,86 97,2 97,2

53.500,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 53.500,0051.991,86 97,2 97,2
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500,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 500,00492,00 98,4 98,4

500,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 500,00492,00 98,4 98,4

500,0008029001 Prometna varnost 500,00492,00 98,4 98,4

500,003175 Svet za varnost občanov 500,00492,00 98,4 98,4

500,00402099 Drugi splošni material in storitve 500,00492,00 98,4 98,4

57.228,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 57.228,0051.552,80 90,1 90,1

57.228,001003 Aktivna politika zaposlovanja 57.228,0051.552,80 90,1 90,1

57.228,0010039001 Povečanje zaposljivosti 57.228,0051.552,80 90,1 90,1

56.711,743301 Javna dela - osnovne plače 56.711,7451.036,54 90,0 90,0

38.000,00400000 Osnovne plače 38.000,0034.286,10 90,2 90,2

3.460,00400100 Regres za letni dopust 3.460,003.460,00 100,0 100,0

4.179,74400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 4.179,744.055,45 97,0 97,0

1.870,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.870,001.816,20 97,1 97,1

1.000,00400400 Sredstva za nadurno delo 1.000,00903,35 90,3 90,3

4.204,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4.204,004.087,05 97,2 97,2

2.430,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.430,002.182,48 89,8 89,8

200,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 200,00181,74 90,9 90,9

22,00401200 Prispevek za zaposlovanje 22,0020,51 93,2 93,2

46,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 46,0043,66 94,9 94,9

1.300,00402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 1.300,000,00 0,0 0,0

516,264033 Materialni stroški - javna dela - Službena obleka 516,26516,26 100,0 100,0

516,26402100 Uniforme in službena obleka 516,26516,26 100,0 100,0
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327.703,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 327.703,00278.345,45 84,9 84,9

238.003,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 238.003,00189.703,93 79,7 79,7

216.003,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 216.003,00178.379,54 82,6 82,6

5.000,004054 Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta 5.000,00610,45 12,2 12,2

0,00410219 Subvencioniranje standardov kakovosti 610,45610,45 --- 100,0

5.000,00420702 Pridobitev blagovnih znamk 4.389,550,00 0,0 0,0

128.230,004069 Ukrepi za ohranitev in razvoj kmetijstva in podeželja 128.230,00126.594,67 98,7 98,7

128.230,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 128.230,00126.594,67 98,7 98,7

72.300,004091 Programi LEADER 72.300,0041.975,33 58,1 58,1

72.300,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 72.300,0041.975,33 58,1 58,1

8.300,005063 LAS-za razvoj podeželja 8.300,007.855,63 94,7 94,7

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.066,865.066,86 --- 100,0

8.300,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.233,142.788,77 33,6 86,3

823,005067 SORA 823,000,00 0,0 0,0

823,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 823,000,00 0,0 0,0

1.350,005071 Čebelarsko kulturno izobraževalno središče Gorenjske 1.350,001.343,46 99,5 99,5

1.350,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.350,001.343,46 99,5 99,5

22.000,0011029003 Zemljiške operacije 22.000,0011.324,39 51,5 51,5

15.000,004030 Urejanje javnih kmetijskih in večnamenskih poti 15.000,004.326,36 28,8 28,8

5.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,004.326,36 86,5 86,5

10.000,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 10.000,000,00 0,0 0,0

7.000,004031 Urejanje gozdnih vlak 7.000,006.998,03 100,0 100,0

7.000,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 7.000,006.998,03 100,0 100,0
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1.700,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 1.700,00657,24 38,7 38,7

1.700,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 1.700,00657,24 38,7 38,7

1.700,004056 Stroški zavetišča za živali 1.700,00657,24 38,7 38,7

1.700,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.700,00657,24 38,7 38,7

88.000,001104 Gozdarstvo 88.000,0087.984,28 100,0 100,0

88.000,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 88.000,0087.984,28 100,0 100,0

88.000,004060 Vzdrževanje gozdnih cest 88.000,0087.984,28 100,0 100,0

88.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 88.000,0087.984,28 100,0 100,0

60.000,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 60.000,0044.712,44 74,5 74,5

60.000,001202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 60.000,0044.712,44 74,5 74,5

60.000,0012029001 Oskrba z električno energijo 60.000,0044.712,44 74,5 74,5

60.000,004332 Tokovina 60.000,0044.712,44 74,5 74,5

60.000,00402200 Električna energija 60.000,0044.712,44 74,5 74,5

1.294.228,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.294.228,00815.898,92 63,0 63,0

1.294.228,001302 Cestni promet in infrastruktura 1.294.228,00815.898,92 63,0 63,0

119.160,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 119.160,00105.375,16 88,4 88,4

10.160,006090 Asfaltiranje - KS Bohinjska Bistrica 10.160,0010.160,00 100,0 100,0

10.160,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.160,0010.160,00 100,0 100,0

10.000,006091 Asfaltiranje - KS Stara Fužina 10.000,009.611,23 96,1 96,1

10.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.000,009.611,23 96,1 96,1

8.000,006092 Asfaltiranje - KS Srednja vas 8.000,008.000,00 100,0 100,0

8.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.000,008.000,00 100,0 100,0
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19.000,006093 Asfaltiranje - KS Koprivnik Gorjuše 19.000,0019.000,00 100,0 100,0

19.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 19.000,0019.000,00 100,0 100,0

72.000,006102 Letno vzdrževanje krajevnih cest 72.000,0058.603,93 81,4 81,4

72.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 72.000,0058.603,93 81,4 81,4

816.727,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 816.727,00476.251,08 58,3 58,3

90.000,006141 Izgradnja pločnikov ob Jelovški ulici 90.000,0087.224,88 96,9 96,9

88.845,00420401 Novogradnje 88.845,0086.070,87 96,9 96,9

1.155,00420801 Investicijski nadzor 1.155,001.154,01 99,9 99,9

726.727,006145 Kolesarska pot Bohinj 726.727,00389.026,20 53,5 53,5

16.800,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 16.800,000,00 0,0 0,0

1.709,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.709,001.708,56 100,0 100,0

4.648,00402099 Drugi splošni material in storitve 4.648,000,00 0,0 0,0

1.281,00402799 Druge odškodnine in kazni 1.281,001.281,00 100,0 100,0

624.985,60420401 Novogradnje 624.985,60317.052,75 50,7 50,7

13.688,40420600 Nakup zemljišč 13.688,408.663,00 63,3 63,3

18.185,00420801 Investicijski nadzor 14.933,2011.649,11 64,1 78,0

36.840,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 40.091,8040.091,80 108,8 100,0

8.590,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 8.590,008.579,98 99,9 99,9

221.500,0013029003 Urejanje cestnega prometa 221.500,00154.825,09 69,9 69,9

12.000,004301 Odbojne ograje na občinskih cestah 12.000,006.202,16 51,7 51,7

12.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 12.000,006.202,16 51,7 51,7

40.000,004320 Odškodnine pri izgradnji cestne in komunalne infrastrukture 40.000,009.047,40 22,6 22,6

40.000,00402799 Druge odškodnine in kazni 40.000,009.047,40 22,6 22,6

14.000,004808 Postavitev turistične signalizacije 14.000,0011.222,18 80,2 80,2

14.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 14.000,0011.222,18 80,2 80,2

5.000,006103 Talna in vertikalna  signalizacija 5.000,001.750,44 35,0 35,0

5.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.000,001.750,44 35,0 35,0
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34.500,006109 Vzdrževanje mostov na krajevnih cestah 34.500,0034.483,03 100,0 100,0

2.978,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.978,002.961,06 99,4 99,4

31.522,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 31.522,0031.521,97 100,0 100,0

2.000,006121 Talna, vertikalna in svetlobna signalizacija 2.000,001.251,60 62,6 62,6

2.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000,001.251,60 62,6 62,6

4.000,006130 Oporni zidovi - vzdrževanje 4.000,001.399,92 35,0 35,0

4.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.000,001.399,92 35,0 35,0

110.000,006418 Ureditev parkirišč Ribčev Laz 110.000,0089.468,36 81,3 81,3

105.000,00420401 Novogradnje 105.000,0085.868,36 81,8 81,8

5.000,00420801 Investicijski nadzor 5.000,003.600,00 72,0 72,0

106.841,0013029004 Cestna razsvetljava 106.841,0056.849,37 53,2 53,2

16.683,004330 Vzdrževanje javne razsvetljave 16.683,0016.185,70 97,0 97,0

16.683,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 16.683,0016.185,70 97,0 97,0

84.400,004333 Investicije v javno razsvetljavo 84.400,0034.905,67 41,4 41,4

84.400,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 84.400,0034.905,67 41,4 41,4

5.758,004335 Novo odjemno mesto el. Energije 5.758,005.758,00 100,0 100,0

5.758,00402200 Električna energija 5.758,005.758,00 100,0 100,0

30.000,0013029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 30.000,0022.598,22 75,3 75,3

30.000,006120 Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest 30.000,0022.598,22 75,3 75,3

30.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 30.000,0022.598,22 75,3 75,3
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423.439,0014 GOSPODARSTVO 423.439,00404.589,57 95,6 95,6

17.881,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 17.881,0016.560,62 92,6 92,6

17.881,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 17.881,0016.560,62 92,6 92,6

10.040,004200 Subvencionirana obrestna mera za kredite 10.040,008.719,62 86,9 86,9

10.040,00410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom 10.040,008.719,62 86,9 86,9

3.042,004201 Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah 3.042,003.042,00 100,0 100,0

3.042,00410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom 3.042,003.042,00 100,0 100,0

4.799,004202 Pospeševanje izobraževana podjetnikov 4.799,004.799,00 100,0 100,0

4.799,00410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom 4.799,004.799,00 100,0 100,0

405.558,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 405.558,00388.028,95 95,7 95,7

5.000,0014039001 Promocija občine 5.000,00249,02 5,0 5,0

5.000,003021 Stroški za pokrov.prired župana - prireditve ob obletnicah 5.000,00249,02 5,0 5,0

5.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.000,00249,02 5,0 5,0

400.558,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 400.558,00387.779,93 96,8 96,8

21.982,004103 Urejanje tekaških prog 21.982,0021.981,41 100,0 100,0

21.982,00402099 Drugi splošni material in storitve 21.982,0021.981,41 100,0 100,0

25.000,004108 Tradicionalne in druge prireditve 25.000,0020.971,53 83,9 83,9

25.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,0020.971,53 83,9 83,9

36.350,004115 Prireditve ob novem letu 36.350,0036.321,38 99,9 99,9

36.350,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 36.350,0036.321,38 99,9 99,9

30.000,004117 Turistična informativna dejavnost - TIC 30.000,0030.000,47 100,0 100,0

30.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 30.000,0030.000,47 100,0 100,0

40.600,004118 Drsališče Bohinjska Bistrica 40.600,0040.596,00 100,0 100,0

40.600,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 40.600,0040.596,00 100,0 100,0
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10.000,004122 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - Festival samoniklega cvetja 10.000,0010.000,00 100,0 100,0

10.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.000,0010.000,00 100,0 100,0

12.000,004123 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in vzdrževanje turističnih poti in ostala 

turistična signalizacija

12.000,0012.000,00 100,0 100,0

12.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.000,0012.000,00 100,0 100,0

67.376,004124 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače 67.376,0065.899,28 97,8 97,8

41.891,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 41.891,0041.685,11 99,5 99,5

6.719,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 6.719,006.711,31 99,9 99,9

17.498,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 17.498,0016.234,86 92,8 92,8

1.268,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.268,001.268,00 100,0 100,0

28,804125 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - kartica gost bohinja 0,000,00 0,0 ---

28,80413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,000,00 0,0 ---

11.971,204130 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - ski bus 12.000,0012.000,00 100,2 100,0

11.971,20413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.000,0012.000,00 100,2 100,0

74.000,004131 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - promocija 74.000,0074.000,00 100,0 100,0

74.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 74.000,0074.000,00 100,0 100,0

50.000,004133 Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - redno delovanje zavoda 50.000,0049.015,37 98,0 98,0

50.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 50.000,0049.015,37 98,0 98,0

5.000,004137 Festival pohodništva - tekoči transfer zavoda 5.000,004.813,15 96,3 96,3

5.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.000,004.813,15 96,3 96,3

5.000,004140 Svetovni pokal Telemark 5.000,005.000,00 100,0 100,0

5.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.000,005.000,00 100,0 100,0

1.250,005065 Brezmejna doživetja kulturne dediščine 1.250,001.236,22 98,9 98,9

1.250,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.250,001.236,22 98,9 98,9

1.000,005066 Slow turizem 1.000,000,00 0,0 0,0

1.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.000,000,00 0,0 0,0

Stran: 18 od 51

Stran 62 od 265



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

5.000,005068 Konjeniške poti 5.000,000,00 0,0 0,0

5.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.000,000,00 0,0 0,0

4.000,005069 Stan na Goreljeku 4.000,003.945,12 98,6 98,6

4.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.000,003.945,12 98,6 98,6

1.215.116,3315 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.215.116,33825.037,59 67,9 67,9

1.075.116,331502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.075.116,33751.848,56 69,9 69,9

1.075.116,3315029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.075.116,33751.848,56 69,9 69,9

7.500,006711 Glavni projekt PGD, PZI Povezovalni kanal Ribčev Laz – Boh.Bistrica 7.500,006.200,00 82,7 82,7

7.500,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.500,006.200,00 82,7 82,7

7.500,006713 Povezovalni kanal Zgornja dolina - IP + PGD + PZI 7.500,006.400,00 85,3 85,3

7.500,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.500,006.400,00 85,3 85,3

130.560,006718 CČN Bohinj 130.560,0082.112,60 62,9 62,9

300,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 300,00292,60 97,5 97,5

48.260,00420600 Nakup zemljišč 48.260,000,00 0,0 0,0

82.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 82.000,0081.820,00 99,8 99,8

49.600,006719 Namenska sredstva investicijskih odhodkov v kanalizacijo 49.600,0024.334,40 49,1 49,1

0,00420401 Novogradnje 12.863,1412.863,14 --- 100,0

49.600,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 36.736,8611.471,26 23,1 31,2

764.941,806732 Sekunarna kanalizacija Ribčev Laz (Gradnja kanalizac.omrežja Ukanc 3.4. faza, Ribčev Laz) 764.941,80556.998,45 72,8 72,8

3.511,28402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.511,283.511,28 100,0 100,0

746.766,24420401 Novogradnje 746.766,24543.820,44 72,8 72,8

9.100,00420801 Investicijski nadzor 9.100,004.102,45 45,1 45,1

5.564,28420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.564,285.564,28 100,0 100,0

9.000,006746 Gradbeni nadzor za kanalizacijo in vodovod 9.000,001.911,34 21,2 21,2

9.000,00420801 Investicijski nadzor 9.000,001.911,34 21,2 21,2
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34.881,536752 Gradnja povezovalnega kanala spodnja dolina 34.881,5334.853,17 99,9 99,9

34.881,53420401 Novogradnje 34.881,5334.853,17 99,9 99,9

71.133,006754 Projekti sekundarne kanalizacije 71.133,0039.038,60 54,9 54,9

71.133,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 71.133,0039.038,60 54,9 54,9

25.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 25.000,003.280,00 13,1 13,1

25.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 25.000,003.280,00 13,1 13,1

25.000,004411 Urejanje brežin in propustov 25.000,003.280,00 13,1 13,1

25.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 25.000,003.280,00 13,1 13,1

115.000,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 115.000,0069.909,03 60,8 60,8

115.000,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 115.000,0069.909,03 60,8 60,8

30.000,006407 Ureditev vaškega jedra Koprivnik 30.156,0030.150,83 100,5 100,0

28.800,00420401 Novogradnje 28.956,0028.955,63 100,5 100,0

1.200,00420801 Investicijski nadzor 1.200,001.195,20 99,6 99,6

80.000,006414 Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica/Projekt 79.844,0035.558,20 44,5 44,5

80.000,00420401 Novogradnje 79.844,0035.558,20 44,5 44,5

5.000,006419 Projekt Korita Mostnice 5.000,004.200,00 84,0 84,0

5.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,004.200,00 84,0 84,0

526.042,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 526.042,00337.072,65 64,1 64,1

133.500,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 133.500,0042.470,59 31,8 31,8

18.500,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 18.500,007.610,59 41,1 41,1

10.000,004321 Geodetski posnetki 10.000,003.790,20 37,9 37,9

10.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.000,003.790,20 37,9 37,9

1.500,004323 Cenitve Občina 1.500,00240,00 16,0 16,0

1.500,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.500,00240,00 16,0 16,0
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7.000,004818 Vzdrževanje programske opreme in najem strežnika 7.000,003.580,39 51,2 51,2

7.000,00402007 Računalniške storitve 7.000,003.580,39 51,2 51,2

115.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 115.000,0034.860,00 30,3 30,3

95.000,004804 Novi prostorski dokumenti 95.000,0023.820,00 25,1 25,1

95.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 95.000,0023.820,00 25,1 25,1

15.000,004809 Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz - OPPN 15.000,0011.040,00 73,6 73,6

15.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,0011.040,00 73,6 73,6

5.000,006417 Podrobnejši prostorski načrt DPN - strokovne podlage 5.000,000,00 0,0 0,0

5.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.000,000,00 0,0 0,0

269.625,001603 Komunalna dejavnost 269.625,00217.114,09 80,5 80,5

190.000,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 190.000,00151.875,58 79,9 79,9

190.000,004814 Mrliške vežice KS Stara Fužina, KS Srednja vas 190.000,00151.875,58 79,9 79,9

185.500,00420401 Novogradnje 185.500,00148.097,88 79,8 79,8

4.500,00420801 Investicijski nadzor 4.500,003.777,70 84,0 84,0

70.525,0016039003 Objekti za rekreacijo 70.525,0056.409,21 80,0 80,0

70.525,004710 Čistilni material in storitve - večnamenska dvorana 70.525,0056.409,21 80,0 80,0

1.500,00402001 Čistilni material in storitve 1.000,00780,00 52,0 78,0

2.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.000,001.183,26 59,2 59,2

17.000,00402200 Električna energija 17.000,005.187,93 30,5 30,5

20.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 20.000,0019.464,15 97,3 97,3

1.000,00402203 Voda in komunalne storitve 1.000,00360,29 36,0 36,0

3.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.000,002.934,61 97,8 97,8

1.925,00402504 Zavarovalne premije za objekte 1.925,001.924,67 100,0 100,0

0,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.360,706.360,70 --- 100,0

24.100,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 18.239,3018.213,60 75,6 99,9
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6.400,0016039004 Praznično urejanje naselij 6.400,006.389,30 99,8 99,8

6.400,004109 Novoletna razsvetljava 6.400,006.389,30 99,8 99,8

6.400,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 6.400,006.389,30 99,8 99,8

2.700,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 2.700,002.440,00 90,4 90,4

2.700,004336 Vzdrževanje POP TV pretvornikov 2.700,002.440,00 90,4 90,4

2.700,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.700,002.440,00 90,4 90,4

102.917,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 102.917,0077.473,89 75,3 75,3

33.900,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 32.625,6422.647,42 66,8 69,4

17.900,004606 Subvencioniranje najemnine 17.900,0015.351,52 85,8 85,8

17.900,00411920 Subvencioniranje stanarin 17.900,0015.351,52 85,8 85,8

1.000,004607 Obratovalni stroški najemnikov 1.000,000,00 0,0 0,0

1.000,00411920 Subvencioniranje stanarin 1.000,000,00 0,0 0,0

15.000,004610 Stanovanjska sredstva - za investicije po programu - subv.obr.mere za kredite 13.725,647.295,90 48,6 53,2

15.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 13.725,647.295,90 48,6 53,2

69.017,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 70.291,3654.826,47 79,4 78,0

22.200,004601 Stroški strokovne službe na stanovanjskem področju 22.200,0020.643,38 93,0 93,0

22.200,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 22.200,0020.643,38 93,0 93,0

10.180,004602 Stroški upravljanja stanovanj 11.454,3610.273,02 100,9 89,7

10.180,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 11.454,3610.273,02 100,9 89,7

25.000,004603 Tekoče vzdrževanje stanovanj 25.000,0019.675,86 78,7 78,7

25.000,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 25.000,0019.675,86 78,7 78,7

6.600,004605 Rezervni sklad stanovanjskega področja 6.600,004.234,21 64,2 64,2

6.600,00409300 Sredstva proračunskih skladov 6.600,004.234,21 64,2 64,2

5.037,004612 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 5.037,000,00 0,0 0,0

5.037,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.037,000,00 0,0 0,0
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20.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 20.000,0014,08 0,1 0,1

20.000,0016069002 Nakup zemljišč 20.000,0014,08 0,1 0,1

20.000,004800 Nakup zemljišč in stavb 20.000,0014,08 0,1 0,1

20.000,00420600 Nakup zemljišč 20.000,0014,08 0,1 0,1

72.828,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 72.828,0060.154,09 82,6 82,6

6.575,001706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 6.575,004.670,20 71,0 71,0

6.575,0017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 6.575,004.670,20 71,0 71,0

1.575,003710 Preventivni programi zdravja 1.575,00472,20 30,0 30,0

1.575,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.575,00472,20 30,0 30,0

5.000,003732 Cepljenje HPV 5.000,004.198,00 84,0 84,0

5.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.000,004.198,00 84,0 84,0

66.253,001707 Drugi programi na področju zdravstva 66.253,0055.483,89 83,8 83,8

56.233,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 56.233,0047.486,76 84,5 84,5

9.500,003700 Prispevki za obvezno zdr. zavarovanje (21. člen Zakona) 9.500,008.935,76 94,1 94,1

9.500,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 9.500,008.935,76 94,1 94,1

14.733,003721 Nega na domu za starejše občane - plače 14.733,0013.364,02 90,7 90,7

9.226,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 9.226,008.343,79 90,4 90,4

1.431,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 1.431,001.343,27 93,9 93,9

4.076,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.076,003.676,96 90,2 90,2

27.000,003722 Sofinanciranje dežurne zdravstvene službe 27.000,0020.186,98 74,8 74,8

27.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 27.000,0020.186,98 74,8 74,8

5.000,003725 Sofinanciranje fizioterapevta v ZD Bohinj 5.000,005.000,00 100,0 100,0

5.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.000,005.000,00 100,0 100,0

Stran: 23 od 51

Stran 67 od 265



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

10.020,0017079002 Mrliško ogledna služba 10.020,007.997,13 79,8 79,8

10.020,003720 Mrliško ogledna služba 10.020,007.997,13 79,8 79,8

10.020,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.020,007.997,13 79,8 79,8

426.582,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 426.582,00349.914,81 82,0 82,0

344.622,001803 Programi v kulturi 344.622,00274.368,53 79,6 79,6

206.300,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 206.300,00181.371,80 87,9 87,9

35.000,003500 Materialni stroški - tekoči transfer - knjižnica 35.000,0024.557,58 70,2 70,2

500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00192,07 38,4 38,4

34.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 34.500,0024.365,51 70,6 70,6

80.000,003501 Knjižnica skupni delavci - plače 80.000,0066.375,77 83,0 83,0

62.400,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 62.400,0052.561,51 84,2 84,2

10.300,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 10.300,008.225,73 79,9 79,9

6.300,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.300,004.602,96 73,1 73,1

1.000,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.000,00985,57 98,6 98,6

14.500,003505 Nabava knjig 14.500,0014.500,00 100,0 100,0

14.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 14.500,0014.500,00 100,0 100,0

72.000,003529 Obnova knjižnice 72.000,0071.138,45 98,8 98,8

69.690,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 69.690,0068.829,67 98,8 98,8

2.310,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.310,002.308,78 100,0 100,0

4.800,003531 Vzdrževanje knjižnice - investicijski transfer na podlagi prijav na razpis 4.800,004.800,00 100,0 100,0

4.800,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 4.800,004.800,00 100,0 100,0
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138.322,0018039005 Drugi programi v kulturi 138.322,0092.996,73 67,2 67,2

16.500,003504 Materialni stroški - muzeji 16.500,0013.993,13 84,8 84,8

450,00402001 Čistilni material in storitve 450,00312,89 69,5 69,5

1.000,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.000,00750,20 75,0 75,0

900,00402099 Drugi splošni material in storitve 900,0068,25 7,6 7,6

1.200,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.200,00756,07 63,0 63,0

10.950,00402200 Električna energija 10.950,0010.713,23 97,8 97,8

700,00402203 Voda in komunalne storitve 700,00650,36 92,9 92,9

800,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 800,00742,13 92,8 92,8

500,00402799 Druge odškodnine in kazni 500,000,00 0,0 0,0

2.100,003510 ZKO - programi 2.100,002.100,00 100,0 100,0

2.100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.100,002.100,00 100,0 100,0

19.800,003511 Programi društev v ZKO 19.800,0014.004,67 70,7 70,7

19.800,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 19.800,0014.004,67 70,7 70,7

12.600,003512 Programi drugih izvajalcev 12.600,009.570,00 76,0 76,0

12.600,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.600,009.570,00 76,0 76,0

2.190,003520 Upravljanje kulturnih domov 2.190,000,00 0,0 0,0

2.190,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.190,000,00 0,0 0,0

5.200,003521 Ponatis prospektov za muzeje 5.200,002.488,14 47,9 47,9

5.200,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.200,002.488,14 47,9 47,9

5.600,003523 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - delo po pogodbi 5.600,005.055,49 90,3 90,3

5.600,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 5.600,005.055,49 90,3 90,3

25.450,003525 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. - transfer - plače 25.450,0025.113,58 98,7 98,7

18.000,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 16.921,0016.920,05 94,0 100,0

2.705,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 2.615,002.362,48 87,3 90,3

4.240,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 5.409,005.408,38 127,6 100,0

505,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 505,00422,67 83,7 83,7
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4.000,003528 Strokovno delo GM Kranj 4.000,001.444,50 36,1 36,1

4.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.000,001.444,50 36,1 36,1

7.000,003530 Reg. zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - projekti na razpisu GMK 7.000,003.400,20 48,6 48,6

7.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 7.000,003.400,20 48,6 48,6

4.032,003532 Vzdrževanje kulturnih domov 4.032,00933,00 23,1 23,1

4.032,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.032,00933,00 23,1 23,1

6.850,003533 Nabava opreme za društva 6.850,006.848,02 100,0 100,0

6.850,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.850,006.848,02 100,0 100,0

12.000,003534 Vzdrževanje zgodovinskih, verskih objekov 12.000,008.046,00 67,1 67,1

12.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000,008.046,00 67,1 67,1

4.000,003535 Vzdrževanje muzejskih stavb 4.000,000,00 0,0 0,0

4.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.000,000,00 0,0 0,0

1.000,003539 Sofinanciranje opravljanja kino dejavnosti 1.000,000,00 0,0 0,0

1.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,000,00 0,0 0,0

10.000,003542 Ureditev zoisovega parka 10.000,000,00 0,0 0,0

10.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 10.000,000,00 0,0 0,0

8.500,001804 Podpora posebnim skupinam 8.500,006.757,00 79,5 79,5

2.000,0018049001 Programi veteranskih organizacij 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,005006 Sofinanciranje zveze vojnih veteranov za Slovenijo 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 100,0 100,0

6.500,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 6.500,004.757,00 73,2 73,2

5.500,005000 Sofinanciranje društev in organizacij 5.500,004.757,00 86,5 86,5

5.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,004.757,00 86,5 86,5
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1.000,005031 Izvajanje nalog v splošno korist ali v korist občine 1.000,000,00 0,0 0,0

610,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 610,000,00 0,0 0,0

250,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 250,000,00 0,0 0,0

100,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 100,000,00 0,0 0,0

40,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 40,000,00 0,0 0,0

73.460,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 73.460,0068.789,28 93,6 93,6

57.772,1918059001 Programi športa 57.772,1955.320,19 95,8 95,8

3.338,003600 ZŠO - strokovna služba 3.338,003.338,00 100,0 100,0

3.338,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.338,003.338,00 100,0 100,0

133,193601 ZŠO - strokovno izobraževanje 133,19133,19 100,0 100,0

133,19412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 133,19133,19 100,0 100,0

23.880,003603 ZŠO - programi društev 23.880,0023.880,00 100,0 100,0

23.880,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.880,0023.880,00 100,0 100,0

1.570,003604 Programi drugih izvajalcev 1.570,00500,00 31,9 31,9

1.570,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.570,00500,00 31,9 31,9

5.000,003605 Sofinanciranje SSK Kranj 5.000,005.000,00 100,0 100,0

5.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 100,0 100,0

851,003607 ZŠO rekreacija 851,00709,00 83,3 83,3

851,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 851,00709,00 83,3 83,3

15.000,003610 Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme 15.000,0013.760,00 91,7 91,7

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.995,007.995,00 --- 100,0

15.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.005,005.765,00 38,4 82,3

8.000,003612 Investicije - izgradnja, gradbena dela 8.000,008.000,00 100,0 100,0

8.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 8.000,008.000,00 100,0 100,0
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15.687,8118059002 Programi za mladino 15.687,8113.469,09 85,9 85,9

11.147,813602 ZŠO - šport otrok in mladine 11.147,8110.149,09 91,0 91,0

11.147,81412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.147,8110.149,09 91,0 91,0

4.540,003900 Sofinanciranje mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo za mlade 4.540,003.320,00 73,1 73,1

4.540,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.540,003.320,00 73,1 73,1

1.374.016,0019 IZOBRAŽEVANJE 1.374.016,001.270.013,98 92,4 92,4

729.330,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 729.330,00653.805,92 89,6 89,6

709.411,0019029001 Vrtci 709.411,00642.596,99 90,6 90,6

580.000,003400 Tekoči transferji v javne zavode 580.000,00567.415,77 97,8 97,8

580.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 580.000,00567.415,77 97,8 97,8

65.000,003401 Razlika od plačil staršev do polne cene programa - druge občine 65.000,0052.987,27 81,5 81,5

65.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 65.000,0052.987,27 81,5 81,5

11.195,003404 Dodatna strokovna pomoč 11.195,005.544,42 49,5 49,5

11.195,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 11.195,005.544,42 49,5 49,5

6.372,003405 Tekoči transfer - nadomeščanje bolniških odsotnosti 6.372,004.498,80 70,6 70,6

6.372,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 6.372,004.498,80 70,6 70,6

2.711,003410 Drugi programi - sofinanciranje ure pravljic 2.711,002.711,00 100,0 100,0

2.711,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.711,002.711,00 100,0 100,0

10.133,003421 Tekoče vzdrževanje - tekoči transfer 10.133,009.439,73 93,2 93,2

10.133,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.133,009.439,73 93,2 93,2

34.000,003433 Projekt prestavitve vrtca na lokacijo ob OŠ Mencinger/ Ureditev dostopa do vrtca 34.000,000,00 0,0 0,0

34.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 34.000,000,00 0,0 0,0
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19.919,0019029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 19.919,0011.208,93 56,3 56,3

1.437,003422 Dodatni programi 1.437,00600,00 41,8 41,8

1.437,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.437,00600,00 41,8 41,8

18.482,003432 Investicije po programu za vrtec Bohinj 18.482,0010.608,93 57,4 57,4

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.509,345.509,34 --- 100,0

18.482,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 12.972,665.099,59 27,6 39,3

410.668,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 410.668,00408.172,18 99,4 99,4

410.668,0019039001 Osnovno šolstvo 410.668,00408.172,18 99,4 99,4

36.576,003200 Tekoči materialni stroški 36.576,0036.576,00 100,0 100,0

36.576,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 36.576,0036.576,00 100,0 100,0

50.800,003201 Kurjava 50.800,0049.652,24 97,7 97,7

50.800,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 50.800,0049.652,24 97,7 97,7

6.500,003202 Zavarovanje objektov 6.500,006.500,00 100,0 100,0

6.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.500,006.500,00 100,0 100,0

2.032,003203 Notranja revizija poslovanja 2.032,002.032,00 100,0 100,0

2.032,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.032,002.032,00 100,0 100,0

2.725,003221 Kulturne prireditve za otroke 2.725,002.725,00 100,0 100,0

2.725,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.725,002.725,00 100,0 100,0

8.000,003222 Materialni stroški dogovorjenega programa 8.000,008.000,00 100,0 100,0

8.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 8.000,008.000,00 100,0 100,0

525,003231 Dotacije družbene dejavnosti 525,00150,00 28,6 28,6

525,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 525,00150,00 28,6 28,6

25.400,003240 Vzdrževanje in obnove 25.400,0025.400,00 100,0 100,0

25.400,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 25.400,0025.400,00 100,0 100,0
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15.000,003241 Investicije po programu OŠ Mencinger 15.000,0015.000,00 100,0 100,0

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 12.947,0112.947,01 --- 100,0

15.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.052,992.052,99 13,7 100,0

256.310,003611 Otroško športno igrišče - obnova 256.310,00256.308,44 100,0 100,0

256.310,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 256.310,00256.308,44 100,0 100,0

6.800,005050 Avtobusni prevozi 6.800,005.828,50 85,7 85,7

6.800,00402399 Drugi prevozni in transportni stroški 6.800,005.828,50 85,7 85,7

19.859,001905 Drugi izobraževalni programi 19.859,0017.268,14 87,0 87,0

1.859,0019059001 Izobraževanje odraslih 1.859,001.859,00 100,0 100,0

1.859,003220 Strokovna predavanja za starše in učence 1.859,001.859,00 100,0 100,0

1.859,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.859,001.859,00 100,0 100,0

18.000,0019059002 Druge oblike izobraževanja 18.000,0015.409,14 85,6 85,6

18.000,003230 Sofinanciranje drugih izobraževalnih zavodov 18.000,0015.409,14 85,6 85,6

18.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 18.000,0015.409,14 85,6 85,6

214.159,001906 Pomoči šolajočim 214.159,00190.767,74 89,1 89,1

170.159,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 170.159,00156.520,64 92,0 92,0

140.000,003210 Prevozi učencev - plačila storitev 140.000,00127.742,64 91,2 91,2

140.000,00402399 Drugi prevozni in transportni stroški 140.000,00127.742,64 91,2 91,2

30.159,003211 Prevozi učencev - tekoči transferji - plače 30.159,0028.778,00 95,4 95,4

1.300,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 1.300,001.195,59 92,0 92,0

14.479,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 14.479,0013.809,28 95,4 95,4

1.452,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 1.452,001.427,92 98,3 98,3

12.590,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.590,0012.015,51 95,4 95,4

338,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 338,00329,70 97,5 97,5
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20.000,0019069002 Pomoči v srednjem šolstvu 20.000,0016.823,43 84,1 84,1

20.000,003233 Subvencioniranje prevozov dijakov 20.000,0016.823,43 84,1 84,1

20.000,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 20.000,0016.823,43 84,1 84,1

22.000,0019069003 Štipendije 22.000,0017.340,28 78,8 78,8

22.000,005030 Občinske štipendije - izobraževanje 22.000,0017.340,28 78,8 78,8

22.000,00411799 Druge štipendije 22.000,0017.340,28 78,8 78,8

2.000,0019069004 Študijske pomoči 2.000,0083,39 4,2 4,2

2.000,005040 Nagrade za diplomske naloge 2.000,0083,39 4,2 4,2

2.000,00411908 Denarne nagrade in priznanja 2.000,0083,39 4,2 4,2

294.111,0020 SOCIALNO VARSTVO 294.111,00288.728,90 98,2 98,2

92.200,002002 Varstvo otrok in družine 95.600,0093.285,68 101,2 97,6

92.200,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 95.600,0093.285,68 101,2 97,6

9.140,003362 Pomoč na domu - strokovno vodenje 9.940,009.923,87 108,6 99,8

9.140,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 9.940,009.923,87 108,6 99,8

35.000,003365 Pomoč na domu - blago in storitev 35.000,0034.294,60 98,0 98,0

35.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 35.000,0034.294,60 98,0 98,0

2.000,003370 Druge socialne storitve 2.000,001.125,00 56,3 56,3

2.000,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.000,001.125,00 56,3 56,3

27.060,003371 Tek. transf. v javne zavode in druge izv. javnih služb - sredstva za plače … 29.660,0029.603,17 109,4 99,8

27.060,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 29.660,0029.603,17 109,4 99,8

19.000,005020 Prispevek za novorojenčke 19.000,0018.339,04 96,5 96,5

19.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 19.000,0018.339,04 96,5 96,5
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201.911,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 198.511,00195.443,22 96,8 98,5

4.380,0020049001 Centri za socialno delo 2.180,002.079,96 47,5 95,4

4.380,003350 Preventivni programi za mlade 2.180,002.079,96 47,5 95,4

4.380,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.180,002.079,96 47,5 95,4

12.501,0020049002 Socialno varstvo invalidov 12.601,0012.588,30 100,7 99,9

12.501,003375 Družinski pomočnik 12.601,0012.588,30 100,7 99,9

1.410,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.385,001.384,34 98,2 100,0

26,00401200 Prispevek za zaposlovanje 16,006,75 26,0 42,2

43,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 13,0012,84 29,9 98,8

11.022,00411922 Izplačila družinskemu pomočniku 11.187,0011.184,37 101,5 100,0

158.000,0020049003 Socialno varstvo starih 156.700,00155.947,58 98,7 99,5

69.700,003367 Splošni socialni zavodi 67.200,0066.481,23 95,4 98,9

69.700,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 67.200,0066.481,23 95,4 98,9

88.300,003368 Posebni socialni zavodi 89.500,0089.466,35 101,3 100,0

88.300,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 89.500,0089.466,35 101,3 100,0

5.400,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 5.400,005.068,72 93,9 93,9

5.400,003341 Enkratne denarne pomoči 5.400,005.068,72 93,9 93,9

5.400,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.400,005.068,72 93,9 93,9

5.104,0020049005 Socialno varstvo zasvojenih 5.104,005.103,88 100,0 100,0

1.100,003377 Program za preprečevanje odvisnosti 1.100,001.100,00 100,0 100,0

1.100,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.100,001.100,00 100,0 100,0

4.004,003378 Sofinanciranje komune Skupnost Žarek 4.004,004.003,88 100,0 100,0

4.004,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.004,004.003,88 100,0 100,0
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16.526,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 16.526,0014.654,78 88,7 88,7

9.100,003351 Sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij 9.100,009.100,00 100,0 100,0

9.100,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.100,009.100,00 100,0 100,0

4.000,003352 Preven.program za druge družbene skupn.in organ. 4.000,003.431,18 85,8 85,8

4.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,003.431,18 85,8 85,8

1.755,003374 Sofinanciranje dejavnosti varne hiše 1.755,001.752,60 99,9 99,9

1.613,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.613,001.611,12 99,9 99,9

142,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 142,00141,48 99,6 99,6

1.300,003376 Plačilo storitev CSD Radovljica 1.300,000,00 0,0 0,0

1.300,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.300,000,00 0,0 0,0

371,003380 Sofinanciranje najemnine - ŠENT 371,00371,00 100,0 100,0

371,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 371,00371,00 100,0 100,0

28.500,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 28.500,0026.228,20 92,0 92,0

28.500,002201 Servisiranje javnega dolga 28.500,0026.228,20 92,0 92,0

28.500,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 28.500,0026.228,20 92,0 92,0

28.500,005401 Odplačila kreditov 28.500,0026.228,20 92,0 92,0

5.000,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 4.533,682.261,88 45,2 49,9

23.500,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23.966,3223.966,32 102,0 100,0

440.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 440.000,00115.850,29 26,3 26,3

410.000,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 410.000,0087.104,67 21,3 21,3

30.000,0023029001 Rezerva občine 30.000,0024.541,31 81,8 81,8

30.000,005200 Proračunski sklad - proračunska rezerva 30.000,0024.541,31 81,8 81,8

30.000,00409100 Proračunska rezerva 30.000,0024.541,31 81,8 81,8
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380.000,0023029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 380.000,0062.563,36 16,5 16,5

3.563,006759 Plaz Kuharica 3.563,003.562,61 100,0 100,0

3.563,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.563,003.562,61 100,0 100,0

376.437,006760 Ostali projekti iz sanacije poplav 376.437,0059.000,75 15,7 15,7

1.342,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.342,001.341,13 99,9 99,9

375.095,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 375.095,0057.659,62 15,4 15,4

30.000,002303 Splošna proračunska rezervacija 30.000,0028.745,62 95,8 95,8

30.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 30.000,0028.745,62 95,8 95,8

30.000,005210 Proračunska rezervacija 30.000,0028.745,62 95,8 95,8

30.000,00409000 Splošna proračunska rezervacija 30.000,0028.745,62 95,8 95,8
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06 Režijski obrat 1.814.094,001.814.094,001.630.094,20 89,9 89,9

3.100,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.100,002.814,80 90,8 90,8

3.100,000403 Druge skupne administrativne službe 3.100,002.814,80 90,8 90,8

1.100,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 1.100,00814,80 74,1 74,1

1.100,006050 Oglaševalne storitve 1.100,00814,80 74,1 74,1

1.100,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.100,00814,80 74,1 74,1

2.000,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,006055 Zavarovalne premije za objekte 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,00402504 Zavarovalne premije za objekte 2.000,002.000,00 100,0 100,0

508.451,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 508.451,00463.647,13 91,2 91,2

508.451,000603 Dejavnost občinske uprave 508.451,00463.647,13 91,2 91,2

470.151,0006039001 Administracija občinske uprave 470.151,00451.605,96 96,1 96,1

412.321,006001 Plače - osnovne plače 412.321,00402.043,99 97,5 97,5

245.900,00400000 Osnovne plače 245.900,00243.610,64 99,1 99,1

14.000,00400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 14.000,0012.074,94 86,3 86,3

33.401,00400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 33.401,0029.021,85 86,9 86,9

16.700,00400100 Regres za letni dopust 16.700,0016.608,00 99,5 99,5

18.100,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 18.100,0018.082,19 99,9 99,9

10.300,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 10.300,0010.256,86 99,6 99,6

13.000,00400400 Sredstva za nadurno delo 13.000,0011.667,22 89,8 89,8

578,00400900 Jubilejne nagrade 578,00577,52 99,9 99,9

4.100,00400901 Odpravnine 4.100,004.063,00 99,1 99,1

26.310,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 26.310,0026.232,01 99,7 99,7

19.500,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 19.500,0019.444,43 99,7 99,7

1.575,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.575,001.570,43 99,7 99,7

181,00401200 Prispevek za zaposlovanje 181,00176,73 97,6 97,6

296,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 296,00295,24 99,7 99,7

8.380,00401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 8.380,008.362,93 99,8 99,8
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47.830,006030 Materialni stroški režijskega obrata 47.830,0045.074,32 94,2 94,2

2.600,00402000 Pisarniški material in storitve 2.968,212.968,21 114,2 100,0

510,00402001 Čistilni material in storitve 510,00501,48 98,3 98,3

400,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 342,85305,57 76,4 89,1

6.000,00402007 Računalniške storitve 6.057,156.057,15 101,0 100,0

2.600,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.905,361.844,08 70,9 96,8

650,00402009 Izdatki za reprezentanco 281,79275,36 42,4 97,7

6.650,00402099 Drugi splošni material in storitve 6.650,006.617,58 99,5 99,5

8.200,00402100 Uniforme in službena obleka 8.894,648.894,64 108,5 100,0

2.500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.500,002.454,17 98,2 98,2

4.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.000,002.223,45 55,6 55,6

3.000,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.896,722.865,23 95,5 98,9

5.000,00402206 Poštnina in kurirske storitve 5.103,285.103,28 102,1 100,0

1.200,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.200,001.047,78 87,3 87,3

130,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 130,00110,81 85,2 85,2

200,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 200,0064,08 32,0 32,0

3.300,00402402 Stroški prevoza v državi 3.741,453.741,45 113,4 100,0

890,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 448,550,00 0,0 0,0

2.500,006031 Delo preko študentskega servisa 2.500,001.943,72 77,8 77,8

2.500,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.500,001.943,72 77,8 77,8

2.000,006036 Stroški za strokovno izobraževanje 2.000,00617,97 30,9 30,9

2.000,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 2.000,00617,97 30,9 30,9

1.000,006041 Seminarji 1.000,00247,99 24,8 24,8

1.000,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 1.000,00247,99 24,8 24,8

2.500,006043 Električna energija 2.500,001.677,97 67,1 67,1

2.500,00402200 Električna energija 2.500,001.677,97 67,1 67,1

2.000,006060 Stroški tujih storitev - poraba takse in drugo 2.000,000,00 0,0 0,0

2.000,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.000,000,00 0,0 0,0
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38.300,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 38.300,0012.041,17 31,4 31,4

400,006034 Vzdrževanje vozil 400,00105,00 26,3 26,3

400,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 400,00105,00 26,3 26,3

500,006057 Zavarovalne premije za vozila 500,00252,32 50,5 50,5

500,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 500,00252,32 50,5 50,5

1.000,006058 Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev - uprava 1.000,00450,42 45,0 45,0

1.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000,00450,42 45,0 45,0

18.700,006059 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 18.700,008.340,97 44,6 44,6

9.000,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 9.000,008.340,97 92,7 92,7

9.700,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.700,000,00 0,0 0,0

700,006062 GSM aparat 700,00470,00 67,1 67,1

700,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 700,00470,00 67,1 67,1

4.000,006064 Osebni računalnik 4.000,00501,06 12,5 12,5

4.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 4.000,00501,06 12,5 12,5

7.000,006066 Nakup računalniških programov 7.000,000,00 0,0 0,0

7.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 7.000,000,00 0,0 0,0

2.000,006073 Nakup opreme za varovanje RO 2.000,000,00 0,0 0,0

2.000,00420237 Nakup opreme za varovanje 2.000,000,00 0,0 0,0

4.000,006079 Nakup pohištva RO 4.000,001.921,40 48,0 48,0

4.000,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.000,001.921,40 48,0 48,0

186.900,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 186.900,00166.303,38 89,0 89,0

186.900,001302 Cestni promet in infrastruktura 186.900,00166.303,38 89,0 89,0

139.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 139.000,00127.074,75 91,4 91,4

36.000,006104 Material na zalogi - zimska služba - skupna raba 36.000,0035.999,94 100,0 100,0

36.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 36.000,0035.999,94 100,0 100,0
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51.000,006105 Stroški drugih izvajalcev - pluženje 51.000,0050.467,18 99,0 99,0

49.800,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 49.800,0049.774,96 100,0 100,0

500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,000,00 0,0 0,0

520,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 520,00518,48 99,7 99,7

180,00402912 Posebni davek na določene prejemke 180,00173,74 96,5 96,5

15.000,006110 Tekoče vzdrževanje vozil 15.000,0014.962,92 99,8 99,8

7.200,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 7.200,007.197,77 100,0 100,0

4.750,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 4.571,084.571,08 96,2 100,0

550,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 751,11751,11 136,6 100,0

2.500,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 2.477,812.442,96 97,7 98,6

37.000,006172 Vzdrževanje in urejanje parkirišč 37.000,0025.644,71 69,3 69,3

20.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 13.847,692.492,40 12,5 18,0

17.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 23.152,3123.152,31 136,2 100,0

23.600,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 23.600,0022.486,09 95,3 95,3

20.000,006182 Stroji za urejanje parkov in zelenic 20.000,0019.933,50 99,7 99,7

20.000,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 20.000,0019.933,50 99,7 99,7

1.000,006183 Kosilnica nitka 1.000,00569,48 57,0 57,0

1.000,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.000,00569,48 57,0 57,0

2.000,006184 Nabava orodja 2.000,001.983,11 99,2 99,2

2.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 2.000,001.983,11 99,2 99,2

600,006185 Krožna žaga 600,000,00 0,0 0,0

600,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 600,000,00 0,0 0,0

24.300,0013029003 Urejanje cestnega prometa 24.300,0016.742,54 68,9 68,9

700,006129 Najemnine - cestna dejavnost 700,000,00 0,0 0,0

700,00402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 700,000,00 0,0 0,0

2.000,006132 Stroški materiala 2.000,001.839,44 92,0 92,0

2.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.000,001.839,44 92,0 92,0
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1.000,006133 Kilometrina 1.000,000,00 0,0 0,0

1.000,00402402 Stroški prevoza v državi 1.000,000,00 0,0 0,0

5.600,006135 Rezervni deli za stroje 5.600,004.802,13 85,8 85,8

2.800,00402302 Nadomestni deli za vozila 2.800,002.529,25 90,3 90,3

2.800,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.800,002.272,88 81,2 81,2

15.000,006165 Odškodnine -zemljišča 15.000,0010.100,97 67,3 67,3

9.000,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 9.000,008.558,97 95,1 95,1

6.000,00402799 Druge odškodnine in kazni 6.000,001.542,00 25,7 25,7

6.800,0014 GOSPODARSTVO 6.800,004.000,19 58,8 58,8

6.800,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 6.800,004.000,19 58,8 58,8

6.800,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.800,004.000,19 58,8 58,8

1.000,006168 Karte, nalepke 1.000,00908,40 90,8 90,8

1.000,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.000,00908,40 90,8 90,8

2.500,006170 Fizično varovanje premoženja 2.500,00492,00 19,7 19,7

2.500,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.500,00492,00 19,7 19,7

3.300,006171 Najem WC kabin 3.300,002.599,79 78,8 78,8

3.300,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 3.300,002.599,79 78,8 78,8

761.313,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 761.313,00680.275,49 89,4 89,4

696.713,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 696.713,00615.736,00 88,4 88,4

527.779,3515029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 527.779,35502.312,12 95,2 95,2

3.200,006128 Najemnine - ekološki otoki 3.200,002.690,60 84,1 84,1

3.200,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 3.200,002.690,60 84,1 84,1

5.000,006500 Kosovni odpadki 5.000,003.667,66 73,4 73,4

5.000,00402204 Odvoz smeti 5.000,003.667,66 73,4 73,4
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139.000,006501 Odlaganje odpadkov 139.000,00128.195,08 92,2 92,2

139.000,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 139.000,00128.195,08 92,2 92,2

168.000,006502 Ravnanje z odpadki 168.000,00160.871,43 95,8 95,8

37.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 37.000,0036.872,61 99,7 99,7

7.500,00402303 Najem vozil in selitveni stroški 7.500,005.642,57 75,2 75,2

39.000,00420103 Nakup tovornjakov in kombijev 39.000,0038.990,00 100,0 100,0

26.500,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 24.793,7519.660,00 74,2 79,3

58.000,00420401 Novogradnje 59.706,2559.706,25 102,9 100,0

91.679,356508 Odvoz odpadkov 91.679,3591.679,35 100,0 100,0

91.679,35402204 Odvoz smeti 91.679,3591.679,35 100,0 100,0

110.900,006510 Smetarsko vozilo 110.900,00110.900,00 100,0 100,0

110.900,00420103 Nakup tovornjakov in kombijev 110.900,00110.900,00 100,0 100,0

10.000,006512 Nakup kontejnerjev 10.000,004.308,00 43,1 43,1

10.000,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 10.000,004.308,00 43,1 43,1

120.933,6515029002 Ravnanje z odpadno vodo 120.933,65100.488,42 83,1 83,1

17.520,656215 Vzdrževanje čistilnih naprav 17.520,6512.493,99 71,3 71,3

2.820,65402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.820,652.034,86 72,1 72,1

7.500,00402200 Električna energija 7.500,007.265,42 96,9 96,9

2.200,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.200,002.200,00 100,0 100,0

5.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,00993,71 19,9 19,9

5.300,006601 Vzorčenje vode 5.300,002.969,67 56,0 56,0

5.300,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 5.300,002.969,67 56,0 56,0

40.000,006606 Odvoz blata iz čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije 40.000,0039.797,38 99,5 99,5

40.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 40.000,0039.797,38 99,5 99,5

3.500,006608 Sistem sledenja 3.500,003.303,20 94,4 94,4

3.500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.500,003.303,20 94,4 94,4
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6.000,006609 Nakup črpalke za fekalije 6.000,001.642,00 27,4 27,4

6.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 6.000,001.642,00 27,4 27,4

6.000,006700 Elektrika 6.000,003.716,99 62,0 62,0

6.000,00402200 Električna energija 6.000,003.716,99 62,0 62,0

9.000,006701 Material in storitve za redno vzdrževanje 9.000,008.938,54 99,3 99,3

9.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.000,008.938,54 99,3 99,3

1.000,006702 Drugi splošni material in storitve 1.000,00758,05 75,8 75,8

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,00758,05 75,8 75,8

1.200,006704 GSM 1.200,00415,27 34,6 34,6

1.200,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.200,00415,27 34,6 34,6

400,006705 Potni stroški 400,000,00 0,0 0,0

400,00402402 Stroški prevoza v državi 400,000,00 0,0 0,0

1.113,006708 Zavarovalne premije za infrastrukturo 1.113,001.112,99 100,0 100,0

1.113,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.113,001.112,99 100,0 100,0

21.900,006709 Vzdrževanje in popravila vozil 21.900,0021.199,54 96,8 96,8

11.000,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 11.000,0010.603,44 96,4 96,4

6.471,44402301 Vzdrževanje in popravila vozil 6.471,446.374,69 98,5 98,5

800,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 800,00592,85 74,1 74,1

3.628,56402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 3.628,563.628,56 100,0 100,0

8.000,006750 Nakup orodja 8.000,004.140,80 51,8 51,8

4.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.140,804.140,80 103,5 100,0

4.000,00420401 Novogradnje 3.859,200,00 0,0 0,0

48.000,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 48.000,0012.935,46 27,0 27,0

37.000,006507 Poraba takse za obremenjevanje okolja 37.000,0012.141,12 32,8 32,8

37.000,00431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 37.000,0012.141,12 32,8 32,8
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11.000,006511 Ureditev kontejnerskih mest in nadstrešnice 11.000,00794,34 7,2 7,2

11.000,00420401 Novogradnje 11.000,00794,34 7,2 7,2

64.600,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 64.600,0064.539,49 99,9 99,9

64.600,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 64.600,0064.539,49 99,9 99,9

64.600,006134 Hortikulturna ureditev kraja 64.600,0064.539,49 99,9 99,9

64.600,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 64.600,0064.539,49 99,9 99,9

347.530,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 347.530,00313.053,21 90,1 90,1

10.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 10.000,008.824,02 88,2 88,2

10.000,0016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 10.000,008.824,02 88,2 88,2

1.000,006070 Geodetski posnetki - kataster 1.000,000,00 0,0 0,0

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,000,00 0,0 0,0

9.000,006137 Geodetski posnetki 9.000,008.824,02 98,0 98,0

9.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.000,008.824,02 98,0 98,0

337.530,001603 Komunalna dejavnost 337.530,00304.229,19 90,1 90,1

326.900,0016039001 Oskrba z vodo 326.900,00295.828,40 90,5 90,5

11.000,006210 Elektrika 11.000,007.973,19 72,5 72,5

11.000,00402200 Električna energija 11.000,007.973,19 72,5 72,5

14.044,966211 Zamenjava števcev 14.044,9614.044,96 100,0 100,0

14.044,96402199 Drugi posebni materiali in storitve 14.044,9614.044,96 100,0 100,0

9.300,006212 Vzorčenje vode 9.300,009.244,51 99,4 99,4

9.300,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.300,009.244,51 99,4 99,4

83.155,046216 Drugi splošni material in storitve 83.155,0482.833,57 99,6 99,6

83.155,04402199 Drugi posebni materiali in storitve 83.155,0482.833,57 99,6 99,6
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500,006217 Kilometrina 500,000,00 0,0 0,0

500,00402402 Stroški prevoza v državi 500,000,00 0,0 0,0

8.500,006218 Goriva in maziva 8.500,007.114,01 83,7 83,7

8.500,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 8.500,007.114,01 83,7 83,7

1.400,006219 GSM 1.400,001.189,70 85,0 85,0

1.400,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.400,001.189,70 85,0 85,0

500,006220 Pristojbine za registracijo vozil 500,00449,21 89,8 89,8

500,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 500,00449,21 89,8 89,8

3.000,006221 Zavarovalne premije za vozila 3.000,002.548,61 85,0 85,0

3.000,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 3.000,002.548,61 85,0 85,0

500,006222 Zavarovalne premije za infrastrukturo 500,00500,01 100,0 100,0

500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 500,00500,01 100,0 100,0

9.200,006224 Vzdrževanje in popravila vozil 9.200,008.964,17 97,4 97,4

9.200,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 9.200,008.964,17 97,4 97,4

2.000,006226 Najemnine zemljišč (zajetja) 2.000,000,00 0,0 0,0

2.000,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 2.000,000,00 0,0 0,0

5.000,006227 Sistem sledenja 5.000,004.986,80 99,7 99,7

5.000,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 5.000,004.986,80 99,7 99,7

9.299,006230 Nakup orodja 9.299,009.122,68 98,1 98,1

9.299,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 9.299,009.122,68 98,1 98,1

110.800,006232 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 111.237,18111.237,18 100,4 100,0

45.000,00420401 Novogradnje 43.339,2543.339,25 96,3 100,0

65.800,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 67.897,9367.897,93 103,2 100,0

3.201,006240 Obnova vodovoda Jelovška ulica 3.201,003.201,00 100,0 100,0

3.201,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.201,003.201,00 100,0 100,0
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10.000,006241 Projekt obnove vodovodnega sistema Voje-Boh.Bistrica 10.000,000,00 0,0 0,0

10.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,000,00 0,0 0,0

22.000,006243 Nabava Unimoga 22.000,0021.971,69 99,9 99,9

22.000,00420103 Nakup tovornjakov in kombijev 22.000,0021.971,69 99,9 99,9

7.000,006250 Nakup in montaža avtomatskega klorimatorja 7.000,005.983,11 85,5 85,5

7.000,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 7.000,005.983,11 85,5 85,5

8.500,006251 Ureditev vodovoda Bitnje-Jereka 8.500,000,00 0,0 0,0

8.500,00420401 Novogradnje 8.500,000,00 0,0 0,0

8.000,006252 Vodovod Ravne 7.562,824.464,00 55,8 59,0

8.000,00420401 Novogradnje 7.562,824.464,00 55,8 59,0

10.630,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 10.630,008.400,79 79,0 79,0

1.850,006300 Elektrika 1.850,00664,71 35,9 35,9

1.850,00402200 Električna energija 1.850,00664,71 35,9 35,9

258,406301 Čistilni material 258,40118,50 45,9 45,9

258,40402001 Čistilni material in storitve 258,40118,50 45,9 45,9

8.000,006303 Storitve za redno vzdrževanje 8.000,007.095,98 88,7 88,7

8.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 8.000,007.095,98 88,7 88,7

521,606310 Pogodbeno delo - čiščenje, vodenje 521,60521,60 100,0 100,0

521,60402902 Plačila po podjemnih pogodbah 521,60521,60 100,0 100,0
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07 Krajevna skupnost Stara Fužina Studor 75.971,0075.971,0057.996,39 76,3 76,3

75.971,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 75.971,0057.996,39 76,3 76,3

75.971,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 75.971,0057.996,39 76,3 76,3

75.971,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 75.971,0057.996,39 76,3 76,3

23.365,008000 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-transfer 23.365,0020.866,12 89,3 89,3

100,00402000 Pisarniški material in storitve 172,00172,00 172,0 100,0

100,00402001 Čistilni material in storitve 28,000,00 0,0 0,0

1.250,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.250,001.250,00 100,0 100,0

600,00402009 Izdatki za reprezentanco 600,00600,00 100,0 100,0

2.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.115,092.115,09 105,8 100,0

1.400,00402200 Električna energija 1.400,001.400,00 100,0 100,0

1.400,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.400,001.400,00 100,0 100,0

20,00402203 Voda in komunalne storitve 20,0020,00 100,0 100,0

250,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 250,00245,35 98,1 98,1

20,00402206 Poštnina in kurirske storitve 20,0011,11 55,6 55,6

300,00402402 Stroški prevoza v državi 300,000,00 0,0 0,0

500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 384,91191,27 38,3 49,7

250,00402504 Zavarovalne premije za objekte 250,000,00 0,0 0,0

2.450,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.450,002.450,00 100,0 100,0

575,00402912 Posebni davek na določene prejemke 575,00575,00 100,0 100,0

150,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 150,00150,00 100,0 100,0

12.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 12.000,0010.286,30 85,7 85,7
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52.606,008001 Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva 52.606,0037.130,27 70,6 70,6

12.500,00400000 Osnovne plače 12.135,0010.652,38 85,2 87,8

50,00402000 Pisarniški material in storitve 21,4015,84 31,7 74,0

650,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 650,00565,92 87,1 87,1

1.500,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.522,001.522,00 101,5 100,0

200,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.895,001.994,58 997,3 105,3

500,00402099 Drugi splošni material in storitve 730,00535,24 107,1 73,3

2.700,00402200 Električna energija 2.462,002.661,92 98,6 108,1

1.500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 946,00945,20 63,0 99,9

20,00402203 Voda in komunalne storitve 26,6026,58 132,9 99,9

250,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 30,0029,74 11,9 99,1

200,00402402 Stroški prevoza v državi 0,000,00 0,0 ---

5.361,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.361,0010.872,08 202,8 202,8

20.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.000,00492,94 2,5 2,5

4.000,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 3.747,003.746,40 93,7 100,0

2.450,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 2.450,002.443,85 99,8 99,8

575,00402912 Posebni davek na določene prejemke 565,00560,85 97,5 99,3

150,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 65,0064,75 43,2 99,6

Stran: 46 od 51

Stran 90 od 265



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

08 - Krajevna skupnost Srednja vas

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

08 Krajevna skupnost Srednja vas 31.025,0031.025,0027.892,18 89,9 89,9

31.025,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 31.025,0027.892,18 89,9 89,9

31.025,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 31.025,0027.892,18 89,9 89,9

31.025,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 31.025,0027.892,18 89,9 89,9

14.480,008100 Krajevna skupnost Srednja vas-transfer 14.480,0014.128,58 97,6 97,6

100,00402000 Pisarniški material in storitve 100,0088,29 88,3 88,3

2.800,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.800,002.790,00 99,6 99,6

450,00402009 Izdatki za reprezentanco 450,00370,48 82,3 82,3

3.960,00402099 Drugi splošni material in storitve 3.960,003.960,00 100,0 100,0

150,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 119,660,00 0,0 0,0

200,00402206 Poštnina in kurirske storitve 230,34180,34 90,2 78,3

50,00402402 Stroški prevoza v državi 50,0048,10 96,2 96,2

1.400,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.400,001.362,75 97,3 97,3

350,00402912 Posebni davek na določene prejemke 350,00319,36 91,3 91,3

20,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,009,26 46,3 46,3

5.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,005.000,00 100,0 100,0

16.545,008101 Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva 16.545,0013.763,60 83,2 83,2

70,00402009 Izdatki za reprezentanco 70,000,00 0,0 0,0

1.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.000,00412,63 41,3 41,3

570,00402200 Električna energija 570,00557,62 97,8 97,8

4.200,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.200,004.052,99 96,5 96,5

3.250,00402204 Odvoz smeti 2.272,40689,06 21,2 30,3

1.005,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.005,00918,80 91,4 91,4

46,40402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 526,40480,00 --- 91,2

200,00402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore 200,00200,00 100,0 100,0

600,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 600,00406,46 67,7 67,7

150,00402912 Posebni davek na določene prejemke 150,0094,84 63,2 63,2

2.500,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.997,602.997,60 119,9 100,0

1.323,60420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.323,601.323,60 100,0 100,0

1.630,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.630,001.630,00 100,0 100,0

Stran: 47 od 51
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

09 - Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

09 Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica 30.890,0030.890,0030.145,97 97,6 97,6

30.890,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 30.890,0030.145,97 97,6 97,6

30.890,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 30.890,0030.145,97 97,6 97,6

30.890,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 30.890,0030.145,97 97,6 97,6

15.360,008300 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer 15.360,0015.084,25 98,2 98,2

280,00402000 Pisarniški material in storitve 280,00211,94 75,7 75,7

215,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 215,00199,64 92,9 92,9

115,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 115,00114,24 99,3 99,3

255,00402009 Izdatki za reprezentanco 362,66362,66 142,2 100,0

200,00402099 Drugi splošni material in storitve 200,00185,00 92,5 92,5

60,00402206 Poštnina in kurirske storitve 60,0050,58 84,3 84,3

240,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 132,340,00 0,0 0,0

4.413,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 4.413,004.385,08 99,4 99,4

1.103,00402912 Posebni davek na določene prejemke 1.103,281.103,28 100,0 100,0

20,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,0015,03 75,2 75,2

319,00402999 Drugi operativni odhodki 318,72316,80 99,3 99,4

8.140,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.140,008.140,00 100,0 100,0

15.530,008301 Krajevna skupnost Boh.Bistrica-lastna sredstva 15.530,0015.061,72 97,0 97,0

30,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 30,0027,80 92,7 92,7

15.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 15.000,0014.715,00 98,1 98,1

500,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500,00318,92 63,8 63,8

Stran: 48 od 51
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - Krajevna skupnost Koprivnik - Gorjuše

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

10 Krajevna skupnost Koprivnik - Gorjuše 12.325,0012.325,0010.209,28 82,8 82,8

12.325,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.325,0010.209,28 82,8 82,8

12.325,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.325,0010.209,28 82,8 82,8

12.325,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 12.325,0010.209,28 82,8 82,8

8.330,008200 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer 8.330,007.758,51 93,1 93,1

200,00402000 Pisarniški material in storitve 200,00136,84 68,4 68,4

3.500,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.500,003.500,00 100,0 100,0

100,00402009 Izdatki za reprezentanco 100,000,00 0,0 0,0

2.300,00402099 Drugi splošni material in storitve 2.300,002.300,09 100,0 100,0

500,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 500,00334,50 66,9 66,9

500,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 423,64384,35 76,9 90,7

100,00402206 Poštnina in kurirske storitve 100,0088,95 89,0 89,0

300,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 300,00157,42 52,5 52,5

700,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 700,00650,00 92,9 92,9

130,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 147,36147,36 113,4 100,0

0,00420238 Nakup telekomunikacijske opreme 59,0059,00 --- 100,0

3.995,008201 Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-lastna sredstva 3.995,002.450,77 61,4 61,4

25,00402001 Čistilni material in storitve 25,000,00 0,0 0,0

1.036,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.036,00952,45 91,9 91,9

130,00402200 Električna energija 130,0094,19 72,5 72,5

520,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 520,000,00 0,0 0,0

1.500,00402204 Odvoz smeti 1.400,00910,13 60,7 65,0

559,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 559,00294,00 52,6 52,6

100,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 200,00200,00 200,0 100,0

125,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 125,000,00 0,0 0,0

9.954.612,339.954.612,337.900.348,08 79,4 79,4Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov

Stran: 49 od 51
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B. Račun finančnih terjatev in naložb

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

04 Občinska uprava 2.000,002.000,00998,52 49,9 49,9

2.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.000,00998,52 49,9 49,9

2.000,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 2.000,00998,52 49,9 49,9

2.000,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 2.000,00998,52 49,9 49,9

2.000,004600 Prenos kupnin na SSRS 2.000,00998,52 49,9 49,9

2.000,00442100 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.000,00998,52 49,9 49,9

2.000,002.000,00998,52 49,9 49,9Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb

Stran: 50 od 51

Stran 94 od 265



C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občinska uprava

REALIZACIJA

LETO 2010

VELJAVNI

PRORAČUN

2010

SPREJETI

PRORAČUN

REB II 2010

(1) (2) (3) (1)/(3)

Indeks

(1)/(2)

Indeks

04 Občinska uprava 180.000,00180.000,00135.000,00 75,0 75,0

180.000,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 180.000,00135.000,00 75,0 75,0

180.000,002201 Servisiranje javnega dolga 180.000,00135.000,00 75,0 75,0

180.000,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 180.000,00135.000,00 75,0 75,0

180.000,005401 Odplačila kreditov 180.000,00135.000,00 75,0 75,0

180.000,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 180.000,00135.000,00 75,0 75,0

180.000,00180.000,00135.000,00 75,0 75,0Skupaj bilanca: C - Račun financiranja

10.136.612,3310.136.612,338.036.346,60 79,3 79,3Skupaj:

Stran: 51 od 51

Stran 95 od 265



 

 

5  O B R A Z L O Ž I T E V  P O S E B N E G A  D E L A  
Z A K L J UČN E G A  R AČU N A  P R O R A ČU N A  

 
Realizacija odhodkov po področjih: 

REALIZACIJA ODHODKOV PO PODROČJIH 
Veljavni plan 

2010 
Realizacija 

2010 indeks 

01 - Politični sistem 210.258,00 € 176.810,81 €     84 

02 – Ekonomska in fiskalna administracija 12.841,00 € 10.176,56 €     79 

03 – Zunanja politika in mednarodna pomoč 600,00 € 600,00 €   100 
04- Skupne administrativne službe in splošne 
javne storitve 348.276,00 € 262.880,29 €     75 

05 – Znanost in tehnološki razvoj 26.000,00 € 25.117,68 €     97 

06 – Lokalna samouprava 1.331.392,00 € 1.214.880,76 €     91 

07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 182.409,00 € 177.658,02 €     97 

08 – Notranje zadeve in varnost 500,00 € 492,00 €     98 

10 – Trg dela in delovni pogoji 57.228,00 € 51.552,80 €     90 

11 – Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 327.703,00 € 278.345,45 €     85 
12 – Pridobivanje in distribucija energetskih 
surovin 60.000,00 € 44.712,44 €     75 
13 – Promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije 1.481.128,00 € 982.202,30 €     66 

14 - Gospodarstvo 430.239,00 € 408.589,76 €     95 

15 – Varovanje okolja in naravne dediščine 1.976.429,33 € 1.505.313,08 €     76 
16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost 875.572,00 € 651.124,38 €     74 

17 – Zdravstveno varstvo 72.828,00 € 60.154,09 €     83 

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije 426.582,00 € 349.914,81 €     82 

19 - Izobraževanje 1.374.016,00 € 1.270.013,98 €     92 

20 – Socialno varstvo 294.111,00 € 288.728,90 €     98    

22 – Servisiranje javnega dolga 208.500,00 € 161.228,20 €     77    

23 – Intervencijski programi in obveznosti 440.000,00 € 115.850,29 €     26    

SKUPAJ ODHODKI v EUR 10.136.612 € 8.036.347 €      79   
 
Pri odhodkih so upoštevana globalna kvantitativna izhodišča, ki so bila tudi podlaga za plan in 
rebalansa proračuna občine Bohinj za leto 2010 in v skladu s tem gibanja, ki so bila spremljana 
po objavah v Uradnih vestnikih Občine Bohinj. 
 
Župan je bil v okviru svojih pristojnosti pooblaščen, da v okviru skupnega obsega spremeni 
namen in višino sredstev za posamezne dejavnosti, vendar največ do 20 %. V letu 2010 je 
župan na podlagi 30. člena Statuta občine Bohinj in 5. člena Odloka o proračunu občine Bohinj 
za leto 2010 prerazporedil nekatera proračunska sredstva na proračunskih postavkah, kjer je 
vidno odstopanje veljavnega proračuna od sprejetega rebalansa. 
 
V skladu z Navodilom o izvrševanju proračuna so med odhodke proračuna tekočega leta 
vključeni vsi odhodki, ki so bili plačani iz proračuna do 31. decembra 2010. 
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Seznam prerazporeditev po področjih v letu 2010: 

IZ PRORAČUNSKE POSTAVKE NA PRORAČUNSKO POSTAVKO ZNESEK 
01 – Politični sistem 

3003 Osnovna plača - župan 3003 Osnovna plača - župan 549,53 
3040 Volitve - sejnine 3040 Volitve - sejnine 252,56 
3012 Stroški za proslave, pokrov. prired. in 
promocije 

3012 Stroški za proslave, pokrov. prired. in 
promocije 

71,08 

02 – Ekonomska in fiskalna administracija 
3002 Del plače članom nadzornega odbora 3166 Provizija za plačilni promet 130,00 

04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 
5002 Stroški za tisk in objavo 5003 Občinski tednik 7,20 
4700 Poslovni prostori 4700 Poslovni prostori 500,00 

06 – Lokalna samouprava 
3142 Delo preko študentskega servisa 3144 Podjemna pogodba 1.214,18 
6030 Materialni stroški režijskega obrata 6030 Materialni stroški režijskega obrata 1.664,73 
8000 KS Stara Fužina Studor – transfer 8000 KS Stara Fužina Studor – transfer 187,09 
8001 KS Stara Fužina Studor – lastna sredstva 8001 KS Stara Fužina Studor – lastna sredstva 1.953,60 
8100 KS Srednja vas - transfer 8100 KS Srednja vas - transfer 30,34 
8101 KS Srednja vas – lastna sredstva 8101 KS Srednja vas – lastna sredstva 977,60 
8200 KS Koprivnik Gorjuše - transfer 8200 KS Koprivnik Gorjuše - transfer 59,00 
8200 KS Koprivnik Gorjuše - transfer 8200 KS Koprivnik Gorjuše - transfer 17,36 
8201 KS Koprivnik Gorjuše – lastna sredstva 8201 KS Koprivnik Gorjuše – lastna sredstva 100,00 
8300 KS Bohinjska Bistrica - transfer 8300 KS Bohinjska Bistrica - transfer 0,28 
8300 KS Bohinjska Bistrica - transfer 8300 KS Bohinjska Bistrica - transfer 107,66 

11 – Kmetijstvo , gozdarstvo in ribištvo 
4054 Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in 
skuta 

4054 Razvojni projekt Boh. plan. sir in skuta 610,45 

5063 LAS – za razvoj podeželja 5063 LAS – za razvoj podeželja 5.066,86 

13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
6145 Kolesarska pot Bohinj 6145 Kolesarska pot Bohinj 3.251,80 
6172 Vzdrževanje in urejanje parkirišč 6172 Vzdrževanje in urejanje parkirišč 6.152,31 
6110 Tekoče vzdrževanje vozil 6110 Tekoče vzdrževanje vozil 201,11 

14 - Gospodarstvo 
4125 Turizem Bohinj – kartica gost Bohinja 4130 Turistična informativna dejavnost – SKI 

BUS 
28,80 

15 – Varovanje okolja in naravne dediščine 
6414 Ureditev javnih površin Boh. Bistrica / 
projekt 

6407 Ureditev vaškega jedra Koprivnik 156,00 

6502 Ravnanje z odpadki 6502 Ravnanje z odpadki 1.706,25 
6750 Nakup orodja 6750 Nakup orodja 140,80 
6719 Namenska sredstva invest. odhodkov v 
kanal. 

6719 Namenska sredstva invest. odhodkov v 
kanal. 

12.863,14 

16 - Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 
4610 Stanovanjska sredstva – subv. obresti 4602 Stroški upravljanja stanovanj 1.274,36 
6252 Vodovod Ravne 6232 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 437,18 
4710 Čistilni material in storitve – večnamenska 
dvorana 

4710 Čistilni material in storitve – večnamenska 
dvorana 

6.360,70 

6232 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 6232 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 1.660,75 

18 – Kultura, šport in nevladne organizacije 
3525 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - 
plače 

3525 Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - 
plače 

1.169,00 

19 - Izobraževanje 
3432 Investicije po programu za vrtec Bohinj 3432 Investicije po programu za vrtec Bohinj 5.509,34 
3241 Investicije po programu OŠ Mencinger 3241 Investicije po programu OŠ Mencinger 12.947,01 

20 – Socialno varstvo 
3367 Splošni socialni zavodi 3368 Posebni socialni zavodi 1.200,00 
3367 Splošni socialni zavodi 3375 Družinski pomočnik 100,00 
3367 Splošni socialni zavodi 3362 Pomoč na domu – strokovno vodenje 800,00 
3367 Splošni socialni zavodi 3371 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva 

za plače 
400,00 

3350 Preventivni programi za mlade 3371 Tekoči transferi v javne zavode – sredstva 
za plače 

2.200,00 

3375 Družinski pomočnik 3375 Družinski pomočnik 65,00 

22 – Servisiranje javnega dolga 
5401 Odplačila kreditov 5401 Odplačila kreditov 466,32 
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01 -  Obč insk i  svet  66.160 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 39.580 

V letu 2010 je občinska uprava izvedla vse strokovne, organizacijske in administrativno 
tehnične naloge za župana, občinski svet in druge organe občine in delovna telesa 
občinskega sveta. 

 

Občinski svet Občine Bohinj se je v letu 2010 sestal na 7 rednih sejah in 1 izredni seji. 
Občinski svet je v okviru obravnavanih točk na sejah sprejel 69 odločitev in obravnaval 66 
točk dnevnega reda. Občinski svet je sprejel naslednje splošne in druge akte: 

• odloki (11), 

• pravilniki (2), 

• sklepi (8), 

• drugi akti (5). 

Delovna telesa Občinskega sveta so imela naslednje število sej: 

• Komisija za negospodarske dejavnosti - 5 

• Statutarno-pravna komisija - 6 

• Komisija za gospodarstvo in podjetništvo - 3 

• Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko 
infrastrukturo - 4 

• Komisija za turizem in kmetijstvo - 5 

• Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 2 

 

3001 - Del plače članom občin. sveta in nagrad članom delovnih teles 29.899 

Sredstva v višini 29.898,65 EUR so bila porabljena za izplačila sejnin občinskim svetnikom 
(8x redna seja in 1x izredna seja) in nagrad članom delovnih teles (Komisija za mandatna 
vprašanja – 6x, Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja in komunalno infrastrukturo – 
4x, Komisija za negospodarske dejavnosti – 5x, Komisija za gospodarstvo in podjetništvo – 
3x, Statutarno-pravna komisija – 6x, Komisija za turizem in kmetijstvo – 4x, Uredniški 
odbor Bohinjskih novic – 11x, Komisija za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj 
v javno TK omrežje – 2x, Komisija za razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, 
ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo v letu 2010 – 3x, Komisija za izvedbo postopka 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini 
Bohinj – 6x, Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Bohinj – 6x).  

 

Sredstva so bila 85% porabljena glede na Proračun za leto 2010 in Sprejeti Rebalans za leto 
2010, saj je bilo prvotno planiranih večje število sej. 

3014 - Stroški reprezentance - občinski svet 304 

Sredstva so bila namenjena zaključni pogostitivi občinskih svetnikov preteklega mandata. 

5005 - Prenos sej občinskega sveta po kabelskemu sistemu 6.451 
Sredstva so bila porabljena za snemanja in predvajanja sej občinskega sveta v letu 2010. 

5010 - Financiranje političnih strank 2.927 

Sredstva v višini 2.927 EUR so bila namenjena financiranju političnih strank. 
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01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 26.580 

3040 - Volitve - sejnine 26.580 
Dne 10.10.2010 so bile lokalne volitve župana, 16-ih članov občinskega sveta in članov 
sveta štirih krajevnih skupnosti (Srednja vas, Bohinjska Bistrica, Koprivnik-Gorjuše, Stara 
Fužina-Studor). Za celotno izvedbo lokalnih volitev so bila porabljena sredstva v višini 
26.579,55 EUR. 

 

02 -  Nadzorn i  odbor  5 .047 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 5.047 

Nadzorni odbor se je letu 2010 sestal na 7 rednih sejah. V okviru svojega programa dela so 
opravili 2 nadzora. 

3002 - Del plače članom nadzornega odbora 5.047 

Nadzorni odbor se je v letu 2010 sestal na 7 rednih sejah. V Proračunu za leto 2010 in 
Sprejetem Rebalansu za 2010 so bili planirani tudi štirje nadzori, vendar niso bili izvedeni. 

 

03 -  Župan 110.651 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 110.651 

3000 - Plača občinskega funkcionarja 27.236 

Enemu podžupanu je bilo izplačanih 12 plač, drugemu podžupanu pa 11 plač, saj mu je z 
dnem 27.10.2010 prenehal mandat. 

3003 - Osnovna plača - župan 48.551 

Sredstva so bila porabljena za izplačila dvanajstih plač županu ter za izplačilo regresa 
županu v višini 692,00 EUR. 

3012 - Stroški za prosl.,pokrov.prired.,poroč.obred.in promocije 11.557 

Sredstva so bila porabljena za proslave in promocijo občine. 

3013 - Materialni stroški - GSM 1.028 

Proračunska postavka izkazuje porabo sredstev za plačilo stroškov mobitelov za župana in 
podžupana od meseca novembra 2009 do oktobra 2010. 

3020 - Stroški za pokrov.prired župana - reprezentanca 18.444 

Sredstva so bila porabljena za reprezentanco, predvsem za pogostitve gostujočih in šopke 
za različne priložnosti. 

3030 - Dnevnice za službena potovanja 29 

Za izplačilo dnevnic na službenih potovanjih v državi je bilo porabljenih 28,81 EUR. 

3032 - Stroški prevoza 3.807 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo prevoza na službenih potovanjih v državi. 

3034 - Hotelske in restavracijske storitve 0 

Sredstva na postavki v letu 2010 niso bila koriščena. 
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04 -  Obč inska  uprava  6 .098.151 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 5.130 

3166 - Provizija za plačilni promet 5.130 

Provizija je bila plačana Ministrstvu za finance za izvajanje direktnih obremenitev, za 
vodenje računov in storitve na področju plačevanja. Prav tako je bila plačana provizija 
Poštni banki Slovenije za plačilni promet preko posebnega računa z ničelnim stanjem, na 
katerega polagamo predvsem iztržke od parkomatov, upravnih taks, itd. 

 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 600 

Turizem je nedvomno ena od primarnih gospodarskih panog bohinjske občine, kar dokazuje 
tudi dejstvo, da je že sprejet program razvoja turizma. V skladu z Zakonom o pospeševanju 
turizma je bila leta 2000 ustanovljena Lokalna turistična organizacija Bohinj kot krovna 
organizacija na področju turizma v občini Bohinj za izvajanje naslednjih dejavnosti: 
promocija turistične destinacije Bohinj (tiskani promocijske materiali, elektronski mediji 
internet, itd), razvoj turističnih produktov prireditev, vodenje glavnega turistično 
informacijski centra (TIC Bohinj), urejanje prometa okrog Bohinjskega jezera in sodelovanje 
z drugimi institucijami. 

 

V skladu z navedenim so temeljni cilji na področju turizma usmerjeni v: 

• skrb za celovito promocijo turistične destinacije Bohinj 

• zagotovitev pogojev za razvoj novih turističnih programov, 

• zagotovitev sredstev za delovanje Lokalne turistične organizacije,ki se sedaj 
imenuje: TURIZEM BOHINJ, zavod za pospeševanje turizma, promocije, na področju 
turistične informativne dejavnosti, organizacije festivala samoniklega cvetja, kartice 
gost Bohinja, ski busa in festivala pohodništva, informacijske table,urejanje tekaških 
prog, skrb za celostno ureditev kraja, čiščenje in urejanje okolja, zagotavljanje 
pogojev za kvalitetno izvedbo tradicionalnih in drugih prireditev. 

Na področju gornjih točk smo aktivno sodelovali z Zavodom Turizem Bohinj glede 
financiranja in vodenja projektov, ki jih vodijo na zavodu. Turizem Bohinj nam redno 
posreduje zahtevke za izplačilo po posameznih proračunskih postavkah. Zahtevkom so 
vedno priloženi računi, za katere se s transferjem izplačuje zavodu. Stroški za plače in 
redno delovanje se izplačujejo sprotno, ostali zahtevki se izplačujejo v zakonsko določenem 
roku 30 dni. 

5070 - Članstvo omrežja Alpskih občin 600 

Sredstva so namenjena za članstvo občine Bohinj v Omrežju Alpskih občin. Omrežje občin 
"Povezanost v Alpah" je združenje alpskih občin iz sedmih držav. Ustanovljeno je bilo leta 
1997. Občine, ki so članice omrežja, si v tesnem sodelovanju s prebivalci prizadevajo za 
uveljavitev trajnostnega razvoja Alp kot njihovega življenjskega prostora. Za podlago in 
obenem tudi vodilo, kako doseči trajnostni razvoj v alpskem prostoru, so si članice izbrale 
Alpsko konvencijo, katere uresničevanje naj bi zaživelo tam, kjer imajo posamezniki 
možnost sooblikovanja in sodelovanja: v občini. Da pa ne bi bilo treba vedno odkrivati že 
odkritega, omogoča Omrežje občin Povezanost v Alpah izmenjavo izkušenj in informacij 
prek jezikovnih in kulturnih meja, prav tako izdaja publikacije in organizira prireditve v štirih 
alpskih jezikih: v francoščini, italijanščini, nemščini in slovenščini. 
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04029001 - Informacijska infrastruktura 74.315 

6757 - Širokopasovno omrežje Bohinj 74.315 
Planirana sredstva v letu 2010 smo z rebalansom zagotovili v višini 107.208,00 €. V načrtu 
smo imeli dokončati izgradnjo kabelske kanalizacije Stara Fužina 3. faza in Ribčev Laz 2. 
odsek. Zaradi racionalne porabe sredstev je realizacija 74.315,05 €. Projekta predvidevamo 
dokončati in izvesti v letu 2011. 

Zaključena je izgradnja kabelske kanalizacije Stara Fužina 2. faza, plačilo končne situacije iz 
2009. Zaključena je izgradnja kabelske kanalizacije Ribčev Laz - odsek 1. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 37.719 

Našim občanom smo zagotovili tekoče obveščanje in informiranje o aktualnih zadevah na 
območju občine in s tem dosegli osnovni cilj na področju obveščanja javnosti. Javno 
obveščanje je potekalo preko Bohinjskih novic, Radia Triglav v oddaji Občinski tednik Občine 
Bohinj in spletne strani Občine Bohinj. Določene uradne objave in obvestila smo objavili v 
Uradnem listu RS (portal javnih naročil) in v drugih medijih. 

Sredstva na spodnjih postavkah so bila porabljena za snemanja in predvajanja sej 
občinskega sveta ter za tisk in objavo. 

3191 - Urejanje internetnih strani 449 

Realizacija izkazuje porabo sredstev v letu 2010 za redno vzdrževanje internetnih strani. 

5002 - Stroški za tisk in objavo 2.163 

Sredstva so bila porabljena za razna informativna oglaševanja in priložnostna sporočila v 
tiskanih medijih ali na radiu. 

5003 - Občinski tednik 3.607 

V skladu z ustrezno pogodbo ima Občina Bohinj dvakrat mesečno dogovorjen termin za 
izvedbo Tednika Občine Bohinj na Radiu Triglav. Realizacija vključuje plačilo za november in 
december 2009 in plačilo za enajst mesecev leta 2010. Račun za mesec december zapade v 
plačilo v januarju 2011. 

5004 - Bohinjske novice 31.500 

Realizacija predstavlja plačilo 12 številk (dec. 2009 do nov. 2010) Bohinjskih novic. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 5.358 

Občinska uprava skrbi za protokolarne obveznosti župana in podžupanov, poleg tega pa 
organizira protokolarne dogodke, vezane na občinske in državne praznike. Poleg teh 
organizira tudi novoletne prireditve, ki po svoji vsebini bolj sodijo med turistične prireditve. 
Realizacija na spodnjih postavkah je posledica plačila računov, ki vključujejo stroške v zvezi 
z organizacijo in izvedbo obeh občinskeh praznikov (priznanja, šopki, pogostitev, izvedba 
programov..). 

3011 - Občinski kulturni praznik 20 

Program so pripravili učenci osnovne šole. Stroške je predstavljala le cvetlična dekoracija na 
odru. 

3050 - Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - plakete, priznanja 833 

3052 - Občinski praznik in priznanja občine Bohinj - pogostitev 500 

Za pogostitev je poskrbelo Društvo kmečkih žena in deklet. Vabila smo pripravili na občinski 
upravi. 

3054 - Občinski praznik drugi stroški 4.005 

Drugi stroški vključujejo plačilo aktivnosti ob izvedbi tedenskega programa prireditev ob 
občinskem prazniku, ki jih navajamo v spodnji tabeli: 
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NAMEN Znesek v EUR 
Majice za otroke 333,55 
Antolin team - Čalapinko 282,10 
CUT plakati 413,10 
Pavel Korošec – slikanje, fotografije 420,10 
Cvetličarna Zvonček Jesenice 310,01 
KUD Trubadur – Begunje 50,00 
Prevoz šotora / Avsenikov večer 672,00 
SAZAS 820,83 
GLG Lučka 300,00 
Triglavske rožce 308,02 
Nastop na citre 74,42 
Pomoč pri organizaciji 20,70 
SKUPAJ 4.004,83 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 142.674 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje, stroške ogrevanja, stroške komunalnih 
storitev, za zavarovalne premije, za čistilni material v občinskih objektih in sanitarijah na 
Ribčevem Lazu. 

3174 - Sodni str., storitve odvetnikov, notarjev, drugo 12.129 

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje sodnih stroškov (stroški postopka – plačila 
sorazmernih delov stroškov sodnih izvedencev), storitev odvetnikov (zastopanje v 
odškodninskih, pravdnih, nepravdnih in izvršilnih postopkih) in notarjev (overitve podpisov 
na prodajnih, menjalnih, služnostnih ipd. pogodbah). 

4100 - Sanitarije na Ribčevem Lazu 1.021 

Sredstva so bila porabljena za elektriko in vodo za sanitarije na Ribčevem Lazu. 

4700 - Poslovni prostori 129.331 
Sredstva so bila porabljena za stroške ogrevanja, stroške električne energije, za čistilni 
material, stroške vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in zavarovalno premijo za 
dvorano Danica in ostale poslovne prostore. Nabavljen je bil nov čistilni stroj in gumijasta 
zaščitna prevleka za pod, ki se bo uporabljala za zaščito poda v dvorani, ko bodo v dvorani 
prireditve. Večina sredstev je bila zagotovljena za dokončno poplačilo zamenjave strehe na 
kulturnem domu. 

4704 - Telefon - poslovni prostori 193 

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost 25.118 

5060 - RAGOR 3.821 

V letu 2010 so bila realizirana sredstva na postavki RAGOR za: Koordinacijo županov v 
znesku 1.097 EUR. Z razvojno agencijo Ragor Občina Bohinj sodeluje tudi na področju 
Lokalnih podjetniških centrov LPC, ki imajo nalogo brezplačnega posredovanja ključnih 
poslovnih informacij malim in srednje velikim podjetjem ter svetovanje na področju 
podjetništva – za ta namen so bila porabljena sredstva v višini 1.195 EUR. Projekt 
Podjetnišak kavica ima namen ustvarjanje pogojev in stimulativnega okolja za podjetniško 
in poklicno uveljavljanje, upoštevaje specifičnih potreb ciljnih skupin in možnosti, da bi 
spodbudilo širjenje podjetniške kulture, zagotovilo večjo kvaliteto zaposlitvenih možnosti in 
večjo konkurenčno, prednost na trgu delovne sile, izboljšalo ekonomski položaj 
udeležencev. V Bohinju sta bili izvedeni dve delavnici od 7. Občina Bohinj je sofinancirala 
projekt v višini 1.239 EUR. Čebelarski zvezi Gorenjske je Občina Bohinj na podlagi pogodbe 
sofinancirala po 10 EUR na člana društva s stalnim bivališčem v občini Bohinj, kot pomoč pri 
izdajanju njihovega glasila, ki pomaga pri osveščanju ljudi o pomenu čebele za okolje - 
znesek 290 EUR. 
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5062 - Sofinanciranje programov BSC 15.897 

Občina Bohinj je udeležena pri koordinaciji vseh področij RRP, za materialne stroške 
koordinacije nalog regionalnega razvoja v javnem interesu, organov in izvedba sej, 
promocijo RRP v radijskih oddajah, e-novice, podpora izvajanju nalog stalnega obveščanju 
javnosti ter za regionalni marketing in sicer izdaje priloge Gorenjski glas, izvedba foruma in 
variabilni del delovanja RRS in sicer za potne stroške aktivnejših članov RRS, stroški 
udeležbe predstavnikov v tujini. 

5064 - Sofinanciranje priprave dokumentacije in vloge za kohezijo 5.400 

V letu 2010 so bila planirana sredstev v višini 5.400,00 € in v celoti porabljena za 
sofinanciranje Investicijske dokumentacije ter vloge za prijavo projekta GORKI (projekt 
vodooskrbe ter projekt odvajanja in čiščenja odpadnih vod) na Kohezijski sklad. 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 84.684 

3176 - Stroški revizorskih storitev 9.684 

Sredstva so bila porabljena za plačilo deleža (13,77%) za skupno notranjo revizijsko službo, 
ki je pričela delovati konec leta 2008. V letu 2010 je bilo od planiranih 52 dni za Občino 
Bohinj realiziranih 54,7 delovnih dni. V letu 2010 so se v Občini Bohinj izvajale naslednje 
revizije: 

• revizija investicij (končno poročilo februar 2010), 

• revizija dodeljevanja transferov iz občinskega proračuna (končno poročilo junij 
2010), 

• revizija poslovanja javnega zavoda Turizem Bohinj (končno poročilo maj 2010), 

• revizija izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnega zavoda Turizem 
Bohinj (končno poročilo maj 2010). 

3197 - Stroški SMIR 75.000 

V oktobru 2009 je pričela z delovanjem skupna medobčinska inšpekcijska in redarska služba 
Bled - Bohinj, za katero smo v letu 2010 namenili skupen znesek sofinanciranja v višini 
75.000 EUR za delovanje službe v vseh 12 mesecih leta 2010. 

06029002 - Delovanje zvez občin 4.883 

3170 - Stroški storitev na področju požar. varn. in CZ 4.883 
Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za plačilo zunanjega sodelavca, ki 
opravlja naloge na področju požarne varnosti in civilne zaščite. 

06039001 - Administracija občinske uprave 492.593 

3101 - Osnovne plače 373.808 

Sredstva so bila porabljena za izplačila plač zaposlenih na režijskem obratu in občinski 
upravi in sicer za dvanajst mesecev (v mesecu januarju je bilo izplačanih 36 plač, v 
februarju 37 plač; v občinski upravi se je zaposlil nov uslužbenec za gospodarsko javno 
infrastrukturo in varstvo okolja, v marcu 37 plač, v aprilu 37 plač, v maju 40 plač; na 
režijskem obratu so se zaposlili trije uslužbenci zaradi povečanega obsega dela na področju 
ravnanja z odpadki, v juniju 40 plač, v juliju 42 plač; na občinski upravi se je zaposlila nova 
uslužbenka pripravnica, na režijskem obratu pa nov uslužbenec zaradi zidarskih del;  v 
avgustu 42 plač, v septembru 42 plač, v oktobru 41 plač; uslužbenka je nastopila porodniški 
dopust, v novembru 40 plač; še ena uslužbenka je nastopila porodniški dopust, v decembru 
40 plač). 

V mesecu maju je bil izplačan regres zaposlenim na režijskem obratu in občinski upravi in 
sicer v znesku 28.708 EUR. V letu 2010 je bilo izplačanih pet jubilejnih nagrad v skupnem 
znesku 1.299 EUR. 
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Sredstva na spodaj navedenih proračunskih postavkah so bila v letu 2010 namenjena za 
materialne stroške občinske uprave (v največji meri za pisarniški material, računalniške 
storitve, sodne stroške, poštnino, telefon, provizijo za plačilni promet,...). Realizacija je bila 
95,2% glede na plan. 

3140 - Pisarniški material in storitve 9.688 

3141 - Zdravniški pregledi 97 

Sredstva v višini 97 EUR so bila namenjena zdravniškemu pregledu pred prvo zaposlitvijo. V 
oktobru in novembru 2010 so bili še trije uslužbenci na obdobnem zdravniškem pregledu, 
vendar je bil račun plačan šele v letu 2011 in ne bremeni Proračuna za leto 2010. 

3142 - Delo preko študentskega servisa 8.248 

Sredstva so bila v letu 2010 namenjena študentom, ki so opravljali študentsko delo in 
obvezno delovno prakso v občinski upravi in muzeju Tomaža Godca. 

3144 - Podjemna pogodba 21.166 

V letu 2010 je imela Občina Bohinj sklenjenih sedem podjemnih pogodb (čistilka na 
režijskem obratu, čiščenje prostorov in delovne opreme občinske zgradbe in kulturnega 
doma, čiščenje in urejanje okolice, vodenje občinske kronike, urejanje ceste v Podjelje, 
zbiranje soglasij za komunalno infrastrukturo, zalivanje, košnja in ostala dela v 
Cecconijevem parku in pomoč pri gradnji kanalizacije). 

3146 - Čistilni material in storitve 1.137 

3147 - Časopisi, revije, knjige in strok. literatura 1.618 

3148 - Računalniške storitve 14.627 

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje računalniške programske opreme, ki je 
potrebna za nemoteno delovanje občinske uprave. 

3153 - Poštnina in kurirske storitve 20.665 

3154 - Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 10.866 

3160 - Stroški prevoza - kilometrina 6.333 

Sredstva v višini 6.333 EUR so bila porabljena za stroške prevoza na službenih potovanjih 
po državi. 

3161 - Dnevnice za službena potovanja v državi 407 

Na službenih potovanjih v državi je bilo izplačanih dnevnic v skupnem znesku 407 EUR. 

3164 - Stroški seminarjev 1.427 

V letu 2010 je bilo za udeleževanje seminarjev v občinski upravi porabljenih 1.427 EUR. 

3165 - Izdatki za strokovno izobraževanje 1.132 

V letu 2010 je bilo za strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi (priprava in 
strokovni izpit iz ZUP-a, usposabljanje za imenovanje v naziv) porabljenih 1.132 EUR. 

3167 - Bančne storitve 1.506 

Sredstva so se namenila za odobritve kreditov. 

3171 - Druge članarine 700 

Plačana je bila članarina Skupnosti občin Slovenije v 2 obrokih. 

3172 - Drugi splošni material in storitve 2.329 

Sredstva so bila namenjena predvsem za najem fotokopirnega stroja in računalnika v avli 
stavbe z javno dostopnimi obrazci in informacijami ter drugi splošni material in storitve, ki 
jih Občina Bohinj potrebuje za svoje delovanje. 
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3173 - Zavarovalne premije - pravna zaščita 1.653 

3193 - Stroški intelektualnih storitev 15.186 
Sredstva so bila namenjena za zunanjega sodelavca kot pripravljalca dokumentacije za 
postopke na področju nepremičnin in za pripravo pravno finančnega poročila pregledanih 
ponudb bank za najem dolgoročnega kredita, ki je potrebno za pridobitev soglasja 
Ministrstva za finance. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 42.831 

Občinska uprava je skrbela za tekoče vzdrževanje in obratovanje občinske zgradbe in 
tehnične opreme. Za vzdrževanje tehnične opreme, predvsem računalnikov je imela 
sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci. Občinska upravna stavba s svojimi prostori 
omogoča zadostne delovne pogoje za zaposlene. Občinska uprava pomemben del procesov 
izvaja ob podpori sodobnih računalniških programov, ki jih vzdržujejo in posodabljajo 
zunanji izvajalci. 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in servisiranje osnovnih sredstev ter nabavo 
novih osnovnih sredstev v skladu s planom. Sredstva so se porabila za servisiranje in 
vzdrževanje fotokopirnega stroja, zamenjavo nekaterih kosov dotrajanega pisarniškega 
pohištva in opreme, računalnikov in programske opreme, največji del sredstev pa je bil 
namenjen zamenjavi računalniške opreme računovodstva občine. 

3157 - Vzdrževanje osnovnih sredstev 2.885 

Sredstva so bila v večini namenjena servisom fotokopirnega stroja. 

3177 - Tekoče vzdrževanje stavb 29.322 

Stroški za vzdrževanje občinskih stavb in POP pretvornikov so bila porabljena v višini 
63,7%. V občinski stavbi so bila obnovljena tla štirih pisarn. Žal pa ni prišlo do realizacije 
menjave peči za centralno kurjavo v občinski stavbi. 

3180 - Nabava pisarniškega pohištva 965 

Sredstva so bila namenjena nakupu ognjevarne omare za dokumentacijo projekta 
»Kolesarska pot Bohinj«, kar je tudi pogoj za sofinanciranje iz strani Službe Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. 

3182 - Nakup računalnikov in prog. opreme 9.439 

Sredstva so se namenila za zamenjavo petih novih računalnikov ter pripadajočih 
programov, štirih ekranov ter licenčnine za program Autocad. 

3183 - Nakup telefonov 220 

Sredstva so bila porabljena za nakup dveh mobilnih telefonov za zaposlena na Občinski 
upravi. 

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih 
dogodkih 21.166 

Za dejavnost obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih je bilo v občinskem proračunu za 
leto 2010 planirano skupaj 182.409,00 €. Od tega zneska je bilo porabljeno 177.658,02 €, 
kar predstavlja 97,4 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena v skladu s plani in 
programi dejavnosti Gasilske zveze Bled – Bohinj in gasilskega poveljstva občine Bohinj ter 
plani in programi dela Štaba Civilne zaščite občine Bohinj. 

4920 - Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - tekoči transfer 8.582 

Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 9.128,60 €. Porabljena so bila v višini 
8.582,13 €, kar je v obsegu 94,01 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: 

Zap.št. Vrsta - namen Znesek € 

1. Plačilo obveznosti iz leta 2009  1.021,51 
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2. Ureditev prostorov za delo štaba CZ     444,00 

3. Preventivni zdravstveni pregledi  4.383,81 

4. Polnjenje jeklenk za IDA   2.000,00 

5. Izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč    732,81 

 SKUPAJ  8.582,13 

 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa dejavnosti na področju zaščite in 
reševanja v skladu s programom, ki ga je sprejel Štab CZ Občine Bohinj. Preostanek 
neporabljenih sredstev so prevzete obveznosti na dan 31.12.2010, ki se nanašajo na 
ureditev prostorov za delo štaba CZ. 

4921 - Sredstva za zaščito in reševanje - red.dej. - plačilo GSM 504 
Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 1.200,00 €. Porabljena so bila v višini 
503,63 €, kar je v obsegu 42 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo 
GSM storitev za namestnika poveljnika CZ ter naročnine za GSM poveljnika CZ. Sredstva 
niso bila porabljena v celoti zaradi kadrovskih težav, saj poveljnik CZ ni imenovan. 

4930 - Nakup opreme za CZ 12.080 

Z veljavnim planom so bila v letu 2010 sredstva planirana v višini 12.080,40 €, porabljena 
pa tudi v višini 12.080,40 €, kar predstavlja 100 % planiranih sredstev. Iz teh sredstev je 
bila nabavljena naslednja oprema: 

Zap.št Vrsta opreme         Znesek € 

1. Plačilo obveznosti iz leta 2009   2.014,40 

2. Oprema za GRS Bohinj   5.000,00 

2. Skupna oprema ekipe za reševanje iz vode      991,20 

3. Skupna oprema bolničarjev   1.361,52 

4. Skupna nabava mobilnega repetitorja   2.099,74 

5. Nabava učnih pripomočkov za vadbo TPO      524,54 

8. GSM aparat        89,00 

 SKUPAJ          12.080,40 
 

4931 - Investicijski transfer za CZ 0 

Z veljavnim planom so bila za investicijsko vzdrževanje namenjena sredstva v višini 
2.000,00 €. Sredstva niso bila porabljena. Sredstva niso bila porabljena zaradi tega, ker 
ureditev dežurne sobe v kletnih prostorih Občine Bohinj ni bila izvedena v planiranem 
obsegu. 

07039002 - Protipožarna varnost 156.492 

V Občini Bohinj je organizirano 11 teritorialnih prostovoljnih gasilskih društev (v 
nadaljevanju PGD), ki imajo z Občino Bohinj podpisano pogodbo o opravljanju gasilske 
javne službe. Gasilske enote iz Občine Bohinj so v letu 2010 posredovale pri naslednjem 
številu intervencij: 

NAZIV PGD     ŠTEVILO INTERVENCIJ  SODELOVALO GASILCEV 

PGD Bohinjska Bistrica  24   128 

PGD Bohinjska Češnjica    1       2 

PGD Nemški Rovt    2     28 

PGD Srednja vas    2     14 

PGD Savica – Polje    1     12 

PGD Nomenj    0       0 
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PGD Koprivnik    3      31 

PGD Gradišče    1       6 

PGD Gorjuše    0       0 

PGD Stara Fužina    5     29 

PGD Studor    1       3 

 SKUPAJ 40   253 
Občina Bohinj je v svojem proračunu zagotavljala sredstva za delovanje in opremljanje 
gasilskih enot v naslednjem obsegu: 

4900 - Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Bled - Bohinj 19.300 

Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 19.300,00 €, pa tudi porabljena v 
višini 19.300,00 € kar predstavlja 100,00 % planiranih sredstev. V GZ Bled – Bohinj sta bila 
v letu 2010 zaposlena 2 delavca za nedoločen čas. Gasilska zveza Bled – Bohinj je v letu 
2010 za svoje poslovanje porabila sredstva v naslednji višini: 

Vrsta odhodka Dejansko 2010 
Stroški dela 49.843,41 € 

Električna energija za GZ      292,54 € 

Ogrevanje      749,00 € 

Komunala      267,17 € 

Najemnina prostorov   2.116,80 € 

Bančni stroški, plačilni promet      694,00 € 

Telefon, poštnina, internet   1.994,89 € 

Pisarniški  material      238,71 € 

Prevozni stroški predstavnikov GZ         0,00 € 

Strokovna literatura, izobraževanje      868,47 € 

Vzdrž. OS, stroški storitev         0,00 € 

Seje P GZ, Občni zbor GZ      976,90 € 

Članarina za gas. muzej        25,00 € 

Stroški vozila      618,20 € 

Računalniški programi   1.448,25 € 

Materialni stroški, dr. material   1.468,55 € 

Kilometrina      480,74 € 

Stroški mednarodnega sodel.      610,25 € 
Ostali odhodki      209,07 € 

SKUPAJ 62.901,95 € 
Sredstva, ki so bila planirana za dejavnost GZ Bled – Bohinj so bila v celoti porabljena. Od 
navedenih 62.901,95 € sredstev so občine Bled, Bohinj in Gorje v svojih proračunih v letu 
2010 za delovanje GZ Bled – Bohinj zagotovile: 

• Občina Bohinj: 19.300,00 €; 

• Občina Bled: 18.900,00 € in 

• Občina Gorje:         5.066,00 €, 

kar je skupaj 43.266,00 €. Preostanek potrebnih sredstev za svoje redno delovanje je GZ 
Bled – Bohinj pridobila: 

• 13.254,96 € - z opravljanjem strokovnih nalog na področju ZiR za občine Bled, 
Bohinj in Gorje; 

• 6.380,99 € -z ostalimi prihodki GZ. 
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4901 - Sredstva za redno dejavnost Prostovoljnih gasilskih društev 56.819 

Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 56.819,04 € in tudi porabljena v višini 
56.819,04 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: 

Zap. št              Vrsta – namen   Znesek € 

1. Sredstva za dejavnost PGD in ogrevanje          25.939,64 € 

2. Obdobni zdravstveni pregledi op. gasilcev   6.189,79 € 

3. Izobraževanje in usposabljanje   8.553,49 € 

4. Redno vzdrževanje vozil            7.087,50 € 

5. Redno vzdrževanje opreme in orodja            1.585,32 € 

6. Zavarovalne premije (vozila, oprema, člani):  
o Zavarovanje gasilskih vozilil   3.182,98 € 
o Zavarovanje gasilskih domov in opreme   2.726,51 € 
o Nezgodno zavarovanje operativnih gasilcev 1.553,81 € 

 SKUPAJ:             56.819,04 € 

 

4910 - Investicijsko vzdrževanje gas.domov in opreme 8.381 

Z veljavnim planom so bila sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme 
planirana v višini 8.360,96 €. Tudi porabljena so bila v višini 8.360,96 €, kar predstavlja 
100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: 

Zap.št      NRP          Vrsta - namen Znesek v € 
1.                   Prevzete obveznosti iz 2009      180,96 € 

2. 07-4910-1 Obnova fasade PGD Bohinjska Češnjica   4.000,00 € 

3. 07-4910-4 Varnostna razsvetljava in strelovod Boh. Bist.   4.200,00 € 

  SKUPAJ:   8.380,96 € 

 

4911 - Tekoči transfer - nakup opreme 20.000 

Z veljavnim planom za leto 2010 so bila sredstva za nabavo opreme PGD planirana v višini 
20.000,00 € in tudi porabljena v višini 20.000,00 €, kar predstavlja 100,00 % veljavnega 
plana. 

 

Po posameznih PGD je bila nabavljena oprema v naslednjih vrednostih: 

PGD Znesek  

BOHINJSKA BISTRICA   3.525,50 

BOHINJSKA ČEŠNJICA      629,80 

NEMŠKI ROVT      313,62 

SREDNJA VAS         0,00 

SAVICA – POLJE   2.400,00 

NOMENJ   3.309,77 

KOPRIVNIK   2.850,40 

GRADIŠČE   1.294,10 

GORJUŠE      673,94 

STARA FUŽINA   3.223,12 

STUDOR   1.026,69 

Občinsko poveljstvo – skupna oprema      753,06 

SKUPAJ  20.000,00 
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4912 - Nakup opreme - investicijski transfer 51.992 

Z veljavnim planom so bila sredstva planirana v višini 53.500,00 €, porabljena pa v višini 
51.991,86 €, kar predstavlja 97,18 % veljavnega plana. Sredstva so bila v skladu s plani 
porabljena za: 

• nabavo vozila GV-1 za PGD Nemški Rovt   45.000,00 €; 

• sofinanciranje nabave gasilske avtolestve GARS Jesenice   6.102,78 €; 

• sofinanciranje vzdrževanja gasilske avtolestve Kr. Gora      389,08 €. 

08029001 - Prometna varnost 492 

3175 - Svet za varnost občanov 492 

V letu 2010 je bil pred osnovno šolo izveden program Jumicar. 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 51.553 

3301 - Javna dela - osnovne plače 51.037 

Zaposlenih je bilo pet javnih delavcev. Dva sta urejala in vzdrževala javne površine na 
območju Bohinjske Bistrice, eden na območju Krajevne skupnosti Srednja vas in eden na 
območju Krajevne skupnosti Koprivnik Gorjuše. Ena delavka je delo opravljala v knjižnici in 
občasno urejala in vzdrževala javne površine. Njihova delovna obveznost je šest ur dnevno. 
Večinoma so čistili pločnike in parke ter praznili koše za smeti. 

Sredstva so bila porabljena za osnovne plače in nadure javnih delavcev, sredstva za delovno 
uspešnost, druge boleznine, povračilo stroškov prehrane in prevoza med delom, prispevek 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za 
starševsko zaposlovanje in službene obleke javnih delavcev. 

Izplačan jim je bil tudi regres. 

4033 - Materialni stroški - javna dela - Službena obleka 516 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 178.380 

Kmetijstvo je poleg turizma gospodarska panoga, ki mora imeti podporo občine. Taka 
usmeritev mora imeti svojo utemeljitev tudi v proračunih občine, zato so temeljni cilji 
proračunske politike sledeči: 

• sofinanciranje ukrepov za izboljšanje pogojev za kmetovanje in njegovo učinkovitost, 

• izvajanje ukrepov za ohranitev in razvoj kmetijstva in podeželja, 

• izvajanje splošnih storitev v kmetijstvu, 

• dvig kvalitete domačih pridelkov in izdelkov (pridelava in predelava), 

• ohranjati in razvijati delovanje primernih kmetijskih aktivnosti na visokogorskih 
planinah. 

Ena od poglavitnih nalog na področju kmetijstva je bil v letu 2007 sprejeti pravilnik za 
dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, ki je usklajen z navodili ES in je osnova za delitev 
proračunskih sredstev v letih 2007-2013. 

4054 - Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta 610 
Občina Bohinj je financirala certificiranje za leto 2010 za pridobljeno geografsko zaščito za 
značilen kmetijski proizvod - Mohant. Geografsko zaščito lahko uporabljajo proizvajalci, ki 
imajo pogoje proizvodnje sira - v letu 2010 so to 4 proizvajalci Mohanta. Za potrditev 
geografske zaščite je potreben vsakoletni pregled izdelkov - certificiranje o ustreznosti 
izdelkov. 
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4069 - Ukrepi za ohranitev in razvoj kmetijstva in podeželja 126.595 

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v občini Bohinj je bil objavljen v Bohinjskih novicah 2. aprila 2010 in na spletni strani 
Občine Bohinj: http://obcina.bohinj.si/ Z razpisom sta bila določena dva možna roka prijave 
na razpis: prvi rok do 30.4.2010 in drugi rok do 6.9.2010. Sredstva so se dodeljevala na 
podlagi Priglasitve sheme državnih pomoči (št. priglasitve: K-BE115-5883415-2007), 
priglašene Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – skupinske izjeme in na 
podlagi Priglasitve sheme državnih pomoči (št. priglasitve: K-BE115-5883415-2007), 
priglašene Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – skupinske izjeme, po shemi 
»de minimis« za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

 

Na podlagi priglasitve Skupinske izjeme so se izvajali Ukrepi od 1 do 4: 

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,  

2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb; v letu 2010 je bila obnova kozolcev in sicer 
zamenjava lesenih delov kozolca in kritine, 

3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč, 

4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, 

Na podlagi priglasitve po shemi de-minimis so se izvajali Ukrepi od 5 do 8: 

5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 

6. Nove investicije za delo v gozdu, 

7. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,  

8. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev, 

Ostali Ukrepi 9 in 10: 

9. Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih, 

10. Delovanje društev in njihovih združenj. 

1. rok 

Komisija je ugotovila, da je na 1. rok razpisa prispelo 72 prijav. Ena vloga ni bila popolna in 
ne dopolnjena, štiri vloge pa so zavezanci umaknili iz razpisa. Dva zavezanca nista mogla 
dopolniti vloge z zbirno vlogo, dva zavezanca pa zato,  ker nista imela urejene 
dokumentacije o dopolnilni dejavnosti na kmetiji. 

Pod Ukrep št. 3 - pomoč za zaokrožitev zemljišč ni bilo nobene prijave 

Pod Ukrep št. 9 - šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 
je bila možna prijava šele v jesenskem roku, ker je potrebno prijavi priložiti potrdilo o vpisu. 

Komisija je ugotovila, da so po dopolnitvah vse prijave popolne, zato je razdelila sredstva 
po posameznih ukrepih v višini 126.847,32 €. 

2. rok 

Na 2. rok razpisa se je prijavilo 9 upravičencev. V prvem roku so nekateri opravili nakup z 
nižjimi stroški od planiranih in dodeljenih sredstev, zato je lahko komisija razdelila sredstva 
v višini 1.576,41 €. Ena vloga je bila za dopolnilno dejavnost na kmetiji pod Ukrep 5, pod 
Ukrep 9 Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih se je s 
popolno vlogo prijavilo 5 dijakov, pod Ukrep 10 Delovanje društev in njihovih združenj pa so 
se prijavila 3 društva. 

 

V letu 2010 je bilo realiziranih je 126.594,67 € sredstev. Za vsako izplačilo po pravilu de-
minimis se poroča na Ministrstvo za finance na posebnem obrazcu v elektronski in pisni 
obliki v 15 dneh po izplačilu. Za vsa izplačila skupinske izjeme in po pravilu de-minimis se 
poroča do 15.2. na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na posebnih obrazcih 
v elektronski in pisni obliki za preteklo leto za vse prejemnike sredstev. 
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4091 - Programi LEADER 41.975 

Študija možnosti zapor v Triglavskem narodnem parku - prometna študija Bohinja - projekt 
je izveden v letu 2010. Študija je kot osnova in možnost vzpostavitve zapore posameznih 
delov dostopnih poti do naravnih in kulturnih vrednosti v območju Triglavskega narodnega 
parka in na njegovih robovih. Vsebuje analizo sedanjega stanja, glavne težave, izhodišča 
strategije trajnostnega razvoja, koncept zasnove ukrepov prometnega sistema, podrobna 
zasnova prihodnjega prometnega sistema, prometno vrednotenje, makroskopska in 
mikroskopska napoved prometa, ocene eksternih koristi, skupno vrednotenje različic in 
sklepne misli. Zahtevek za vračilo sredstev LEADER Prometna študija (50 % neto) v višini 
17.489,72 je bil posredovan na BSC d.o.o..v decembru 2010. 

5063 - LAS-za razvoj podeželja 7.856 
Občina Bohinj je sopodpisnica pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine 
(LAS) za razvoj podeželja »Gorenjska košarica«. LAS skrbi za pripravo in uresničevanje 
Lokalne razvojne strategije območja in je pogoj za črpanje sredstev iz programa LEADER. 
Upravljavec LAS je BSC Kranj in opravlja naloge: sodeluje pri pripravi lokalne strategije in 
skrbi za njeno izvedbo, zbira ideje za projekte, ki jih predlagajo različni akterji na podeželju 
ter nudi pomoč nosilcem idej pri pripravi projektnih predlogov, pripravlja in vodi projekte ter 
opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem, je kontaktna točka za revizorje, je 
kontaktna točka za LEADER pisarno, ki deluje pri MKGP ter pripravlja poročila LEADER 
pisarni. Realiziranani so zahtevki za leto 2009, 2010 in dodatek za LIN 2008. Zahtevek za 
delovanje Las-a za leto 2009 je bil realiziran v letu 2010, ker je bil s strani BSC d.o.o. izdan 
konec leta 2009. 

5067 - SORA 0 

5071 - Čebelarsko kulturno izobraževalno središče Gorenjske 1.343 

Cilji projekta so: izgraditi objekt »center kranjske sivke« in pilotno preizkusiti zagon in 
delovanje centra. Dolgoročni cilji so: ohraniti vedenje in zaščito kranjske sivke in običajev 
povezanih s čebelarstvom ter zagotoviti ohranitev biodiverzitete ali biološke raznolikosti za 
ohranitev kranjske sivke. Projekt bo sofinanciran s strani EU, Občine Radovljica, ostale 
Občine Gorenjske, Čebelarsko društvo Radovljica in Čebelarska zveza Gorenjske. Objekt bo 
v lasti sofinancerjev, glede na delež vloženih sredstev. Dom se je začel graditi v letu 2010. 
Celotno financiranje Občine Bohinj znaša 1831€ v letih 2010 in 2011. 

11029003 - Zemljiške operacije 11.324 

4030 - Urejanje javnih kmetijskih in večnamenskih poti 4.326 

V letu 2010 smo namenili sredstva za nasutje kmetijske poti in ureditev odvodnjavanja na 
železniškem podvozu Nomenj, prav tako pa smo uredili usad ceste in nasuli obstoječo 
makadamsko cesto v Češnjici. 

4031 - Urejanje gozdnih vlak 6.998 

Gozdno gospodarstvo je uredilo in rekonstruiralo gozdne ceste in vlake na podlagi programa 
vzdrževanja in vzpostavitev prevoznosti gozdih vlak na območju gospodarske enote Bohinj. 
Narejenih je bilo pet odsekov gozdnih vlak. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 657 

Sodelovali smo z zavetiščem za male živali Perun z Blejske Dobrave, kjer je po pogodbi 
zakupljen en boks za brezdomne živali. 

4056 - Stroški zavetišča za živali 657 
V skladu z Zakonom o zaščiti živali so občine dolžne zagotoviti pogoje za izvajanje storitev 
pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali. Na podlagi pogodbe smo za navedeno 
storitev namenili zavetišču Perun na Blejski Dobravi za en boks v pasjem zavetišču sredstva 
v višini 657,24 €. 
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11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 87.984 

4060 - Vzdrževanje gozdnih cest 87.984 
Vzdrževalna dela so bila v celoti realizirana po programu, katerega je pripravil Zavod za 
gozdove, OE Bled. Vzdrževanje, ki zajema grediranje, nasutje in valjanje cestišča, je 
potekalo na: 

- gozdnih cestah v državnih gozdovih v dolžini 22,6 km, 

- gozdnih cestah v privatnih gozdovih v dolžini 17,0 km. 

Prav tako so bile zgrajene štiri gozdne vlake (Babna gora odd.67, Vogar odd.71, Bezdena 
odd.90,91, Bareče Brdo odd.126) v skupni dolžini 2,9 km. 

12029001 - Oskrba z električno energijo 44.712 

4332 - Tokovina 44.712 

Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo omrežnine in električne energije za javno 
razsvetljavo. 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 105.375 

Na področju vzdrževanja občinskih cest in asfaltiranja po posameznih krajevnih skupnostih 
je bilo: 

- preplaščenih 1750 m2 cestišča, 

- obnovljenih 860 m2 cest (Nemški Rovt, Studor), 

- opravljeno krpanje udarnih jam na občinskih cestah s predhodnim brizganjem 
bitumenske emulzije, za kar je bilo porabljeno 95 ton hladnega asfalta. 

Na delu krajevne ceste Bohinjska Bistrica - Ravne je bila na novo postavljena kovinska 
odbojna ograja v skupni dolžini 130 m. Obnovljene so bile talne oznake na občinskih cestah 
in parkiriščih. V sklopu vzdrževanja mostov na krajevnih cestah je bil v celoti obnovljen 
leseni most čez Savo na Brodu in na novo postavljen most čez Ribnico v Srednji vasi ob 
smučišču Senožeta. 

Sredstva namenjena asfaltiranju občinskih cest so bila porabljena za asfaltiranje cest po 
predloženem in usklajenem planu posameznih krajevnih skupnosti. 

6090 - Asfaltiranje - KS Bohinjska Bistrica 10.160 

6091 - Asfaltiranje - KS Stara Fužina 9.611 

6092 - Asfaltiranje - KS Srednja vas 8.000 

6093 - Asfaltiranje - KS Koprivnik Gorjuše 19.000 

6102 - Letno vzdrževanje krajevnih cest 58.604 

Sredstva, namenjena za letno vzdrževanje krajevnih cest, so bila porabljena za obnovo dela 
ceste skozi vas Nemški Rovt, Studor, Bitnje in skozi počitniško naselje Polje. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 476.251 

6141 - Izgradnja pločnikov ob Jelovški ulici 87.225 

Planirana sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo pogodbenih obveznosti 
sofinanciranja rekonstrukcije Jelovške ceste. 

6145 - Kolesarska pot Bohinj 389.026 

V letu 2008 je bil na javnem razpisu izbran izvajalec za vodenje projekta (Altus Consulting 
d.o.o.), ki je pripravil DIIP za kolesarsko stezo Bohinj in vodil pripravo in izvedbo 
potrebnih/različnih postopkov javnih naročil (9 različnih postopkov). Izvajalec za vodenje 
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projekta je vodil postopek zbiranja ponudb za izvedbo geodetskih storitev vezanih na 
izvedbo operacije in izvedbo »kolesarska pot Bohinj«. Na podlagi izbranega izvajalca 
Trigonometer, geodetske storitve, d.o.o. št. javnega naročila L-0011/2009-POG/10 je bil 
izdelan geodetski načrt bodoče kolesarske steze, parcelacija z odkupi zemljišč, ter delni 
elaborat celotne kolesarske poti. Na podlagi pogodbe so bili državi izstavljeni zahtevki za 
izplačilo. Izdelan je bil tudi noveliran projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 
2010 je bilo pridobljeno delno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec, ki je pričel z  deli julija 
2010 in bo zaključil dela konec junija 2011. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 154.825 

4301 - Odbojne ograje na občinskih cestah 6.202 

Planirana sredstva so bila porabljena v višini 51,7%. Na novo je bila postavljena kovinska 
odbojna ograja na lokalni cesti na Ravne in obnovljena lesena ograja na Grajski ulici v 
Bohinjski Bistrici. 

4302 - Izgradnja in vzdrževanje avtobusnih postajališč 0 

4320 - Odškodnine pri izgradnji cestne in komunalne infrastrukture 9.047 

Planirana sredstva v višini 40.000,00 €, realizacija 22,6 %. Izplačane so bile odškodnine za 
prejeto služnost izgradnje kanalizacije v Stari Fužini na kanalu B19, B02 in B08. 

4808 - Postavitev turistične signalizacije 11.222 

V letu 2010 je bilo z Direkcijo RS za ceste usklajenih 10 lokacij, kjer naj bi se postavila 
turistična signalizacija. Za devet lokacij je Direkcija RS za ceste tudi izdala naloge za 
postavitev, zato je bilo naročenih in dobavljenih 9 portalov in 42 lamel. Jeseni je bil 
postavljen portal na Lškem Rovtu in na Ribčevem Lazu ter temelj za portal v Stari Fužini. 
Preostali portali še niso bili postavljeni zaradi posameznih težav na nekaterih lokacijah, ki so 
se pokazale tekom postavljanja turistične signalizacije. Glede teh težav, vezanih predvsem 
na lokacijo postavitve se je potrebno uskladiti z Direkcijo RS za ceste in lastniki zemljišč. 
Postavljeni bodo predvidoma pomladi 2011. 

6103 - Talna in vertikalna  signalizacija 1.750 

Sredstva so se porabila za obnovo talne signalizacije na  vseh avtobusnih postajališih, 
asfaltiranih parkiriščih in na občinskih cestah. 

6109 - Vzdrževanje mostov na krajevnih cestah 34.483 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje lesenega mostu na Logu in Savici. Obnovljen je 
bil most v Senožeta v Srednji vasi in kompletno obnovljen leseni most na lokalni cesti na 
Brodu. 

6121 - Talna, vertikalna in svetlobna signalizacija 1.252 

Sredstva so se porabila za nakup prometnih znakov in ogledal. 

6130 - Oporni zidovi - vzdrževanje 1.400 

Na novo je bila postavljena zaščitna ograja v Ptomcu v Srednji vasi in obnova opornega zidu 
v Češnjici. 

6418 - Ureditev parkirišč Ribčev Laz 89.468 

Pred vstopnim parterjem je parkirišče v lasti Občine Bohinj, za katerega je na podlagi 
javnega razpisa izbrala izvajalca izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
ga tudi pridobila v letu 2009. V letu 2010 je bil na podlagi javnega razpisa izbran izvajalec 
gradbenih del tako vstopnega parterja kot parkirišča. Gradbena dela so bila prav tako v letu 
2010 tudi zaključena in dokončno poplačana. Ureditev parterja in parkirišča je bil del 
celostne ureditve gostinsko-turistično-trgovskega centra Ribčev Laz. 
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13029004 - Cestna razsvetljava 56.849 

4330 - Vzdrževanje javne razsvetljave 16.186 
Občina je imela za vzdrževanje javne razsvetljave, ki vključuje razsvetljavo javnih površin, 
cest in postavitev novoletne razsvetljave, sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem in so 
bila sredstva v celoti porabljena za nabavo in menjavo rezervnih delov in luči javne 
razsvetljave. 

4333 - Investicije v javno razsvetljavo 34.906 

Za investicije v javno razsvetljavo so bila planira sredstva v višini 84.400,00 €, ter 
porabljena v višini 34.905,67 € za investicijo  izgradnje kabelske kanalizacije za javno 
razsvetljavo v Stari Fužini in v delu vasi Nemški Rovt ter pred Zoisovim gradom namestitev 
svetilk. Investicija se bo nadaljevala v letu 2011. 

4335 - Novo odjemno mesto el. Energije 5.758 

Sredstva so se porabila za plačilo električne energije za pogon hladilnih agregatov na 
drsališču. 

13029005 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 22.598 

6120 - Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest 22.598 

Sredstva so bila porabljena za krpanje udarnih jam, za preplastitve posameznih delov 
lokalnih cest v občini, za košnjo trave – strojno in obsekovanje grmovja ob občinskih 
cestah. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 16.561 

Temeljni cilji proračunske politike na tem področju so: 

• zagotoviti sredstva za subvencioniranje obrestne mere za dolgoročne kredite samostojnih 
podjetnikov in obrtnikov, 

• sodelovanje z Obrtno zbornico Radovljica pri pripravi in izvajanju ukrepih v okviru lokalne 
iniciative, 

• pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah, 

• pospeševanje izobraževanja podjetnikov. 

4200 - Subvencionirana obrestna mera za kredite 8.720 

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva 
v občini Bohinj je bil 7. maja 2010 objavljen v Bohinjskih novicah. Javni razpis za pridobitev 
dolgoročnih kreditov s subvencionirano obrestno mero za dobo 7 let. Sklenjena je bila 
pogodba z Gorenjsko banko Kranj d.d. Rok za prijavo na razpis je bil določen 31.5.2010, v 
primeru neizkoriščene kvote pa še dodatni rok 30.11.2010. Realiziranih je 8.719 € od 
razpoložljivih 10.000 €. 

4201 - Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah 3.042 
Območna obrtna zbornica je izvedla nekaj aktivnosti za pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah, sofinancirala je udeležbo na večih sejmih zainteresiranim podjetnikom, izvedle so 
se izobraževalne ure za osnovnošolce - predstavitev obrtniških poklicev s sodelovanjem 
gorenjskih strokovnih srednjih šol. Izdali so publikacije ob razstavi. 

4202 - Pospeševanje izobraževanja podjetnikov 4.799 

Občina Bohinj je sofinancirala programe, ki jih je pripravila Območna obrtna zbornica 
Radovljica za svoje člane: usposabljanje in preizkus za varno delo, usposabljanje za 
zaposlene v živilski dejavnosti po sistemu HACCP, na temo Davčni podatki in Davčni 
obračun ter poročanje za s.p., tečaji računalništva in tujih jezikov. Sofinancirali smo tudi 
redne informativne objave na Radiu Triglav, ki jih je pripravila Območna obrtna zbornica 
Radovljica. 
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14039001 - Promocija občine 249 

3021 - Stroški za pokrov. prired. župana - prireditve ob obletnicah 249 
Sredstva so bila dodeljena na osnovi razpisa, na katerega so se prijavili 4 izvajalci prireditve 
ob obletnici, upravičen do sofinanciranja pa je bil na podlagi poročila in zahtevka le 1 
izvajalec. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 387.780 

4103 - Urejanje tekaških prog 21.981 

Za sezono 2009/2010 sta še bili sklenjeni pogodbi za urejanje tekaških prog za področje 
Spodnje doline z izvajalcem Turistična zadrga Bohinj z.o.o., Ribčev Laz 53, 4265 Bohinjsko 
jezero in za področje Zgornje doline s Športnim društvom Srednja vas, Srednja vas 97D, 
4267 Srednja vas. 

  Zgornja dolina Spodnja dolina 

    Št. ur cena /uro  Znesek Št. ur cena /uro brez DDV z 20% DDV 

urejanje prog januar 
teptalec 33 100 3.300 38 100,15 3.805,70 4.566,84

urejanje prog februar 
teptalec 52 100 5.200 45 100,15 4.506,75 5.408,10

urejanje prog marec 
teptalec 9 100 900 16 100,15 1602,40 1.922,88

urejanje prog mot. sani 
januar       4 31,3 125,20 150,24

urejanje prog mot. sani 
februar 

      4 31,3 125,20 150,24

delovne ure ročno 
december       10 6,26 62,60 75,12

delovne ure mot. žaga 
december 

      41 6,26 256,66 307,99

skupaj  94  9.400 158   10.484,50 12.581,41

 

4108 - Tradicionalne in druge prireditve 20.972 

Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo 
turistični razvoj in promocijo v letu 2010 je bil objavljen v Bohinjskih novicah v februarju 
2010 in na spletni strani Občine Bohinj: http://obcina.bohinj.si/index.php. Na razpis se je 
prijavilo 16 društev in klubov s kar 43 programi prireditev, ki so jih organizirali skozi celo 
leto. 5 programov prireditev ni ustrezalo razpisnim pogojem ali so se že sofinancirala iz 
proračuna Občine Bohinj, en program pa je bil preusmerjen na drug razpis Občine Bohinj. 
Na podlagi izdelanega razdelilnika sredstev je komisija razdelila 25.000 € sredstev, ki so bila 
za to namenjena v proračunu. Po razdelilniku so se točke delile glede na to ali je bila 
prireditev tradicionalna, raznolika, brezplačna, ohranjala kulturno dediščino, promovirala 
Bohinj, namenjena otrokom, mednarodnega značaja, izven sezone, imela lastna sredstva in 
ali je popestrila turistično dogajanje v kraju. Glede na število zbranih točk so se dodelila 
sredstva  za posamezen program. Po končanih prireditvah so bila društva dolžna 
posredovati vsebinska in finančna poročila, ki so bila pogoj za nakazilo dodeljenih sredstev. 
V letu 2010 so vsa društva, ki so podpisala pogodbo za sofinanciranje prireditev in drugih 
aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo v letu 2010 pravočasno posredovala 
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vsebinska in finančna poročila. Nekatere prireditve so odpadle, zato se je sofinanciralo samo 
za nastale stroške priprave prireditve oziroma promocije. 

DRUŠTVO - KLUB-JAVNI 
ZAVOD 

PROGRAM - PRIREDITEV DODELJENO REALIZIRANO 

Duhovni planetarni center 
ljubezni 

Festival vseh kraljestev 
narave - dobro jutro 
Sloveinja 

707,55 € 707,55 € 

Zveza borcev za vrednte 
nob savica- polje 

Proslava 9. avgust Žlan 705,55 € 454,95 € 

KS Stara Fužina - Studor 
Koncerti slovenske glasbe v 
Stari Fužini (julij, avgust 1x 
na teden) 

471,70 € 471,70 € 

Svetovni pokal telemark 0,00 € 
Kresovanje senožeta 2010 471,55 € 

Š
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Kolesarska tekma na planino 
Uskovnica in veseli večer 

943,40 € 
471,70 € 

Gasilska zveza Bled Bohinj Drušvo mladi gasilec 0,00 € 0,00 € 
Kulturno športno društvo 
nmenj 

Stari mladi družimo se radi  471,70 € 471,70 € 

Društvo gledališče Bhinjska 
Bistrica 

Večeri na ranču Mrcina 471,70 € 471,70 € 

PGD Bhinjska Bistrica 
Postavitev stalne muzejske 
zbirke gasilstvo Bohinju 

0,00 € 0,00 € 

Pevsko društvo Franc 
Urbanc 

Obujanje petja na vasi 943,40 € 943,40 € 

Godbeništvo in vaški bičaji na 
vaških jedrih 

707,55 € 

prvi majski godbeni pozdrav 
Bhinja 

707,55 € 
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Gostovanje godbe bohinj na 
Polskem 

471,70 € 

1.886,79 € 

Planinsko društvo Bhinjska 
Bistrica 

Društveni dan v Orožnvi koči 235,85 € 235,85 € 

Kulturn umetniško društvo 
Triglav 

Gstovanje na folklorem 
festivalu v Turčiji 

471,70 € 471,70 € 

Smučarsko društv Bohinj Maraton za pokal Sloski 235,85 € 235,85 € 
Boobrrrfejst 943,40 € 
Na kolo po Bohinju 2 471,70 € 
Drugi pohod k slapu savica 471,70 € 
Strašno, strašno v Bohinju 943,40 € 
Bofejst  943,40 € 
Revija nardnozabavnih 
ansamblov 

471,70 € 

Večdnevni glasbeni program 
v Kampu Danica 

471,70 € 

Večdnnevni animacijski 
program za otrke v kampu 
Danica 

0,00 € 

Večdnevni plesni animacijski 
program 

943,40 € 

Nedeljski flklrni večeri v 
parku 

707,55 € 

Festival & galerija Kanal 943,40 € 
Kmečka ohcet 943,40 € 
Nedeljska dmača tržnica 707,55 € 
Kravji bal 1.179,25 € 
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Kresna noč 707,55 € 

10.610,88 € 
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Planšarski dan 0,00 € 
Vasovanje 943,40 € 
Vaški večeri pod lipo 943,40 € 
velikončni koncert angleške 
srednješolske skupine 

707,55 € 

OŠ dr. Janeza Mencingerja 
- enota vrtec  

U konc sveta so pravljice 
doma 

1.179,25 € 
1.179,25 € 

Tekmovanje kajak sprint, 
tekmovanje kajak mini 
maraton 

471,70 € 

Bohinski kajakaški maratn - 
mednarodna tekma 

235,85 € 

Tekmovanje kajak sprint - 
slovenski pokal, tekmovanje 
kajak mini maraton - 
slovenski pokal, tekmovanje 
rekreativcev 

471,70 € 

Tekmovanje kajak sprint - 
slovenski pokal, tekmovanje 
kajak mini maraton - 
slovenski pokal, tekmovanje 
rekreativcev 

471,70 € 

Kajakaški tabr bohinjskih 
otrok 

707,55 € 
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Vsakoletna čistilna aksija 0,00 € 

2.358,49 € 

 SKUPAJ 25.000,00 € 20.971,53 € 

 

4115 - Prireditve ob novem letu 36.321 

Prireditve ob novem letu so potekale od 26.12.2009 do 2.1.2010 v dvorani Danica in v 
Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Dne 27.12.2009 je bil koncert Avsenikov 
in 30.12.2009 prireditev za otroke v Kulturnem domu Joža Ažmana. Sicer pa je bil program 
sledeč: 

• 26.12.2009 koncert skupin Firefly in Rock partyzanov 
• 27.12.2009 koncert Hišnega ansambla Avsenik s Slovenskimi filharmoniki 
• 28.12.2009 je nastopila Tanja Žagar s svojo skupino 
• 29.12.2009 so goste zabavali Dej šen litro 
• 30.12.2009 je otroke obiskal Dedek Mraz s Snežno pravljico in Damjano Golavšek in 

zvečer koncert Mance Špik 
• 31.12.2009 Veselo v novo leto z Veselimi Begunjčani 
• 01.01.2010 DJ Angelo di Vergio - party 
• 02.01.2010 zaključek z Mambo Kingsi 

 

Sredstva namenjena za prireditve ob novem letu so realizirane v znesku 36.321,38 € - za 
stroške ansamblov, avtorskih pravic - SAZAS, varovanje prireditev in za nudenje nujne 
medicinske pomoči. Prireditve so bile vse dni dobro obiskane. Za program, izbiro varovanja, 
nudenja prve pomoči, ozvočenje in prijavo prireditev na Policijsko postajo Bled in Sazas smo 
poskrbeli na Občinski upravi. Gostinske usluge so bile zaupane društvom, ki delujejo na 
področju Bohinja. Javni razpis za izbiro ponudnika gostinskih storitev v okviru javnih 
prireditev, ki jih je organizirala Občina Bohinj v času novoletnih praznikov, je bil objavljen v 
Bohinjskih novicah 2. oktobra 2009 in na spletni strani Občine Bohinj: 
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=10 Na razpis se je prijavilo 8 društev in vsi so 
izpolnjevali razpisne pogoje. Komisija je določila datume za izvajanje gostinskih storitev in 
društvom posredovale sklepe o izbiri. Sklican je bil sestanek z društvi, da so se dogovorili o 
organizaciji dela in poenoteni ponudbi. 
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4117 - Turistična informativna dejavnost - TIC 30.000 

Ena izmed nalog javnega zavoda Turizem Bohinj je opravljanje turistično informacijske 
dejavnosti (informiranje gostov). Turizem Bohinj kot skrbnik turistično informacijskega 
sistema vodi koordinacijo bohinjskih informacijskih centrov: TIC Bohinjska Bistrica (Turizem 
Bohinj), TIC Ribčev Laz (sodelovanje s TD Bohinj), TIC Stara Fužina zbira statistične 
podatke o obisku in skrbi za njihovo obdelavo. V letu 2010 smo v sodelovanju s KS Srednja 
vas in Bohinjsko sirarno nov TIC v Srednji vasi (sezonski). Turistično informacijska 
dejavnost se v turističnem območju Bohinj opravlja s sodelovanjem partnerjev, ki so 
registrirani za opravljanje turističnih dejavnosti, zagotavljajo prostore in ustrezno 
telekomunikacijsko in računalniško opremo za nemoteno delovanje TIC-a. Partnerji v letu 
2010 so bili TD Bohinj, KS Stara Fužina in KS Srednja vas in LD Turizem. 

4118 - Drsališče Bohinjska Bistrica 40.596 

Tudi v zimski sezoni 2009/2010 je bilo v Bohinjski Bistrici postavljeno drsališče z umetnim 
ledom, zagotovljena so bila sredstva za najem tega drsališča. 

4122 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - Festival samoniklega 
cvetja 10.000 

4. Mednarodni festival alpskega cvetja je potekal konec maja in junija. Izvedli smo večino 
aktivnosti in izdali zahtevke na občino Bohinj, ki je, kot sledi iz pogodbe med občino in 
Turizmom Bohinj, financira do višine zbranih sredstev iz turistične takse. Obisk škotske 
delegacije (Pobuda za severno višavje), ki jo je ustanovil angleški princ Charles in podpis 
dogovora o sodelovanju med organizacijama je dodatno priznanje ideje festivala, ki postaja 
vse pomembnejši dogodek na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. Festival je bil 
izbran tudi za osrednji slovenski dogodek ob mednarodnem letu biotske raznovrstnosti. 

4123 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - označevanje in 
vzdrževanje turističnih poti in ostala turistična signalizacija 12.000 

Skladno z novo celostno podobo sprehajalnih (tematski) poti smo na novo označili 
dvaindvajset poti. Izbira je bila vse prej kot lahka. Poti vodijo mimo nekaterih najlepših 
bohinjskih znamenitosti. Vse opisane poti so tehnično nezahtevne. Za nobeno ne 
potrebujemo gorniške opreme niti plezalskega znanja. Težavnost posameznih poti se 
razlikujejo po premagovanju višinske razlike v dolžini v tem, koliko previdnosti je potrebne 
pri hoji po neravnem terenu.  Način označevanja: smerokaz je rumene barve z napisi v črni 
barvi. Poleg imena poti je na smerokazu tudi številka poti in ime skrbnika poti. Postavljeni 
so na glavnih križiščih na ustreznem lesenem stebričku ali na stavbi, zidu oziroma drugi 
konstrukciji. Na poti, na drevesih, kamnih, ograjah pa so markacije z rumenim krogom in 
belo sredino. 

4124 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - plače 65.899 

Realizacija poteka po planu. Zaradi pridobitve projekta Slow tourism in prerazporeditve 
delavke na projekt smo uspeli privarčevati del sredstev namenjenih za plače in jih s 
sklepom prenesti na postavko promocija. 

4125 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - kartica gost bohinja 0 

4130 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - ski bus 12.000 

Realizacija je potekala po planu – sofinanciranje s strani turističnega gospodarstva. 

4131 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - promocija 74.000 

Internet (www.bohinj.si):  

V letu 2010 smo poleg rednega in ažurnega dela na internetni strani www.bohinj.si 
nadaljevali z optimizacijo internetne strani s ciljem povečanje prepoznavnosti in obiska 
spletne strani. Ker gre za enega izmed glavnih oglaševalskih orodij smo pričeli z aktivnostmi 
za popolno prenovo spletne strani, ki bo končana v 1/2 leta 2011. 

Rezervacijski sistem (CRS):  

V letu 2010 smo aktivno opravljali naloge v okviru centralnega rezervacijskega sistema, ki 
ga vodi Slovenska turistična organizacija. Ves čas smo aktivno opozarjali na pomanjkljivosti 
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sistema. Po statističnih podatkih (število rezervacij preko sistema CRS) smo vseeno med 20 
destinacijami v letu 2010 zasedli drugo mesto.  

Tiskani, elektronski materiali - splošno 

Za potrebe TIC-ev smo izdelali ponatisnili poletno panoramsko karto s topografskimi 
zemljevidi bohinjskih vasi, zimsko panoramsko karto s profili tekaških prog, zloženko s 
koledarjem prireditev 2010. Izdelali in natisnili smo produktne brošure (pohodništvo, 
festival cvetja, in ribištvo). Sodelovali smo pri novem katalogu Kolesarjenje v Sloveniji. 
Natisnili smo flajerje in plakate za novoletne prireditve v Dvorani Danica.  Koordinirali izdajo 
voznega reda za javni promet v Julijskih Alpah. Oglaševali smo v različnih revijah in 
časopisih. Obogatili smo diateko. Za različne prireditve smo sofinancirali promocijske 
aktivnosti (Tek 4 srčni mož, Triatlon jeklenih, Glasbeno poletje Bohinj itd.). Oglaševali smo 
na različnih radijskih postajah in časopisih. Pripravil smo kratke filme s predstavitvijo 
Bohinja kot zimske destinacije. 

Tržno komuniciranje 

Sejmi in borze, oglaševanje: 

V letu 2010 smo se v okviru Skupnosti Julijskih Alp udeležili 16 sejmov in borz, samostojno 
kot turistična destinacija Bohinj pa še dodatnih dveh, specializiranih za pohodništvo in 
outdoor aktivnosti. V sodelovanju s partnerjih v destinaciji smo se udeležili še 4 sejmov 
(dveh v Sloveniji, dveh v Avstriji).  Na nekaterih sejmih smo ponovno prevzeli animacijo. V 
sodelovanju z Bohinjskimi mesninami smo začeli s promocijskimi aktivnostmi predvsem na 
slovenskem trgu. Na internetu smo vodili oglaševalsko kampanjo (google) na treh trgih 
(Slovenija, Hrvaška, Srbija). V Italiji smo v sodelovanju z STO (Milano) izvedli oglaševalsko 
akcijo (brošura, tiskovna konferenca)  

Sredstva so se povečala iz naslova plač, ker smo delavko prerazporedili na projekt Slow 
tourism. 

4133 - Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma - redno delovanje zavoda
 49.015 
Realizacija je potekala po planu. Sredstva so bila namenjena za redno delovanje zavoda. 

4137 - Festival pohodništva - tekoči transfer zavoda 4.813 

Konec septembra in v začetku oktobra 2010 smo ponovno (tretjič) organizirali Dneve 
pohodništva v Bohinju in jih izvedli v okviru vseslovenskega projekta Slovenija hodi, ki ga 
vodi GIZ pohodništvo in kolesarstvo. Dnevi pohodništva so uspešno prestali to drugo 
preizkušnjo in naleteli na odlične odmeve doma in širše po Sloveniji. Med drugim je v okviru 
dnevov pohodništva potekala mednarodna konferenca sekretariatov projekta Via Alpina, ki 
združuje predstavnike 8 alpskih držav. Ideja o novem celostnem turističnem produktu je 
bila pozitivno sprejeta, kar ponovno dokazuje velik odziv posameznikov in organizacij 
(društva, klubi), ki so se vključila v načrtovanje in izvedbo Dnevov pohodništva, zato smo jo 
razširili še z organizacijo 1. Festivala ribištva z mednarodnim srečanjem vezalcev muh. 
Festival smo izvedli s sodelovanju z domačo ribiško družino. 

4140 - Svetovni pokal Telemark 5.000 

Tekme za svetovni pokal v Telemarku na smučišču Senožeta so se odvijale od 15.1. do 
17.1.2010 Potekale so pod pokroviteljstvom Občine Bohinj in v organizaciji Smučarskega 
društva Bohinj in Turizma Bohinj. Dodatna promocija in dokaj velika medijska pozornost sta 
vplivala tudi na večjo prepoznavnost smučišča Senožeta, kar se je odrazilo tudi v boljšem 
obisku smučišča. Bohinj je s to organizacijo svetovnega pokala za Kranjsko Goro edina 
občina, ki gosti kar dve tekmi za svetovni pokal (Telemark, Biatlon). Priložnost, ki jo velja 
še bolje izkoristiti. 

5065 - Brezmejna doživetja kulturne dediščine 1.236 

COULTHEX CAR-GOR - Čezmejni projekt Slovenja-Avstrija je s področja kulturne dediščine. 
Pilotne aktivnosti v projektu za Gorenjsko: nakup moderne tehnologije za predstavitev 
glavnih objektov kulturne dediščine (mp4 predvajalniki v tujih jezikih), registracija v GPS 
navigacijski sistem (največje znamenitosti). 
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5066 - Slow turizem 0 

5068 - Konjeniške poti 0 

5069 - Stan na Goreljeku 3.945 

Občina Bohinj je lastnica stanu na Goreljku, ki je potreben prenove strehe in nekaj brun. V 
letu 2010 se je kupilo nekaj potrebnega materiala, v letu 2011 se bodo izvedla dela za 
zamenjavo strehe in brun. Stan naj bi deloval kot muzej oziroma se bo lahko prikazalo 
življenje planšarja v preteklem času. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 751.849 

6711 - Glavni projekt PGD, PZI Povezovalni kanal Ribčev Laz – Boh.Bistrica6.200 

Za dokončanje projektne dokumentacije so bila planirana sredstva v višini 7.500,00 €. 
Porabljena so bila sredstva v višini 6.200,00 € za PGD načrt elektro inštalacij in električne 
opreme črpališč na povezovalnem kanalu. Projekt še vedno ni zaključen in se nadaljuje v 
letu 2011. 

6713 - Povezovalni kanal Zgornja dolina - IP + PGD + PZI 6.400 

Za izdelavo projektne dokumentacije so bila planirana sredstva v višini 7.500,00 €. 
Porabljena so bila sredstva v višini 6.400,00 € za PGD načrt elektro inštalacij in električne 
opreme črpališč na povezovalnem kanalu. Projekt še vedno ni zaključen in se nadaljuje v 
letu 2011. 

6718 - CČN Bohinj 82.113 

V letu 2010 je bila sklenjena pogodba za zemljišče na katerem naj bi stala bodoča CČN 
Bohinj (nasproti bencinske črpalke) in plačana kupnina. V letu 2010 smo prav tako izdelali 
idejni projekt CČN Bohinj, potrebno pa je izdelati še PGD in pridobiti gradbeno dovoljenje, 
kar bo predvidoma izvedeno v letu 2011. Izdelava PGD je bila predvidena že za leto 2010, 
vendar pa razpis ni bil izveden zaradi nedorečenosti glede pridobitve EU sredstev za gradno 
CČN in kanalizacije. 

6719 - Namenska sredstva investicijskih odhodkov v kanalizacijo 24.334 
Sredstva v višini 49.600,00 € so bila predvidena za manjše investicije v kanalizacijo, za 
pridobivanje uporabnih dovoljenj, za pridobivanje služnosti in za manjše nepredvidene 
stroške. Za te namene je bilo porabljeno 24.334,403 €. Izvedena je bila avtomatizacija in 
vključitev v centralni nadzorni sistem dveh črpališč na fekalni kanalizaciji v Stari fužini, 
sanirana brežina in okolica opuščene ČN Zlatorog, čiščenje meteornega požiralnika v Stari 
Fužini. Del sredstev se je porabilo za izdelavo vloge GORKI. 

6732 - Sekunarna kanalizacija Ribčev Laz (Gradnja kanalizac.omrežja Ukanc 3.4. 
faza, Ribčev Laz) 556.998 
Z investicijo smo kandidirali na sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v 3. razpisu 
za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013. Gradnja investicije se je 
pričela v letu 2009, do konca junija 2010 pa je bila gradnja zaključena. V letu 2010 je bilo 
realiziranih 556.998,45 €. Skupna finančna realizacija (v letih 2008, 2009 in 2010) projekta 
je 79,8%, čeprav imajo možnost priključitve na kanalizacijo vsi objekti v skladu z 
investicijskim programom. Do manjše realizacije je prišlo deloma zaradi racionalizacije 
poteka tras in deloma zaradi manjšega obsega del kot je bilo predvideno v popisu del. 
Uporabno dovoljenje bo pridobljeno predvidoma do junija 2011. 

6746 - Gradbeni nadzor za kanalizacijo in vodovod 1.911 

Planirana so bila sredstva v višini 9.000,00 € za gradbeni nadzor investicij v komunalno 
infrastrukturo. Planirana sredstva so se porabila v višini 1.911,34 € za plačilo zadržanih 
sredstev (do pridobitve uporabnega dovoljenja) gradbenega nadzora na investiciji Stara 
Fužina, ter varnostnega nadzora in izdelavo varnostnega načrta za gradnjo povezovalnega 
kanala Brod- Boh.Bistrica. 
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6752 - Gradnja povezovalnega kanala spodnja dolina 34.853 

Sredstva namenjena za pričetek izgradnje povezovalnega kanala spodnje bohinjske doline v 
višini 34.853,17 so bila v celoti porabljena. Gradnja na odseku 1. faze po bodoči 
večnamenski kolesarski poti se nadaljuje v letu 2011. 

6754 - Projekti sekundarne kanalizacije 39.039 

Planirana sredstva v višini 71.133 € so bila porabljena v višini 39.038,60 € za izdelavo 
projektne dokumentacije kanalizacije Grajske ulice, aglomeracije Kamnje, za izdelavo 
geodetskih načrtov naselij Kamnje, Polje, Savica, Brod, Studor. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 3.280 

4411 - Urejanje brežin in propustov 3.280 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanja vodnih brežin ob občinskih zemljiščih in cestah. 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 69.909 

6407 - Ureditev vaškega jedra Koprivnik 30.151 

Na podlagi razširjene projektne dokumentacije so bila v letu 2009/10 izvedena dodatna dela 
na projektu vaško jedro Koprivnik (opravljene so bile ureditve: ob lipi, nasproti gasilskega 
doma, korito s klopjo, talno kabliranje elektrike, zunanjega večnamenskega športnega 
prostora, asfaltiranje). Projekt je bil konec leta 2010 zaključen. 

6414 - Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica/Projekt 35.558 

V letu 2009 so bili pridobljeni projekti za rekonstrukcijo javnih površin s predhodnimi 
geodetskimi posnetki ob Grajski, Zoisovi in Vodnikovi ulici. Izvedena je bila tudi sanacija 
vaškega jedra oz. vaške kapelice (Šobrlova kapelica) s koritom in njene okolice in ob Grajski 
cesti pri Zoisovem gradu. Zaradi likvidnostnih težav kot posledica gospodarske krize v letu 
2010 ni bilo možno izvesti zastavljenih ciljev. 

6419 - Projekt Korita Mostnice 4.200 

Sredstva so bila namenjena za geodetski posnetek in izdelavo idejnega projekta Korita 
Mostnice z namenom pridobitve koncesije za organizirano ogledovanje in obiskovanje. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 7.611 

4321 - Geodetski posnetki 3.790 

Za geodetske posnetke so bila predvidena sredstva v višini 10.000,00 €. Sredstva so bila 
porabljena v višini 3.790,00 €, za stroške parcelacij in izravnav mej v koridorju 
povezovalnega kanala Spodnje doline in kolesarske poti. Pretvorjen je bil tudi geodetski 
posnetek izvedene fekalne kanalizacije v Stari Fužini za vpis v Zbirni kataster GJI Geodetska 
uprava RS. 

4323 - Cenitve Občina 240 

Ob prodaji in nakupu zemljišč je osnova za določitev cene zemljišča cenitev, ki jo opravi 
sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke. V letu 2010 je bilo v ta namen planiranih 1.500 
EUR odhodkov, realizacija je bila v višini 240 EUR, kar predstavlja 16 % planiranih sredstev. 
Opravljena je bila dopolnitev cenitve za odkup zemljišč za Kolesarsko pot Bohinj (s 
parcelacijami so nastale nove parcele, zato je bilo treba z novimi (ustreznimi) parcelnimi 
številkami dopolniti osnovno cenitveno poročilo). 

4818 - Vzdrževanje programske opreme in najem strežnika 3.580 
Sredstva so bila porabljena za plačilo vsakomesečnega vzdrževanja in ažuriranja 
geografskega informacijskega sistema občine s podatki, ki jih občina pridobi od Geodetske 
uprave RS, za prikaz prostorskih planskih podatkov ter infrastrukture na podlagi pogodbe 
št. 353-59/2009 in aneksa k tej pogodbi št. do 078. Naročena je bila tudi izdelava 
dodatnega sloja za turistično takso 2010. 
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16029003 - Prostorsko načrtovanje 34.860 

4804 - Novi prostorski dokumenti 23.820 
Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec OPN, t.j. LUZ d.d.. Izdelane so bile 
strokovne podlage za krajino, narejena je bila analiza pobud in analiza prejete prostorske 
dokumentacije, potrebne za pripravo OPN. Izdelan je bil tudi strateški in izvedbeni del OPN 
in urbanistični načrt za Bohinjsko Bistrico ter poslan nosilcem urejanja prostora za 
pridobitev smernic. Poleg tega je bil izdelan projekt vstopnega parterja Trgovskega centra v 
Ribčev Laz, v katerem je Občina Bohinj udeležena v 4 partitni pogodbi. Izveden je bil tudi 
javni razpis za izdelovalca sprememb in dopolnitev za PUP Bohinj in PUP Bohinjska Bistrica. 
Izdelovalec URBI d.o.o. je v letu 2009 izdelal spremembo in dopolnitev za PUP Bohinj in PUP 
Bohinjska Bistrica. V letu 2010 smo pridobivali smernice in vršili usklajevalne sestanke z 
nosilci urejanja prostora za OPN Bohinj. Potrebno bo narediti še študijo priobalnega 
zemljišča Bohinjskega jezera. 

4809 - Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz - OPPN 11.040 
Na podlagi geodetskih posnetkov in javnega naročila so bile izdelane strokovne podlage za 
postopek priprave urbanistične dokumentacije za območje T 9/2-Ribčev Laz in za navezavo 
na kolesarsko pot. Poslane so bile tudi vloge za smernice za izdelavo OPPN Ribčev Laz. 
Izveden je bil vabljeni natečaj za pridobitev strokovno najprimernejše urbanistične in 
arhitekturne rešitve za turistično središče Ribčev laz. Ocenjevalna komisija je izbrala 
najprimernejšo rešitev kot osnovo za izdelavo OPPN. Rešitev je bila predstavljena in 
sprejeta na Občinskem svetu. Pri umestitvi objektov v prostor je bilo potrebno narediti 
projektno dokumentacijo »Ureditve ceste v območju priključka h garažni hiši Ribčev Laz, 
Bohinj«, ter jo uskladiti z Direkcijo za ceste, kot pogoj za dokončanje OPPN Ribčev Laz. 

6417 - Podrobnejši prostorski načrt DPN - strokovne podlage 0 

Na podlagi programa priprave za DPN je bila izdelana analiza obstoječih smernic in 
primerjalna študija variant. Na pobudo krajanov Nomenja je bilo potrebno obdelati dodatne 
lokacije za centralno ČN. Zaradi možne prestavitve CČN na lokacijo Bohinjska Bistrica se 
prekinejo nadaljnji postopki DPN. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151.876 

4814 - Mrliške vežice KS Stara Fužina, KS Srednja vas 151.876 

V letu 2009 je bil izdelan projekt za mrliške vežice v Srednji vasi s pripadajočo zunanjo 
ureditvijo, v letu 2010 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec del in 
pričetek del. Projekt naj bi bil zaključen v prvi polovici leta 2011. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 56.409 

4710 - Čistilni material in storitve - večnamenska dvorana 56.409 

Sredstva so bila porabljena za stroške ogrevanja, stroške električne energije, za čistilni 
material, stroške vode in komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in zavarovalno premijo za 
dvorano Danica. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 6.389 

4109 - Novoletna razsvetljava 6.389 

Realizacija omenjene proračunske postavke predstavlja postavitev in demontažo novoletne 
okrasitve z lučkami po vseh vaseh v občini. 
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16039005 - Druge komunalne dejavnosti 2.440 

4336 - Vzdrževanje POP TV pretvornikov 2.440 
Sredstva namenjena za vzdrževanje POP TV pretvornikov so bila porabljena za redno 
vzdrževanje pretvornikov v Jereki, Bitnjah in Nomenju. Del sredstev pa je bilo porabljenih 
za nadgradnjo pretvornikov za sprejem novega signala. 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 22.647 

Strokovna opravila se izvajajo v skladu s sklenjeno pogodbo in stanovanjskim programom. 
Pri opravljanju navedenih opravil ugotavljamo, da se potrebe po najemnih stanovanjih 
povečujejo. Na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se je prijavilo 14 prosilcev 
(objava razpisa 06.08.2010). Na stanovanjskem področju je bilo izdanih 39 sklepov in 
odločb upravnega postopka (sklepi o dodelitvi kreditov, sklep o vključitvi v stan. fond, sklep 
o izločitvi iz stan. fonda, odločbe o subvenciji najemnine,..). 

4606 - Subvencioniranje najemnine 15.352 

Opravila se izvajajo na podlagi Pogodbe o izvedbi postopkov za uveljavljanje 
subvencioniranja najemnin za stanovanja katerih najemniki so občani občine Bohinj, ki je 
bila sklenjena dne 08.05.2008 za nedoločen čas. 

 

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin ter subvencije k plačilu tržne 
najemnine izvajamo subvencioniranje najemnin. Obveznost občine do izvajalca opravil 
znaša 1.222,20 EUR. Subvencija je bila v skladu z zgoraj navedeno Uredbo odobrena 14 
prosilcem za kar je bilo zagotovljenih 13.244,14 EUR. 

4607 - Obratovalni stroški najemnikov 0 

Obratovalni stroški najemnikov v letu 2010 niso bili realizirani. 

4610 - Stanovanjska sredstva - za investicije po programu - subv.obr.mere za 
kredite 7.296 

Pri reševanju stanovanjske problematike občanom občina pomaga tudi s subvencioniranjem 
obrestne mere za stanovanjske kredite, za kar je bilo v proračunu za leto 2010 porabljenih 
7.295,90 EUR. Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri stanovanjskem kreditiranju je 
sklenila z Gorenjsko banko d.d., Bleiweisova cesta 1, Kranj, ki je kot najugodnejši ponudnik 
zagotovil 172.700,00 EUR kreditnega potenciala po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 
0,00 % letno za dobo 10 let. Razpis je bil objavljen v Bohinjskih Novicah in podaljšan do 
porabe sredstev. Sredstva so bila namenjena za nakupe ali izgradnjo stanovanjskih hiš, 
nakupe stanovanj, urejanje stanovanjskih enot v neizdelanih etažah in podstrešjih 
stanovanjskih hiš na območju občine Bohinj. V skladu z razpisom in Pravilnikom so bile 
prejete 3 vloge. Z vsemi tremi prosilci so bile sklenjene pogodbe v skupni višini 84.000,00 
EUR. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 55.825 

Pogodba o izvajanju upravljanja stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov v 
večstanovanjskih hišah v lasti Občine Bohinj je bila sklenjena za nedoločen čas 10.10.1996. 
Z navedeno pogodbo sta se pogodbenika dogovorila, da bo lastnik stanovanj Občina Bohinj, 
ki razpolaga s 30 stanovanjskimi enotami, 3 poslovnimi prostori in 3 garažnimi boksi, 
izvajalcu del – upravniku zagotovil potrebna sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje, 
zavarovanje, deratizacijo in upravljanje. Tako je Občina Bohinj v lanskem letu s proračunom 
in stanovanjskim programom za vzdrževanje zagotovila sredstva na spodaj navedenih 
proračunskih postavkah. 
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4600 - Prenos kupnin na SSRS 999 

Občina v skladu s Stanovanjskim zakonom (Ur.l. RS, št. 69/03) Odškodninskemu in 
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije nakazuje 30 % kupnin. Trenutno je še 10 
neodplačanih kupoprodajnih pogodb. 

4601 - Stroški strokovne službe na stanovanjskem področju 20.643 

Stroški strokovne službe so bili porabljeni v višini 20.643,38 EUR v skladu s Pogodbo o 
opravljanju strokovnih opravil. 

4602 - Stroški upravljanja stanovanj 10.273 

Stroški upravljanja predstavljajo 0,3% od vrednosti stanovanj občine Bohinj v skladu s 
pogodbo o upravljanju ter v skladu s 3. točko 118. člena SZ. V letu 2009 so bili porabljeni v 
višini 10.273,02 EUR. Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, 
št. 131/03) predpisuje ceno upravniških storitev, ki znaša do 0,4 % od točkovne vrednosti 
stanovanj. 

4603 - Tekoče vzdrževanje stanovanj 19.676 

Stroški vzdrževanja so bili porabljeni na podlagi plana za vzdrževanje za leto 2010 v višini 
19.675,86 EUR (prenova notranjosti stanovanj, montaža delilnikov, vzdrževanje skupnih 
delov stavb, dela na vzdrževanju ogrevanja in stroški praznih stanovanj). 

4605 - Rezervni sklad stanovanjskega področja 4.234 

Sredstva rezervnega sklada so bila porabljena v višini 4.234,21 EUR in so namenjena za 
kritje stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav in nujnih vzdrževalnih del na skupnih delih 
večstanovanjskih stavb. 

4612 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj 0 
Sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj niso bila porabljena zaradi izvajanja drugih 
prioritet, ki so izhajale iz proračuna občine za leto 2010. 

 

POROČILO DRUŽBE ALPDOM O IZVAJANJU POGODB NA STANOVANJSKEM 
PODROČJU ZA LETO 2010 je podano kot priloga 1. 

16069002 - Nakup zemljišč 14 

4800 - Nakup zemljišč in stavb 14 

Občina je v letu 2010 kupovala zemljišča za potrebe izgradnje kolesarske poti Bohinj 
(proračunska postavka Kolesarska pot Bohinj), ki jih še ni odkupila v letih 2008 in 2009. 
Realizirati pa ni bilo mogoče nakupov zemljišč za potrebe izgradnje Hanssenove skakalnice - 
ti nakupi se bodo izvedli v letu 2011, saj je parcelacija zemljišč (gozd) pogojena s 
spremembo namembnosti (parcele je potrebno uvrstiti v območje za rekreacijo). Realizacija 
predstavlja plačilo 2% davek na promet nepremičnin, plačane Ministrstvu za finance. 

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja4.670 

Zdravstveno varstvo je nedvomno eno od občutljivejših področij družbenih dejavnosti, saj 
okvir primarnega zdravstva vključuje vse starostne skupine prebivalstva in je namenjeno 
vsem občanom. Z izvedbo obveznosti, ki jih občinam nalagajo področni zakoni, smo našim 
občanom zagotovili enake pogoje za uveljavljanje pravic na področju zdravstva, kot jih 
imajo občani drugih občin, kot npr. zagotavljanje pravice do plačila obveznega 
zdravstvenega zavarovanja iz sredstev občinskega proračuna. Zaradi neustreznih 
normativov, ki veljajo na področju zdravstvenega varstva in urejajo področje primarnega 
zdravstva, smo v proračunu zagotovili dodatna sredstva za organizacijo in izvedbo dežurne 
službe v Bohinju ob vikendih in praznikih. 

Na področju zdravstva smo z izvajanjem proračuna dosegli temeljne cilje proračunske 
politike. Občina je dolžna zagotavljati plačilo stroškov za izvajanje zakonskih obveznosti, kar 
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smo v celoti zagotovili. Ob zakonskih obveznostih smo zagotovili tudi sredstva za izvajanje 
dodatnih (nadstandardnih) programov: 

• dodatno dežurno službo v ZD Bohinj tudi ob vikendih in praznikih. Redna dežurna 
služba je organizirana v ZD Bled oziroma v ZD Radovljica. 

• zagotovili smo sredstva in sodelovali pri organizaciji cepljenja proti HPV. S tem smo 
staršem omogočili izvedbo kvalitetnega preventivnega programa in deklicam 
zagotovili delno zaščito proti obolenju za rakom na materničnem vratu. 

3710 - Preventivni programi zdravja 472 

Sredstva v višini 472,20 € so bila porabljena za izvajanje programov iz področja 
zobozdravstvene preventive otrok v vrtcu in šoli, ter za nakup zobnih ščetk. Realizacija je 
nižja zaradi varčevalnih ukrepov. 

3732 - Cepljenje HPV 4.198 

Realizacija vključuje plačilo računa za zadnje cepljenje 20 deklic iz leta 2009 in za trikratno 
cepljenje 11 deklic v letu 2010. 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 47.487 

Zagotovili smo sredstva za izvajanje zakonskih obveznosti in za izvedbo nadstandardnih 
programov. V okviru nadstandardnih programov smo zagotovili sredstva za preventivne 
programe zdravja in program dodatne nege na domu za starejše občane. Temeljni cilji, ki 
smo jih dosegli v letu 2010: 

• zagotovili smo izvajanje zakonskih obveznosti (mrliško pregledna služba), 

• zagotovili smo dežurno zdravstveno službo, 

• sodelovali smo pri organizaciji in sofinanciranju preventivnih programov zdravja 
(letovanje otrok, zobozdravstvena preventiva v vrtcu in osnovni šoli, cepljenje proti 
HPV), 

• zagotovili smo izvajanje dodatne zdravstvene nege na domu, ki je namenjena 
starejšim in invalidom, 

• zagotovili smo kvalitetne pogoje za izvajanje dejavnosti (sofinancirali smo delo 
fizioterapevta v ZD Bohinj). 

3700 - Prispevki za obvezno zdr. zavarovanje (21. člen Zakona) 8.936 

Realizacija v višini 8.935,76 € je posledica plačila zdravstvenega zavarovanja (na podlagi 
odločbe) upravičencem na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju. 
Število upravičencev je odvisno od potreb na trgu dela in socialnih razmer posameznika. 
Povprečno mesečno število zavarovancev v letu 2010 je 26. 

 

V letu 2010 je bilo vsega skupaj 309 plačil za osebe prijavljene v obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Število zavarovancev po mesecih je predstavljeno v spodnji tabeli: 

MESEC ŠT. ZAVAROVANCEV  MESEC ŠT. ZAVAROVANCEV 

december 29  junij 25 

januar 28  julij 25 

februar 26  avgust 25 

marec 26  september 24 

april 25  oktober 25 

maj 26  november 25 
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3721 - Nega na domu za starejše občane - plače 13.364 

Sredstva so bila porabljena za pokritje pogodbenih obveznosti v zvezi z izvajanjem 
programa nege na domu za starejše občane, ki jo izvaja ZD Bohinj. 

3722 - Sofinanciranje dežurne zdravstvene službe 20.187 

V letu 2010 smo z OZG Kranj sklenili pogodbo za sofinanciranje dodatne dežurne službe v 
ZD Bohinj. Realizacija je posledica plačila dela obveznosti za leto 2009 in plačila za prva tri 
četrtletja leta 2010. 

3725 - Sofinanciranje fizioterapevta v ZD Bohinj 5.000 

V letu 2010 smo pričeli z dodatnim izvajanjem fizioterapije v našem zdravstvenem domu. 
Sredstva za polovični delovni čas pokrivamo skupaj z ZD Bohinj. 

17079002 - Mrliško ogledna služba 7.997 

3720 - Mrliško ogledna služba 7.997 

Realizacija v višini 7.997,13 € je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov, obdukcij in 
plačil pogrebnih stroškov za občane brez prejemkov. Občina je v skladu z Zakonom o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti dolžna zagotoviti sredstva za mrliške oglede, obdukcije s 
stroški prevoza in pogrebne stroške za tiste, ki nimajo svojcev ali le-ti niso sposobni plačati 
teh stroškov. V letošnjem letu je bilo opravljenih 12 mrliških ogledov ter 5 obdukcij in 4 
delo s pokojnikom pogrebne službe. 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 181.372 

V okviru proračunskih postavk na področju kulture, ki predstavlja pestro zbirko različnih 
dejavnosti, smo zagotovili pogoje za izvajanje zakonsko obveznih nalog in tudi sredstva za 
financiranje drugih programov. Zagotovili smo nemoteno delovanje knjižnice na območju 
naše občine, sredstva za nakup novih knjig in opreme. Zaključili smo investicijo za ureditev 
knjižnice na novi lokaciji. Na podlagi pogodbe o strokovnem vodenju naših muzejskih zbirk z 
Gorenjskim muzejem Kranj imamo zagotovljeno strokovno službo na območju naše občine, 
zagotovili smo sredstva za plačilo oskrbnikov. Za ljubiteljska društva na področju kulture 
smo zagotovili sredstva in pogoje za delovanje. Sodelovali smo pri organizaciji in 
financiranju drugih kulturnih prireditev (tradicionalne prireditve v Oplenovi hiši, koncerti 
klasične glasbe,...) in zagotovili sredstva za nujna vzdrževalna dela na spomenikih in 
muzejskih stavbah. Zaradi varčevalnih ukrepov nismo pričeli z ureditvijo Zoisovega parka v 
Bohinjski Bistrici, v rebalansu proračuna smo tudi znižali sredstva za obnovo Muzeja Tomaža 
Godca. 

3500 - Materialni stroški - tekoči transfer - knjižnica 24.558 

V okviru postavke so bila sredstva realizirana za plačilo (dec. 09 do nov. 10) materialnih 
stroškov knjižnic na območju naše občine in delno za skupne stroške matične knjižnice. 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje tekočih stroškov v krajevnih knjižnicah v Bohinjski 
Bistrici, Stari Fužini in v Srednji vasi. 

Realizacija je nižja od plana, ker za knjižnico v Bohinjski Bistrici nismo prejeli zahtevka za 
plačilo električne energije. Na Elektro Gorenjske smo ob selitvi knjižnice na novo lokcijo 
posredovali vse potrebne dokumente, vendar pa smo šele ob koncu leta na podlagi naše 
urgence in urgence LTO uspeli rešiti vse nesporazume v zvezi s plačili. Tudi na LTO so s 
strani elektra prejemali račune za napačno lokacijo. 

3501 - Knjižnica skupni delavci - plače 66.376 

Realizacija je posledica zagotovitve dogovorjenega 15% deleža sredstev za plače skupnih 
(5,35) delavcev knjižnice A.T.Linharta Radovljica, ki opravljajo strokovna dela tudi za našo 
občino in v celoti za 1,5 zaposleni delavki na območju naše občine (januar in februar). Z 
odprtjem knjižnice na novi lokaciji se je število zaposlenih za bohinjske knjižnice dvignilo na 
2 zaposleni osebi. Del sredstev za plačilo skupnih delavcev, glede na število prebivalcev, 
zagotavljajo tudi občine Bled, Gorje in Radovljica. 
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3505 - Nabava knjig 14.500 

Sredstva so bila porabljena za nakup knjižničnega (knjige, revije, kasete,..) gradiva za 
knjižnice na območju Bohinja. 

3529 - Obnova knjižnice 71.138 

Investicijo je v letu 2010 sofinanciralo Ministrstvo za kulturo v višini 28.455,38 € kar je 
razvidno na prihodkovni strani (v letu 2009 je višina sofinanciranja 61.464,80 €). V spodnji 
tabeli je prikazana celotna vrednost investicije v letih 2009 in 2010: 

Izvajalec: 
Znesek v EUR 

2009 
Znesek v EUR 

2010 
ING Arh: Projektna dokumentacija 12.498,00  
Protim: revizija projektne dokumentacije 3.840,00  
Maher: varnostni načrt  600,00 
CP Kranj : izvedba GOI del 153.662,00 24.947,91 
DOM oprema: pohištvo  36.303,94 
Elektro Jazbec: meritve  960,00 
ING Arh: strokovni nadzor  6.017,82 
UE Radovljica: tehnični pregled  1.887,30 
Elektro Gorenjska: priključitev na omrežje  421,48 
SKUPAJ 170.000,00 € 71.138,45 € 

Celotna vrednost investicije v letih 2009 in 2010 znašala 241.138,45 €. 

3531 - Vzdrževanje knjižnice - investicijski transfer na podlagi prijav na razpis
 4.800 
V letu 2010 smo sofinancirali nakup računalniške in druge opreme za knjižnice v Bohinju. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 92.997 

Na področju kulture nekatere dejavnosti izhajajo iz zakonsko predpisanih nalog, druge pa 
kot nadstandardne omogočajo dodatno in pestrejšo ponudbo kulturnega ustvarjanja. Cilji 
proračunske politike so bili usmerjeni v zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, muzejske in knjižnične dejavnosti. Zaradi neustreznih 
prostorskih pogojev v obstoječi knjižnici v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici 
je bila v letu 2010 v celoti zaključena investicija prenove prostorov za selitev knjižnice na 
novo ustreznejšo lokacijo. 

Velika pozornost je namenjena tudi ohranjevanju in obnovi kulturne dediščine. V ta namen 
smo v letu 2010 zagotovili sredstva za: 

• zamenjavo dela strehe na Planšarskem muzeju, 

• delno obnovo Spomenika ljudske vstaje in boja proti okupatorju. 

Iz navedenega izhaja, da smo dosegli temeljne cilje proračunske politike na področju 
kulture: 

• zagotovili smo sredstva za redno dejavnost ljubiteljske kulturne dejavnosti vključno z 
nakupom opreme z namenom zagotoviti čim višjo raven te dejavnosti v občini, 

• poskrbeli smo za obogatitev programov muzejev, za kvalitetnejše prostorske pogoje 
in zagotovili sredstva za delovanje muzejskih zbirk, 

• zagotovili smo ustrezne prostore za delovanje knjižnice, sredstva za nakup 
knjižničnega gradiva in posodobitev poslovanja knjižnic, 

• zagotovili smo sredstva in sodelovali pri organizaciji drugih programov na področju 
kulture, kot so Glasbeno poletje 2010, Vodnikovi dnevi, razstave v kulturnem domu 
Joža Ažmana, program ob občinskem in kulturnem prazniku Občine Bohinj… 
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3504 - Materialni stroški - muzeji 13.993 

Sredstva smo namenili za plačilo stroškov delovanja (elektrika, komunalne storitve, 
varovanje, telefon, internet, čistila) muzejev v naši občini in sicer za Muzej Tomaža Godca, 
Planšarski muzej in za Oplenovo hišo. 

3510 - ZKO - programi 2.100 

Postavka je bila realizirana v celoti za skupno dejavnost društev vključenih v ZKO Radovljica 
in v organizaciji Sklada RS za kulturne ljubiteljske dejavnosti OI Radovljica. Program 
sofinancirajo tudi občine Bled, Gorje in Radovljica. 

3511 - Programi društev v ZKO 14.005 

Sredstva so na podlagi izpolnjevanja razpisnih pogojev pridobila nasednja društva: 

Društvo: Znesek v EUR 
Muzejsko društvo Žiga Zois 867,50 
Pevsko društvo Franc Urbanc 1.223,57 
Gledališče 2B 1.871,43 
KD Valentina Vodnika 618,75 
KUD Triglav Srednja vas 2.017,79 
Glasbeno društvo Bohinj 2.467,32 
Kulturno društvo Gorjuše 480,00 
Društvo Plesalnica Bohinj 3.028,48 
KD Bohinj 1.429,83 
SKUPAJ 14.004,67 

Pri delitvi sredstev za dejavnost kulturnih društev smo upoštevali vrednost točke in vrednost 
programov, ki jih je društvo prijavilo na razpis. Realizacija je nižja od plana, ker je bila 
vrednost nekaterih programov nižja od skupne vrednosti točk, ki bi jih društvo za 
posamezen program lahko prejelo. 

3512 - Programi drugih izvajalcev 9.570 

Sredstva so bila namenjena za naslednje programe: 

Izvajalec: Znesek v EUR 
Glasbeno poletje: koncerti klasične glasbe 8.600,00 
Vodnikovi dnevi/letni program 970,00 
SKUPAJ 9.570,00 

Realizacija je bila nižja glede na manjše število programov, ki so bili prijavljeni na razpis. 

3520 - Upravljanje kulturnih domov 0 

Na razpis ni bilo prijavljenih potreb. 

3521 - Ponatis prospektov za muzeje 2.488 

Sredstva so bila porabljena za plačilo ponatisa prospektov za promocijo muzejskih zbirk v 
Bohinju in za oblikovanje ter tiskanje plakatov.Realizacija je nižja od plana, ker ni bilo 
potrebe po ponatisu večjega števila prospektov. 

3523 - Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - delo po pogodbi 5.055 

Sredstva so bila realizirana za plačilo pogodbenih obveznosti za delo oskrbnika v Oplenovi 
hiši za celo leto. 

3525 - Sredstva za delovanje muzejskih zbirk - plače in dr.izd. zap. - transfer - 
plače 25.114 

Sredstva smo namenili za refundacijo plače za zaposleno oskrbnico v Muzeju T. Godca, za 
oskrbnico v Planšarskem muzeju ter za plačilo nadomeščanj za delavko, ki je bila na 
porodniškem dopustu. 
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3528 - Strokovno delo GM Kranj 1.445 

Realizacija je posledica plačila zahtevkov za delo, ki ga v skladu s pogodbo in strokovno 
pristojnostjo izvaja Gorenjski muzej Kranj za muzejske zbirke v Bohinju in v letu 2010 
vključuje zavarovanje za muzeje, izvedbo delavnice, razstavo, honorarje za nastope na 
prireditvah…, Realizacija je nižja od plana, ker smo dva zahtevka za plačilo stroškov iz 
navedene postavke prejeli šele v decembru 2010, kar pomeni, da zapadeta v plačilo v 
januarju 2011. 

3530 - Reg. zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine - projekti na razpisu 
GMK 3.400 

Izvajalec: Znesek v EUR 
Plačilo za leto 2009:prevodi, delo preko štud. servisa za 
izkopavanja, SAZU, stojala, lektoriranje... 

1.972,20 

Flycom: programska oprema 1.164,00 
Lauder: fotografiranje pustnih mask za katalog 264,00 
SKUPAJ 3.400,20 

3532 - Vzdrževanje kulturnih domov 933 

Sredstva so bila dodeljena v skladu z razpisnimi pogoji, na podlagi predloženih predračunov, 
naslednjim društvom: 

Društvo: Znesek v EUR 
KUD Triglav Srednja vas 480,00 
Kulturno društvo Gorjuše 453,00 
SKUPAJ 933,00 

3533 - Nabava opreme za društva 6.848 
Kulturnim društvom smo na podlagi razpisa dodelili za nakup opreme sledeča sredstva: 

Društvo: Znesek v EUR 
Muzejsko društvo Žiga Zois 15,00 
KUD Triglav Srednja vas 239,68 
Glasbeno društvo Bohinj 1.793,83 
Društvo Plesalnica Bohinj 3.775,48 
KD Bohinj 1.024,03 
SKUPAJ 6.848,02 

3534 - Vzdrževanje zgodovinskih, verskih objekov 8.046 

Sredstva v višini 8.046,00 EUR so bila namenjena za obnovo spomenika ob kulturnem domu 
Joža Ažmana. 

3535 - Vzdrževanje muzejskih stavb 0 

Gorenjski muzej se ni uspel dogovoriti z izvajalcem za nujna dela v Oplenovi hiši, zato bo 
strošek bremenil proračun v letu 2011. 

3539 - Sofinanciranje opravljanja kino dejavnosti 0 

V letu 2010 se dejavnost ni izvajala. 

3542 - Ureditev zoisovega parka 0 

Zaradi varčevalnih ukrepov z ureditvijo nismo pričeli in se dela niso izvajala. 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 2.000 

5006 - Sofinanciranje zveze vojnih veteranov za Slovenijo 2.000 

Sredstva so bila porabljena v skladu s pogodbo o sofinanciranju letnega programa. 
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18049004 - Programi drugih posebnih skupin 4.757 

Z objavo javnega razpisa smo mlade in druge družbene skupine in organizacije spodbudili k 
združevanju v interesnih dejavnostih, ki izobražujejo in zagotavljajo pogoje za aktivno 
preživljanje prostega časa mladih in starejših občanov. 

5000 - Sofinanciranje društev in organizacij 4.757 

Na podlagi prijave na razpis in pogodbe so sredstva dobila naslednja društva: 

Izvajalec: Znesek v EUR 
Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica 2.657,00 
KO ZZBNOV Bohinjska Bistrica 481,00  
KO ZZBNOV Polje-Bohinj 400,00  
Društvo Maksa Perca Bled 200,00  
Ljudska univerza Jesenice 1.019,00 
SKUPAJ 4.757,00 € 

5031 - Izvajanje nalog v splošno korist ali v korist občine 0 
Program se v letu 2010 ni izvajal. 

18059001 - Programi športa 55.320 

V skladu z Zakonom o športu smo izvajali proračunsko politiko na področju športa in sicer 
tako, da smo zagotavljali športnim društvom ustrezne pogoje za delo, kar vključuje 
infrastrukturo in sredstva za izvajanje letnih programov športa posameznega društva. 

Temeljni cilji, ki smo jih v letu 2010 dosegli na področju športa, so: 

• zagotovili smo sredstva za delovanja 10 športnih društev na osnovi sprejetega 
pravilnika o dodeljevanju sredstev za področje športa, 

• omogočili smo dodatno usposabljanje kadrov v društvih in zagotovili sredstva za 
sofinanciranje strokovne službe na športni zvezi, 

• pospeševali in spodbujali smo šport otrok in mladine v okviru izvedbe programov 
športa v vrtcu in domačih športnih društvih (plavalni in smučarski tečaji, športna 
značka), 

• vzdrževali in skrbeli smo za kvalitetno opremo športnih društev (sredstva so društva 
prejela na podlagi prijave na razpis), 

• zagotovili smo sredstva za rekreacijo, 

• vzdrževali smo infrastrukturo na področju športa: vzdrževanje trim steze Kergelc,  

• sofinancirali smo letni program športa za Roka Urbanca, ki je član SSK Kranj, 
podpirali smo tudi programe drugih izvajalcev. 

3600 - ZŠO - strokovna služba 3.338 

Na Športni zvezi Radovljica opravljajo za našo občino in naša športna društva strokovno 
delo na področju športa in koordinirajo športne aktivnosti v občinah Bled, Bohinj, Gorje in 
Radovljica. Sredstva, ki predstavljajo realizacijo v višini 3.338,00 €, smo zagotovili ŠZ na 
podlagi pogodbe. 

3601 - ZŠO - strokovno izobraževanje 133 

Sredstva so bila porabljena za plačilo izobraževanja članov naših športnih društev, ki 
izobraževanje potrebujejo za kvalitetnejše delo na področju športa. Realizacija porabe 
sredstev znaša 133,19 €. 

3603 - ZŠO - programi društev 23.880 

Na podlagi poročil in pravilnika za vrednotenje športnih programov so sredstva pridobili: 
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Društvo: Znesek v EUR 
Smučarsko društvo Bohinj 2.011,00 
Nogometni klub Bohinj 8.044,00 
Odbojkarski klub 4.469,00 
Shotokan karate klub 3.307,00 
SSK Bohinj 3.203,00 
Kajak kanu klub 1.058,00 
Športno društvo Kobla 1.788,00 
SKUPAJ 23.880,00 

3604 - Programi drugih izvajalcev 500 

Sredstva v višini 500,00 EUR so bila porabljena za financiranje programov aktivnih 
deskarjev na snegu. Realizacija je nižja od plana zaradi neizpolnjenih pogodbenih 
obveznosti ŠD Bled in zaradi varčevalnih ukrepov. 

3605 - Sofinanciranje SSK Kranj 5.000 

Sredstva so bila na podlagi pogodbe v celoti namenjena za prevzem sponzorstva oziroma 
sofinanciranja programa za Roka Urbanca v Smučarsko skakalnem klubu Kranj. V skladu s 
pogodbo smo 50% odobrenih sredstev nakazali klubu v določenem roku po podpisu 
pogodbe, preostala sredstva pa je klub dobil po predložitvi poročila o porabi že prejetih 
sredstev. 

3607 - ZŠO rekreacija 709 
Sredstva iz te postavke so bila dodeljena športnim društvom, na podlagi razpisa in 
pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Bohinj. Sredstva so bila 
dodeljena društvom v naslednji višini: 

Društvo: Znesek v EUR 
Shotokan karate klub 425,00 
Kajak kanu klub 142,00 
Odbojkarski klub 142,00 
SKUPAJ 709,00 

Športno društvo Srednja vas ni vrnilo podpisane pogodbe o sofinanciranju programov 
športa, zato do sredstev v višini 142,00 EUR niso bili upravičeni. 

3610 - Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme 13.760 

V tabeli navedena društva so sredstva pridobila na podlagi razpisa. Sredstva v višini 
1.000,00 € so bila porabljena za vzdrževanje trim steze Kerglc, ki so bila dana na podlagi 
pogodbe v vzdrževanju Shotokan karate klub. 7.995,00 € pa se je namensko porabila za 
interventno investicijo – zamenjava azbestne kritine nad vhodom v OŠ dr. Janeza 
Mencingerja. Sredstva v višini 1.240,00 € so ostala nerealizirana zaradi neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti društev. 

Društvo: Znesek v EUR 

Smučarsko društvo Bohinj 1.000,00 

Šahovski klub Bohinj 65,00 

Shotokan Karate klub 1.000,00 

Kajak kanu klub 850,00 

SSK Bohinj 800,00 

Odbojkarski klub 100,00 

SKUPAJ 4.765,00 

3612 - Investicije - izgradnja, gradbena dela 8.000 

Sredstva v višini 8.000,00 € izkazujejo porabo za plačilo stroškov priključevanja na 
distribucijsko omrežje smučišča Senožeta. 
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18059002 - Programi za mladino 13.469 

3602 - ZŠO - šport otrok in mladine 10.149 
Realizacija na postavki je posledica dela z mladimi v okviru dejavnosti športnih društev, 
klubov in drugih organizacij. Naša društva in klubi so pridobili sredstva na podlagi poročil in 
upoštevanja pravilnika za delitev sredstev in sicer: 

Društvo: Znesek v EUR 
Smučarsko društvo Bohinj 986,00 
Nogometni klub Bohinj 877,00 
PD Bohinjska Bistrica 384,00 
Shotokan Karate klub 2.631,00 
Športno društvo Kobla 1.754,00 
tečaji (plavalni) Vrtec Bohinj 740,00 
tekmovanja ŠŠD (nogomet, odbojka, atletika) 1.693,13 
športna značka (Zlati sonček, Krpan) 123,96 
tečaji (smučanje) 960,00 
SKUPAJ 10.149,09 

Športno društvo Srednja vas ni vrnilo podpisane pogodbe o sofinanciranju programov 
športa, zato do sredstev v višini 329,00 EUR niso bili upravičeni. 

3900 - Sofinanciranje mladinskih organizacij in organizacij, ki delajo za mlade
 3.320 
Na podlagi prijave na razpis in pogodbe so sredstva dobila naslednja društva: 

Izvajalec: Znesek v EUR 
Kulturno športno društvo Nomenj 320,00 € 

Turistično društvo Bohinj 1.200,00 

Ljudska univerza Radovljica 1.800,00 

SKUPAJ 3.320,00 € 

Realizacija je nižja od plana predvsem zato, ker na razpis ni bilo prijavljenih ustreznih 
programov. 

19029001 - Vrtci 642.597 

Temeljni cilji proračunske politike na področju izobraževanja so bili usmerjeni v 
zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje rednih in dodatnih programov osnovne šole 
dr. Janeza Mencingerja in podružnične šole v Srednji vasi. Ob zagotavljanju sredstev za 
izvajanje zakonsko predpisanih nalog (plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter 
druge materialne stroške, sredstva za prevoze učencev, za investicijsko vzdrževanje 
nepremičnin in opreme, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in za investicije za 
osnovne šole), smo v proračunu zagotovili sredstva tudi za nadstandardne programe, kot so 
programi aktivne porabe prostega časa učencev, kulturni programi, strokovno izobraževanje 
učencev in staršev. 

Zaradi sprememb obstoječih normativov in neustreznih prostorov Vrtca v Bohinjski Bistrici 
smo v letu 2009 pripravili prostorsko presojo za gradnjo novega vrtca, ki jo je potrdil 
Občinski svet. V skladu s tem smo pridobili idejno zasnovo in DIIP. Ostala dokumentacija, ki 
je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja bo izdelana v letu 2011. V letu 2010 smo 
iskali različne variante za najustreznejši dostop do nove lokacije vrtca in projekt usklajevali 
s pristojnim ministrstvom. 

Zaradi povečanega vpisa otrok v vzgojno varstvo in omejenih prostorov v obstoječem vrtcu 
smo dva dislocirana oddelka vrtca odprli v prostorih OŠ dr. Janeza Mencingerja. 

Temeljni cilji proračunske politike, ki smo jih dosegli na področju otroškega varstva so: 

• ohranitev kvalitetnih pogojev za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok, 
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• organizirali smo dodatne programe, ki so bili namenjeni igri, ustvarjalnosti in vzgoji 
za varno preživljanje prostega časa otrok (program ob Tednu otroka), 

• skrbeli smo za racionalno porabo sredstev (cene se v letu 2010 niso povečale), 
• zagotovili smo sredstva za nemoteno delovanje vrtca in za najnujnejše investicije, ki 

so obsegale: nakup računalniške opreme in vozičkov ter sanacijo kletnih prostorov. 

V letu 2010 je bilo izdanih 239 odločb o določitvi višine znižanega plačila za program vrtca 
za otroke iz Občine Bohinj. Od tega 229 odločb za otroke, ki obiskujejo vrtec v Bohinjski 
Bistrici in vrtec v Srednji vasi in 10 odločb za otroke, ki obiskujejo vrtec izven Občine 
Bohinj.  

Na področju otroškega varstva smo zagotovili nemoteno izvajanje vzgojno varstvenega 
programa. Ob plačilu zakonsko določenih obveznosti smo zagotovili tudi del sredstev za 
nadstandardne programe in investicijsko vzdrževanje. Za otroke, ki niso bili vključeni v 
programe vrtca smo zagotovili del sredstev za izvedbo programa Ure pravljic. Za vključene 
otroke smo zagotovili plačilo različnih kulturnih prireditev in športnih aktivnosti. 

3400 - Tekoči transferji v javne zavode 567.416 

Stroške za programe vrtca pokrivajo starši, občinski proračun in na podlagi zakonskih 
sprememb delno tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Na postavki navedena sredstva so bila 
porabljena za plačilo razlike v ceni programa za otroke, ki so vključeni v vrtec naše občine 
in imajo v Bohinju stalno prebivališče. Realizacija postavke je nižja od plana in je posledica 
plačila zahtevkov in dejanskih računov. 

3401 - Razlika od plačil staršev do polne cene programa - druge občine 52.987 

Sredstva v višini 52.987,27 € smo namenili za plačilo razlike med polno ceno in višino 
plačila staršev, za otroke s stalnim bivališčem v Bohinju, ki so vključeni v programe vrtcev v 
drugih občinah. Na dejansko realizacijo oziroma na število otrok vključenih v vrtce druge 
občine ne moremo vplivati ali jih predvideti, saj na podlagi zakonodaje starši lahko otroke 
vpisujejo v programe vrtca preko celega leta. 

3404 - Dodatna strokovna pomoč 5.544 

Sredstva so bila namenjena za plačilo dodatne strokovne pomoči – specialnih pedagogov ali 
drugih strokovnih delavcev, kot izhaja iz posebne odločbe, ki jo za vsakega otroka izda 
Zavod za šolstvo OE Kranj. Navedene stroške v skladu z zakonskimi predpisi v celoti pokriva 
občinski proračun. Realizacija je posledica plačila stroškov na podlagi veljavnih odločb do 
meseca avgusta. Za šolsko leto 2010/11 ni bilo izdanih novih odločb, kar pomeni, da ni bilo 
stroškov za dodatno strokovno pomoč. 

3405 - Tekoči transfer - nadomeščanje bolniških odsotnosti 4.499 

Sredstva v višini 4.498,80 € so bila porabljena za nadomeščanje bolniških odsotnosti 
zaposlenih v enoti vrtec. 

3410 - Drugi programi - sofinanciranje ure pravljic 2.711 

Za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca, so bile organizirane ure pravljic. V skladu s 
planom je bilo za to porabljenih 2.711,00 €. 

3421 - Tekoče vzdrževanje - tekoči transfer 9.440 

Sredstva v višini 9.439,73 EUR so bila porabljena za tekoče vzdrževanje vrtca. Realizacija 
vključuje plačila različnih vzdrževalnih del in nabavo potrebnega materiala za vzdrževanje. 

3433 - Projekt prestavitve vrtca na lokacijo ob OŠ Mencinger/ Ureditev dostopa do 
vrtca 0 

V letu 2010 je bila opravljena prometna študija, preverjene so bile možnosti ustreznega 
dostopa do nove lokacije vrtca. 

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok 11.209 

3422 - Dodatni programi 600 

V okviru proračunske postavke smo pokrili stroške programa za kulturne prireditve 
otrokom, ki so vključeni v vrtec. Realizacija je nižja zaradi varčevalnih ukrepov. 
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3432 - Investicije po programu za vrtec Bohinj 10.609 

Sredstva v višini 4.574,64 EUR so bila porabljena za nabavo naslednjih osnovnih sredstev: 
nakup računalniške opreme, vozičkov ter motorne črpalke. Sredstva v višini 5.509,34 EUR 
so bila porabljena za poplačilo stroškov interventne investcije – zamenjava azbestne kritine 
na strehi OŠ v Bohinjski Bistrici. Realizacija je nižja zaradi varčevalnih ukrepov. 

19039001 - Osnovno šolstvo 408.172 

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja smo zagotovili 
sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje 
nepremičnin in opreme ter sredstva za dodatne dejavnosti. V skladu z Zakonom o osnovni 
šoli smo dolžni zagotoviti sredstva za prevoz učencev, katerih prebivališče je oddaljeno od 
šole več kot 4 km. Iz občinskega proračuna smo pokrili stroške prevozov otrok na vseh 
relacijah. Na podlagi navedenega lahko trdimo, da smo dosegli osnovni cilj na področju 
izobraževanja, tako, da smo zagotovili pogoje za nemoteno delovanje in izvajanje 
programov osnovne šole dr. Janeza Mencingerja in podružnične šole v Srednji vasi. 
Zagotoviti smo tudi pogoje za izvajanje glasbene šole v naši občini. Program izvaja 
Glasbena šola Radovljica. 

Z realizacijo spodaj navedenih postavk smo zagotovili sredstva za sofinanciranje dodatnih, 
nadstandardnih programov na področju izobraževanja. Navedene postavke vključujejo 
stroške, ki so vezani na vzdrževanje stavbe in vključujejo tekoče materialne stroške 
(elektrika, komunalne storitve, čistila, varnostni sistem, dimnikarske storitve), stroške 
kurjave in zavarovanja objektov. Sredstva so bila porabljena skladno s sprejetim 
proračunom za leto 2010. 

3200 - Tekoči materialni stroški 36.576 

3201 - Kurjava 49.652 

3202 - Zavarovanje objektov 6.500 

3203 - Notranja revizija poslovanja 2.032 

Sredstva so bila porabljena za opravljeno revizijo poslovanja OŠ dr. Janeza Mencingerja. 

3221 - Kulturne prireditve za otroke 2.725 

V okviru postavke smo financirali kulturne prireditve, ki so namenjene učencem. 

3222 - Materialni stroški dogovorjenega programa 8.000 

3231 - Dotacije družbene dejavnosti 150 

Sredstva v višini 150,00 € so bila namenjena Tehniškemu šolskemu centru Kranj. 
Realiazcija je nižja zaradi varčevalnih ukrepov. 

3240 - Vzdrževanje in obnove 25.400 

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in obnovo osnovne šole. 

3241 - Investicije po programu OŠ Mencinger 15.000 

Realizacija v višini 2.052,99 € vključuje plačilo tabel s pluto, stroja za čiščenje in vrtne 
kosilnice. Za delno izvedbo intervencijske investicije – zamenjave strešne kritine, nad 
vhodom, v vstop v matično šolo je bilo namenjenih 12.947,01 €. 

Vrsta stroška  Viri financiranja donacije strošek 
nadzor ING Arh 930,00  
pevoz kritine Meja; donacija 300,00  
vrednost del Občinski proračun  26.451,35 
 OŠ; najemnine   8.790,83 
 Župan 200,00  
 Čebulj 300,00  
 Eko plus Štore  500,00  
SKUPAJ  2.230,00 35.242,18 
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Glede na to, da je bila vrednost investicije nižja od 40.000,00 EUR, ni bil potreben javni 
razpis. Na podlagi pogodbe z izbranim izvajalcem so bila dela v celoti izvedena v letu 2010. 
Del stroškov v višini 5.225,04 zapade v plačilo v letu 2011 (od tega OŠ pokrije stroške v 
višini 1.306,26 EUR). Sredstva v višini 26.451,35 EUR smo zagotovili v dogovoru z 
ravnateljico OŠ iz naslednjih investicijskih  postavk: 

• 3610 - Vzdrževanje športnih igrišč in nakup opreme   
• 3432 - Investicije po programu za vrtec Bohinj  
• 3241 - Investicije po programu OŠ Mencinger 

3611 - Otroško športno igrišče - obnova 256.308 

V letu 2010 smo dokončno poplačali vse obveznosti v zvezi z obnovo igrišča za osnovno 
šolo. Pogodba z izvajalcem CP Kranj je bila podpisana že v oktobru 2007. Dela so se izvajala 
fazno v skladu s podpisanimi dodatki k osnovni pogodbi, s katerimi se je določil obseg 
naročenih del, vrednost naročila in izvedbeni roki. Do konca leta 2007 so bila izvedena 
pripravljalna, rušitvena, zemeljska dela, odvodnjavanje in gradbena dela. V letu 2008 so 
bila v tretji fazi izvedena vsa dela, ki so omogočila delno uporabo igrišča; spremenila se je 
mikrolokacija objekta, velikost in izvedba atletske steze. Dokončno so se dela zaključila v 
letu 2009. Sanirala se je tudi škoda po neurju, kar pa ni bremenilo proračuna občine. V letu 
2010 smo pokrili še zadnji del stroškov za izvedbo investicije. V spodnji tabeli predstavljamo 
vrednost celotne investicije z viri financiranja. 

Viri financiranja Vrednost v EUR Delež v % 
Lastna sredstva 420.161,99 51,53 % 
Sredstva MŠŠ - šport 36.763,00 4,51 % 
Fundacija za šport 118.500,00 14,53 % 
Krediti 239.992,00 29,43 % 
 815.416,99 100,00 % 

5050 - Avtobusni prevozi 5.829 
Sredstva v višini 5.828,50 € so bila namenjena za pokrivanje izpada dohodka šoferja, na 
relaciji Bohinjska Bistrica – Koprivnik – Gorjuše. V času poletnih počitnic se sredstva niso 
zagotavljala. 

19059001 - Izobraževanje odraslih 1.859 

3220 - Strokovna predavanja za starše in učence 1.859 

Planirana sredstva smo namenili financiranju strokovnih predavanj za starše in učence. 

19059002 - Druge oblike izobraževanja 15.409 

3230 - Sofinanciranje drugih izobraževalnih zavodov 15.409 

Za učence s stalnim bivališčem v Bohinju, ki so vključeni v program izobraževanja OŠ Anton 
Janša Radovljica, smo zagotovili sredstva za prevoze s šolskim kombijem in prehrano za 
socialno šibke učence. V okviru sofinanciranja dveh oddelkov Glasbene šole Radovljica v 
Bohinju smo zagotovili brezplačno uporabo prostorov, sredstva za plačilo stroškov prevozov, 
prehrane učiteljev in za nakup instrumentov. 

Izvajalec:  Znesek v EUR 
Glasbena šola Radovljica nakup inštrumentov 1.301,17 
 stroški prehrane in prevoza 11.126,75 
OŠ Anton Janša regresirana prehrana 1.480,45 
 logoped 1.500,77 
SKUPAJ  15.409,14 

Realizacija je nižja od plana zaradi varčevalnih ukrepov. 
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19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 156.521 

3210 - Prevozi učencev - plačila storitev 127.743 
Realizacija sredstev vključuje plačilo avtobusnih prevozov, ki jih za učence naše šole izvaja 
podjetje Alpetour. Zaradi težav z likvidnostjo smo plačilo v višini 12.175,96 EUR prenesli v 
leto 2011. 

3211 - Prevozi učencev - tekoči transferji - plače 28.778 

Sredstva so bila porabljena za plačilo zahtevkov za prevoze - kilometrino s šolskim 
kombijem za OŠ Anton Janša Radovljica in OŠ Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. 
Šoferja nista vključena v sistemizacijo delovnih mest na OŠ. Pokrijemo tudi stroške 
kilometrine rejnici iz Radovljice, ki deklico s stalnim bivališčem v naši občini dnevno vozi v 
OŠ Antona Janša v Radovljici. 

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu 16.823 

3233 - Subvencioniranje prevozov dijakov 16.823 

Subvencijo za sofinanciranje šolskih prevozov je pridobilo 158 dijakov, kar je 29 več kot v 
preteklem šolskem letu. 

19069003 - Štipendije 17.340 

5030 - Občinske štipendije - izobraževanje 17.340 

Posebno pozornost smo namenili dijakom in študentom. V skladu z Odlokom o štipendiranju 
v občini Bohinj in sprejetim proračunom smo zagotovili sredstva za 25 štipendij. Na razpis 
za pridobitev štipendije v šolskem letu 2010/2011 smo prejeli 35 vlog. Štipendije je 
pridobilo 24 upravičencev, od tega 7 študentov in 16 dijakov. 

19069004 - Študijske pomoči 83 

5040 - Nagrade za diplomske naloge 83 
S podelitvijo nagrad avtorjem diplomskih nalog, ki imajo uporabno vrednost za občino 
Bohinj, posegamo tudi na področje drugih študijskih pomoči. V skladu z razpisnimi pogoji 
smo v letu 2010 podelili tri nagrade, za katere finančne obveznosti bremenijo proračun v 
letu 2011. Realizacija vključuje plačilo dela obveznosti iz leta 2009 in je nižja zaradi 
varčevalnih ukrepov. 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 93.286 

Področje socialnega varstva vključuje vrsto nalog in programov, ki so usmerjeni v 
zagotavljanje kvalitetnejših pogojev za življenje posebnih socialnih skupin. Ciljne skupine, ki 
so jim navedeni programi namenjeni, predstavljajo mladi, družine, starejši, invalidi in osebe 
s posebnimi potrebami. Cilji proračunske politike na področju socialnega varstva so 
usmerjeni v izvajanje zakonskih obveznosti in predvsem v preprečevanje ter reševanje 
različnih težav, s katerimi se srečujejo naši občani. Pomoč pri reševanju problematike smo 
zagotovili z realizacijo programov in s tem dosegli zastavljene cilje. 

Našim občanom smo zagotovili izvajanje brezplačne pravne pomoči, ki je delovala enkrat 
mesečno v sejni sobi občine Bohinj. 

Na področju socialnega varstva smo zagotovili sredstva za izvrševanje zakonskih obveznosti 
in tudi del sredstev za zagotovitev nadstandardnih programov. V okviru navedenih 
programov smo sofinancirali preventivne programe za mlade in programe, ki so zagotovili 
našim občanom večjo socialno varnost in so bili usmerjeni v učinkovito reševanje socialnih 
stisk. Na podlagi Zakona o socialnem varstvu smo iz proračuna občine financirali: pomoč 
družini na domu,  storitve v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec v celoti ali delno 
oproščen plačila in status družinskega pomočnika. Ostali programi sodijo v področje 
nadstandardnih storitev. 
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3362 - Pomoč na domu - strokovno vodenje 9.924 

V skladu s podeljeno koncesijo za opravljanje socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu, izvaja koordinacijo in vodenje programa socialna delavka Zavoda sv. Martina v 
Srednji vasi. Realizacija vključuje plačilo 12 zahtevkov, od katerih sta dva zahtevka iz leta 
2009 zapadla v plačilo v letu 2010. 

3365 - Pomoč na domu - blago in storitev 34.295 

Socialno varstveno storitev pomoč na domu v proračunu predstavljajo tri postavke, ki 
vključujejo plačilo oziroma refundacijo vseh stroškov, ki nastanejo z izvajanjem storitve 
(plače, prispevki, blago in storitve). Cena se je v letu 2010 (s 1.6.) povečala. Realizacija 
vključuje plačilo 12 zahtevkov, od katerih sta dva zahtevka iz leta 2009 zapadla v plačilo v 
letu 2010. 

3370 - Druge socialne storitve 1.125 

Iz navedene postavke smo pokrili stroške za izvajanje brezplačne pravne pomoči, ki se 
mesečno izvaja za naše občane v Bohinju. Realizacija je nižja od plana, ker plačilo stroškov 
za izvajanje pravne pomoči za drugo polletje zapade v plačilo v mesecu januarju 2011. 

3371 - Tek. transf. v javne zavode in druge izv. javnih služb - sredstva za plače …
 29.603 
V letu 2010 smo sodelovali pri pripravi, izvedbi in sofinanciranju 9 programov javnih del, v 
katere smo vključili 11 brezposelnih oseb. 

Izvajalec: Znesek v EUR 
Društvo Invalid Bohinj 3.593,25 
Športno društvo Srednja vas 1.550,04 
Knjižnica A.T.Linharta Radovljica 4.105,29 
OŠ dr.Janeza Mencingerja: 3 programi 9.581,76 
Turistično društvo Bohinj 1.010,61 
Zavod sv. Martina Srednja vas 9.762,22 
SKUPAJ 29.603,17 

Realizacija ne vključuje plačila vseh stroškov za izvedbo programov v letu 2010. Zahtevki za 
meseca november in december zapadeta v plačilo v letu 2011. 

5020 - Prispevek za novorojenčke 18.339 

V skladu z Odlokom o prispevku za novorojence v občini Bohinj smo podelili prispevek za 59 
novorojenčkov (kar je 6 več kot v preteklem letu). Od tega je bilo 23 deklic in 36 dečkov. 
Na podlagi vlog so bila sredstva podeljena 31 staršem za prvega, 15 za drugega in 11 
staršem za tretjega otroka. V letu 2010 smo podelili en prispevek za rojstvo četrtega in en 
prispevek za rojstvo petega otroka. 

20049001 - Centri za socialno delo 2.080 

3350 - Preventivni programi za mlade 2.080 

Postavka je bila realizirana za preventivne programe naslednjih izvajalcev: 

Center za socialno delo Radovljica- program proti zlorabam otrok  350,00 € 
Pinesta Kranj- zdravstveno letovanje otrok  1.729,96 € 
SKUPAJ 2.079,96 € 

V okviru zdravstvene kolonije je letovalo 62 otrok, od tega v 1. izmeni 3 otroci, v drugi 
izmeni 23 otrok in v tretji izmeni 36 otrok.Stroške letovanja smo sofinancirali za 36 otrok. 

Zaradi varčevalnih ukrepov v letu 2010 nismo objavili javnega razpisa za soofinanciranje 
programov, kar je vzrok za nižjo realizacijo na proračunski postavki. 
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20049002 - Socialno varstvo invalidov 12.588 

3375 - Družinski pomočnik 12.588 
V letu 2010 smo zagotovili sredstva za dve osebi s statusom družinskega pomočnika. 

20049003 - Socialno varstvo starejših 155.948 

Občina v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na podlagi odločbe, ki jo izda CSD 
Radovljica, plačuje oz. prispeva del sredstev za pokritje oskrbnih stroškov oskrbovancem v 
splošnih in posebnih socialnih zavodih. Realizacija je posledica števila oskrbovancev, višine 
plačila občine, deleža plačila oskrbovancev in dejanskih cen storitev. Število oskrbovancev 
se med letom lahko spreminja, kar močno vpliva na končno dejansko realizacijo planiranih 
sredstev. Delno ali v celoti smo financirali oskrbne stroške enajstim oskrbovancem v štirih 
splošnih in desetim oskrbovancem v petih posebnih socialno varstvenih zavodih. 

3367 - Splošni socialni zavodi 66.481 

3368 - Posebni socialni zavodi 89.466 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 5.069 

3341 - Enkratne denarne pomoči 5.069 

Denarno pomoč smo dodelili 17 upravičencem, v največ primerih za premostitev materialne 
stiske. 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 5.104 

V okviru preprečevanja odvisnosti in zagotavljanje varnosti za žrtve nasilja in drugih zlorab 
smo sofinancirali program Varne hiše za žrtve zlorab in program komune Skupnost Žarek. 

3377 - Program za preprečevanje odvisnosti 1.100 

Realizacijo predstavlja plačilo majic, ki smo jih namenili učencem zadnjih razredov osnovne 
šole. Majice smo namenili mladim tudi kot nagrado ob različnih uspehih. 

3378 - Sofinanciranje komune Skupnost Žarek 4.004 

Na podlagi pogodbe sofinanciramo program komune v Bohinju. Realizacija vključuje plačilo 
pogodbenega zneska v skladu s planom za leto 2010. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 14.655 

3351 - Sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij 9.100 

Na razpis se je prijavilo 17 izvajalcev, 11 smo v skladu s pogodbo sofinancirali letni program 
dela. Poraba sredstev je v celoti usklajena s planom. Sredstva smo dodelili humanitarnim in 
invalidskim društvom na podlagi razpisa in sicer: 

Izvajalec: Znesek v EUR 
1. Društvo invalidov Bohinj 3.660,36 
2. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj 250,00 
3. Šent Radovljica, Slo. Združenje za duševno zdravje 300,00 
4. AURIS – Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih 200,00 
5. Društvo diabetikov Jesenice 250,00 
6. Sonček, društvo za cerebralno paralizo 750,00 
7. Združenje multiple skleroze Slovenja 380,00 
8. OZARA, Slovenije-pisarna Jesenice 309,64 
9. SOŽITJE, društvo za pomoč osebam z motnjami v 

duševnem razvoju 200,00 

10.  Rdeči križ 2.700,00 
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11.  Društvo psoriatikov Slovenije 100,00 
SKUPAJ 9.100,00 

3352 - Preven.program za druge družbene skupn.in organ. 3.431 

Programe so izvajali v tabeli predstavljeni izvajalci: 

KO RK Bohinjska Bistrica  - izvedba preventivnih meritev ob dnevu 
starejših 

31,32 

Mercator/hrana – na podlagi naročilnice za socialno ogrožene 749,86 
PAPILOT – za program + 65 2.500,00 
Društvo kmečkih žena in deklet – pogostitev ob dnevu starejših  150,00 
SKUPAJ 3.431,18 

3374 - Sofinanciranje dejavnosti varne hiše 1.753 

Gorenjske občine so kot soustanoviteljice Varne hiše dolžne zagotavljati dogovorjen delež za 
sofinanciranje delovanja in za investicije. Delež naše občine je razviden iz realizacije. 
Program sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

3376 - Plačilo storitev CSD Radovljica 0 

Na podlagi pogodbe Center za socialno delo Radovljica izvaja: 

• svetovanje našim občanom dvakrat mesečno v prostorih Občine Bohinj, 
• ugotovitveni postopek za dodelitev enkratnih denarnih pomoči iz občinskih sredstev,  
• izvajanje nalog institucionalnega varstva. 

Zahtevek za refundacijo stroškov je zapadel v plačilo v januarju 2011. 

3380 - Sofinanciranje najemnine - ŠENT 371 

Sredstva so bila porabljena v skladu s planom za sofinanciranje najemnine prostorov za 
izvajanje programov. 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 161.228 

5401 - Odplačila kreditov 161.228 

Sredstva v višini 2.262 EUR so bila namenjena za plačilo obresti kratkoročnega 
premostitvenega kredita. 

Sredstva v višini 23.966 EUR so bila namenjena za plačilo obresti dolgoročnega kredita. 
135.000 EUR pa je znesek odplačil glavnice dolgoročnega kredita. 

23029001 - Rezerva občine 24.541 

5200 - Proračunski sklad - proračunska rezerva 24.541 

Poplava v času 22.12.2009 do 26.12.2009 je v Občini Bohinj povzročila zelo veliko 
materialno škodo. Predvsem velika je bila škoda na vodotokih, ki je bila ocenjena skoraj na 
5 mio €, prav tako pa je bila precejšna škoda na komunalni infrastrukturi, kmetijskih 
površinah in škoda na stavbah. 

Višina škode na komunalni infrastrukturi je občinska komisija za ocenjevanje škode ocenila 
na 969.299,85 €, škoda na objektih je bila ocenjena na 173.089,12 €. Na kmetijskih 
površinah je ocenjena škoda 115.774,23 € in na kmetijskih pridelkih 30.914,00 €. 

V letu 2010 iz državnega proračuna nismo dobili sredstev za sanacijo na komunalni 
infrastrukturi, čeprav je res, da je bilo kar nekaj denarja iz državnega proračuna vloženega 
v sanacijo vodotokov. 

Iz sredstev proračunske rezerve pa smo: 

• sanirali nekategorizirane občinske poti (v Ukancu, na Dobravi, na Senožetih), 
• sanirali dva plaza v Češnjici, plaz pod Studorjem in manjši plaz v Srednji vasi, 
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• izvedli manjša dela na plazu Kuharica za pridobitev uporabnega dovoljenja (PID, 
zaščitne mreža) 

• izvedli popravila na občinskih cestah (propust na Brodu, podporni zid v Podjelju, 
cesta na Bitnjah) 

• izvedli čiščenje in zatravitev travnikov na kmetijskih zemljiščih po poplavah, 

vse skupaj v višini 103 tisoč €. 

Sredstva iz proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri večjih 
naravnih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan 
veter, toča, žled, pozeba in drugih nesrečah, ki so posledica naravne sile in ekološke 
nesreče v skladu z 48. členom ZJF, ki natančno opredeljuje porabo teh sredstev. 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 62.563 

6759 - Plaz Kuharica 3.563 

Na plazu Kuharica so bila dela zaključena v letu 2009, izvedena so bila samo manjša dela za 
pridobitev uporabnega dovoljenja (namestitev dodatne zaščitne mreže) in poplačila računov 
opravljenih del iz leta 2009. Uporabno dovoljenje še ni pridobljeno, ker je izvedenec 
geološke stroke zahteval dodatno namestitev zaščitne mreže tik pod gozdno cesto zaradi 
preprečitve krušenja kamenja. 

6760 - Ostali projekti iz sanacije poplav 59.001 

V letu 2010 nismo uspeli pridobitev sredstev iz državnega proračuna za sanacijo poplav v 
letu 2009, zaradi česar je realizacija precej ni precej nižja. Tik pred podpisom pogodbe med 
državo in občino (16.10.2010), je Ministrstvo za finance ostalim ministrstvom preprečilo 
podpisovanje pogodb, ki bi predstavljale obremenitve proračuna zaradi ekonomske 
situacije. Pridobili smo sredstva za sanacijo po poplavah v višini 59 tisoč evrov. Iz teh 
sredstev je bila deloma sanirana cesta na Ravne, sanirana je bila pot na Nemški Rovt in pot 
na Drage. 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 28.746 

5210 - Proračunska rezervacija 28.746 

Sredstva so bila porabljena za naloge in namene, za katere v proračunu ni bilo zagotovljenih 
ali je bilo premalo zagotovljenih sredstev. 

06 -  Rež i jsk i  obrat  1 .630.094 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 815 

6050 - Oglaševalne storitve 815 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za oglaševalske storitve za obveščanje javnosti. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 2.000 

6055 - Zavarovalne premije za objekte 2.000 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za zavarovalne premije za objekte. 

06039001 - Administracija občinske uprave 451.606 

6001 - Plače - osnovne plače 402.044 

Sredstva so bila porabljena za izplačila plač zaposlenih na režijskem obratu in občinski 
upravi in sicer za dvanajst mesecev (v mesecu januarju je bilo izplačanih 36 plač, v 
februarju 37 plač; v občinski upravi se je zaposlil nov uslužbenec za gospodarsko javno 
infrastrukturo in varstvo okolja, v marcu 37 plač, v aprilu 37 plač, v maju 40 plač; na 
režijskem obratu so se zaposlili trije uslužbenci zaradi povečanega obsega dela na področju 
ravnanja z odpadki, v juniju 40 plač, v juliju 42 plač; na občinski upravi se je zaposlila nova 
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uslužbenka pripravnica, na režijskem obratu pa nov uslužbenec zaradi zidarskih del; v 
avgustu 42 plač, v septembru 42 plač, v oktobru 41 plač; uslužbenka je nastopila porodniški 
dopust, v novembru 40 plač; še ena uslužbenka je nastopila porodniški dopust, v decembru 
40 plač). 

V mesecu maju je bil izplačan regres zaposlenim na režijskem obratu in občinski upravi in 
sicer v znesku 28.708 EUR. V letu 2010 je bilo izplačanih pet jubilejnih nagrad v skupnem 
znesku 1.299 EUR. 

600101 - OSNOVNE PLAČE-VODOVOD 58.578 

600102 - OSNOVNE PLAČE-VODOVOD-STORITVE 666 

600103 - OSNOVNE PLAČE KANALIZACIJA 9.994 

600104 - OSNOVNE PLAČE-ČN 5.753 

600105 - OSNOVNE PLAČE-SK.REDNO DELO 78.818 

600106 - OSNOVNE PLAČE-SK.RABA-ZIM.SL. 21.919 

600107 - OSNOVNE PLAČE-SPL.STR.RO 117.429 

600108 - OSNOVNE PLAČE-RAVNANJE Z ODPAD 78.468 

600111 - OSNOVNE PLAČE-POKOP.DEJAVNOST 1.496 

600112 - OSNOVNE PLAČE-VZDRŽ.JAV.POVRŠI 28.924 

6030 - Materialni stroški režijskega obrata 45.074 

Sredstva so bila namenjena za druge splošne stroške in material, čistilni material, porabo 
kuriv in stroške ogrevanja RO, stroške priprave podatkov in tiskanje posebnih položnic, 
odvetniške storitve, ki vključujejo izterjave, zdravniške preglede, pisarniški material, 
poštnino, telefon, časopis, za stroške reprezentance, računalniške storitve, zaščitna 
sredstva – predvsem za obleke operativcev, varstvo pri delu, goriva in maziva za prevozna 
sredstva,  kilometrino, pristojbine za registracijo vozil in stroške tujih storitev. 

6031 - Delo preko študentskega servisa 1.944 

6036 - Stroški za strokovno izobraževanje 618 
V letu 2010 je bilo za strokovno izobraževanje zaposlenih na režijskem obratu porabljenih 
618 EUR. 

6041 - Seminarji 248 
V letu 2010 je bilo za udeleževanje seminarjev zaposlenih na režijskem obratu porabljenih 
248 EUR. 

6043 - Električna energija 1.678 

6060 - Stroški tujih storitev - poraba takse in drugo 0 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprav 12.041 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje vozil, električno energijo, zavarovalne premije za 
vozila, stroške vzdrževanja osnovnih sredstev – uprava, tekoče vzdrževanje poslovnih 
prostorov – predvsem za ureditev delavske sobe, GSM aparatov, nakup računalniških 
programov, nakup osebnega računalnika in nakup digitalnih fotoaparatov. Sredstva za 
nakup opreme za varovanje RO niso bila realizirana. Porabljena so bila tudi sredstva za 
delno zamenjavo dotrajanega  pohištva na upravi režijskega obrata. 
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6034 - Vzdrževanje vozil 105 

6057 - Zavarovalne premije za vozila 252 

6058 - Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev - uprava 450 

6059 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 8.341 

6062 - GSM aparat 470 

Sredstva so bila porabljena za nakup petih mobilnih telefonov za zaposlene na Režijskem 
Obratu. 

6064 - Osebni računalnik 501 

6066 - Nakup računalniških programov 0 

6073 - Nakup opreme za varovanje RO 0 

6079 - Nakup pohištva RO 1.921 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 127.075 

Sredstva so bila porabljena za nakup soli in peska za posipanje, za plačilo kooperantom, ki 
so izvajali pluženje v letu 2010 in za materialne stroške za redno vzdrževanje cest. 

Režijski obrat skupaj s podizvajalci izvaja zimsko službo pluženja, posipanja, odmetavanja 
in odvoza snega. V letu 2010 je zaradi obilnih snežnih padavin izvajanje te dejavnosti 
predstavljalo velik zalogaj, saj je bilo več kot 15 dni s snežnimi padavinami, kar pomeni 
najmanj toliko posredovanj. Poleg tega smo ob nizkih temperaturah tudi redno posipali 
cestišča. Opravljenih je bilo več kot 1.700 delovnih ur v okviru izvajanja zimske službe. 
Podizvajalci so opravili dva tisoč ur strojnega dela. Realizacija na tej postavki je v 2010 
dosegla 50.467,18 EUR. Decembrski stroški, ko je višina snežne odeje dosegla celo 75 cm, 
so bili plačani šele v letošnjem letu. Uvedba satelitskega sledenja (GPS) je po naših ocenah 
prinesla točnejše beleženje strojnih ur in posledično zmanjšanje števila zaračunanih ur. 

6104 - Material na zalogi - zimska služba - skupna raba 36.000 

6105 - Stroški drugih izvajalcev - pluženje 50.467 

6110 - Tekoče vzdrževanje vozil 14.963 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje vozil, ki so namenjena izvajanju 
dejavnosti vzdrževanja občinskih cest. 

6172 - Vzdrževanje in urejanje parkirišč 25.645 

Večina sredstev na tej postavki je bila porabljena za menjavo solarnih panelov in popravilo 
parkomatov, za kar smo tudi prejeli zavarovalnino. Del sredstev te postavke je bil namenjen 
za popravilo ograj in nasipanje in utrjevanje parkirišč. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 22.486 

V letu 2010 je bil glavni nakup iz te postavke mulčer, ki nam bo omogočil samostojno 
urejanje in košnjo površin ob občinskih cestah. Kupljena je bila tudi manjša oprema in 
orodje za vzdrževanje parkov in zelenic. Krožne žage zaradi dobrega delovanja starih nismo 
nabavili. 
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6182 - Stroji za urejanje parkov in zelenic 19.934 

6183 - Kosilnica nitka 569 

6184 - Nabava orodja 1.983 

6185 - Krožna žaga 0 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 16.743 

Za urejanje cestnega prometa so bila porabljena sredstva v višini 16.742,54 € in sicer za 
stroške materiala in rezervne dele za stroje in vozila s katerimi opravljamo vzdrževanje cest 
in javnih površin. Glavni strošek poleg rezervnih delov in vzdrževanja strojev predstavljajo 
odškodnine lastnikom zemljišč ob Bohinjskem jezeru in za brezplačno parkirišče. 

6129 - Najemnine - cestna dejavnost 0 

6132 - Stroški materiala 1.839 

6133 - Kilometrina 0 

6135 - Rezervni deli za stroje 4.802 

6165 - Odškodnine -zemljišča 10.101 
Sredstva za odškodnine (najemnine) za kmetijska zemljišča ob Bohinjskem jezeru, ki se 
uporabljajo za kopalno plažo in sprehajalno pot, za začasno parkiranje na Ribčevem Lazu in 
za najemnino parkirišča pod Voglom, so bila v letu 2010 porabljena v višini 10.101 EUR, kar 
predstavlja 67 % glede na plan. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.000 

Realizacija predstavlja nakup parkirnih nalepk in kart za parkiršča. Sredstva so bila 
namenjena tudi za najem wc kabin, ki so v času poletne sezone postavljene ob Bohinjskem 
jezeru in za rediteljsko pomoč redarjem ob večjih prireditvah. 

6168 - Karte, nalepke 908 

6170 - Fizično varovanje premoženja 492 

6171 - Najem WC kabin 2.600 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 502.312 

Sredstva so bila porabljena za nakup vozila za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov z 
območja občine Bohinj, za ureditev zbirnega centra in za opremo za izvajanje dejavnosti. 
Zbiranje in odvoz je do začetka aprila za Občino Bohinj izvajala Komunala Radovljica, zatem 
pa je Občina prek režijskega obrata prevzela samostojno izvajanje te dejavnosti. Tu so 
zajeti tudi stroški deponiranja odpadkov in odvoza kosovnih odpadkov, za katere smo kupili 
tudi kombi z dvigalom. S samostojnim izvajanjem dejavnosti smo v primerjavi s preteklimi 
leti zmanjšali stroške odvoza odpadkov in odlaganja odpadkov. Vpliv samostojnega zbiranja 
in odvoza odpadkov na postavki 6501 in 6508 bo v celoti viden šele v prihodnjem letu, saj 
smo v letu 2010 plačali še nekaj računov iz leta 2009, poleg tega pa smo s samostojnim 
izvajanjem dejavnosti pričeli šele v aprilu. 

6128 - Najemnine - ekološki otoki 2.691 

6500 - Kosovni odpadki 3.668 

6501 - Odlaganje odpadkov 128.195 

6502 - Ravnanje z odpadki 160.871 

Ureditev zbirnega centra je bila predvidena v okviru izgradnje čistilne naprave pri naselju 
Log v Bohinju. Ker je bil projekt zaustavljen in se predvideva izgradnja čistilne naprave na 
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obstoječi lokaciji, kjer zaradi pomanjkanja prostora ni predviden zbirni center, smo pristopili 
k ureditvi začasnega zbirnega centra na dosedanji lokaciji za prostori režijskega obrata. 
Uredili smo tudi ograjo in prekladalno postajo za odpadke. Kupili smo tudi potrebna osnovna 
sredstva – dva 30-kubična zabojnika s pokrovom in štiri 10-kubične samonakladalne 
zabojnike. 

6508 - Odvoz odpadkov 91.679 

6510 - Smetarsko vozilo 110.900 

6512 - Nakup kontejnerjev 4.308 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 100.488 

Realizacija v okviru tega programa je bila v zastavljenih okvirih. Novejše in učinkovitejše 
črpalke nam omogočajo nekoliko nižje stroške električne energije. Iz ostalih postavk, ki so 
namenjene za vzdrževanje kanalizacije, so bila sredstva namenjena za: material in storitve 
za redno vzdrževanje (popravila črpalk in strojne opreme), drugi splošni material in storitve, 
stroške mobilnih telefonov, potne stroške, ki jih v lanskem letu na tem področju nismo 
obračunali, zavarovalne premije za infrastrukturo, vzdrževanje in popravila vozil ter nakup 
orodja. 

Na področju izvajanja dejavnosti odvajanja odpadnih voda je bila naša realizacija v lanskem 
letu 100.488,42 evrov. V tri delujoče čistilne naprave (ČN) je bilo v lanskem letu odvedenih 
skupno 174.211 m3 odpadne vode. Od tega je bilo v čistilno napravo Ribčev Laz odvedenih 
45.783 m3 odpadne vode, v ČN Nemški Rovt 4.518 m3 in v ČN Bohinjska Bistrica 123.910 
m3. 

6215 - Vzdrževanje čistilnih naprav 12.494 

6601 - Vzorčenje vode 2.970 
Za naštete ČN smo prek pogodbenega izvajalca Zavoda za Zavod za zdravstveno varstvo 
Kranj skrbeli za spremljanje sestave odpadne vode. Redne analize odpadnih voda na iztokih 
so bile izvedene štirikrat letno, za ČN Nemški Rovt pa v lanskem letu ni bilo potrebno izvesti 
analiz. 

6606 - Odvoz blata iz čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije 39.797 

V okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda smo izvajali redne 
kontrole kanalizacijskih črpališč Ukanc, Naklova glava, Pod skalco in Danica. Na vseh treh 
čistilnih napravah – Ribčev Laz, Bohinjska Bistrica in Nemški Rovt smo s podizvajalcem 
skrbeli za reden odvoz blata, kar je tudi glavni strošek (39.797,38 EUR) izvajanja 
dejavnosti. Zastarela tehnologija čistilnih naprav v Ribčevem Lazu in v Bohinjski Bistrici 
zahteva veliko količino odpeljanega nedehidriranega blata, ki predstavlja velik delež 
realizacije tega programa. V lanskem letu je bilo z vseh čistilnih naprav odpeljanega 1.117 
m3 nedehidriranega blata. 

6608 - Sistem sledenja 3.303 

6609 - Nakup črpalke za fekalije 1.642 

Črpalk za fekalije zaradi varčevanja nismo menjali, zato je realizacija na postavki 6609 
27,4-odstotna. 

6700 - Elektrika 3.717 

6701 - Material in storitve za redno vzdrževanje 8.939 

6702 - Drugi splošni material in storitve 758 

6704 - GSM 415 
Spodnja proračunska postavka izkazuje porabo sredstev mobilnih telefonov zaposlenih na  
Režijskiem obratu od novembra 2009 do oktobra 2010. 
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6705 - Potni stroški 0 

6708 - Zavarovalne premije za infrastrukturo 1.113 

6709 - Vzdrževanje in popravila vozil 21.200 

V okviru postavke 6709 – vzdrževanje in popravila vozil so zajeti stroški štirih vozil – treh 
kombijev in smetarskega vozila. 

6750 - Nakup orodja 4.141 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 12.935 

Zbrano okoljsko dajatev, na podlagi pogodbe sklenjene z občinami lastnicami deponije 
odpadkov na Mali Mežakli, nakazujemo upravljavcu deponije za izvajanje investicij na 
odlagališču. S tem se občini Bohinj zmanjša strošek deponiranja odpadkov za vložena 
sredstva okoljske dajatve. Realizacija predstavlja akontacije, ki nam jih nakaže Jeko-in kot 
upravljavec deponije Mala Mežakla. Relativno nizka realizacija je posledica zmanjšanja 
količine odloženih odpadkov in sprememb zakonodaje in načina obračunavanja. Končni 
obračun s strani Jeko-in do priprave našega zaključnega računa še ni bil narejen. 

6507 - Poraba takse za obremenjevanje okolja 12.141 

Zbrano okoljsko dajatev na podlagi pogodbe, sklenjene z občinami lastnicami deponije 
odpadkov na Mali Mežakli, nakazujemo upravljavcu deponije za izvajanje investicij na 
odlagališču. S tem se občini Bohinj zmanjša strošek deponiranja odpadkov za vložena 
sredstva okoljske dajatve. 

6511 - Ureditev kontejnerskih mest in nadstrešnice 794 

Sredstva v višini 794,34 € so bila namenjena za ureditev kontejnerskih mest v okviru 
zbirnega centra za režijskim obratom. Razlog za nizko realizacijo je pomanjkanje likvidnih 
sredstev na Občinskem bančnem računu ob koncu leta, kar je onemogočilo plačevanje 
računov za že opravljena dela. Sredstva na postavki so bila s sklepi povečana zaradi 
izpeljave javnega naročila izgradnje zbirnega centra. Finančne posledice bodo šele v 
letošnjem letu. 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 64.539 

6134 - Hortikulturna ureditev kraja 64.539 

Čez celo leto smo na javnih površinah in stavbah, ki so v lasti občine in na avtobusnih 
postajah skrbeli za nasaditev cvetlic ter ostalega okrasnega drevja in grmovnic ter njihovo 
vzdrževanje. Vzdrževali smo tudi poti in ograje. Na območju občine je več kot 350 m2 
gredic, 48 cvetličnih korit na avtobusnih postajah, 24 cvetličnih korit na muzejih ter 
spomenikih in 26 cvetličnih korit na stavbi Občine Bohinj in režijskega obrata. V letu 2010 je 
bilo na gredicah zasajenih okrog 20.000 sadik. Skupno je strošek sadik in dreves presegel 
27 tisoč evrov. 

Čiščenje parkov, zelenic in javnih površin smo za razliko od preteklih let izvedli samostojno 
in v okviru vseslovenske čistilne akcije. Približna ocena površine, ki jo je potrebno vsako 
pomlad očistiti listja, vej in ostalih odpadkov je okrog 42.900 m2, v to površino pa ni všteta 
obala jezera, kjer je bilo v lanskem letu več kot 200 m3 odpeljanih naplavin. 

Kupili smo les za izdelavo lesenih miz, klopi, korit in popravilo ograj. Postavljali smo tudi 
nove oglasne in usmerjevalne table (izdelani temelji in postavljene table). Stare oglasne 
table in klopi so bile obnovljene.  

Nekaj več kot 30 tisoč evrov brez DDV s te postavke je bilo namenjenih še za poplačilo 
stroškov izgradnje Ceconijevega parka, ki so izhajali še iz leta 2009. 

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 8.824 

Sredstva so bila namenjena za geodetske posnetke in parcelacije ter za vzdrževanje 
katastra. 
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6070 - Geodetski posnetki - kataster 0 

6137 - Geodetski posnetki 8.824 

16039001 - Oskrba z vodo 295.828 

Režijski obrat s pitno vodo iz sedmih vodovodnih sistemov oskrbuje 14 naselij (v celoti ali 
deloma). V ostalih naseljih vodooskrbo zagotavljajo vodovodne zadruge ali zasebni 
vodovodi. V lanskem letu smo več kot 3.000 uporabnikom prodali 288.242 m3 vode. Z 
dežurnimi vodovodarji (eno dežurstvo 24/7) smo ves čas zagotavljali nemoteno oskrbo in 
odpravo okvar.  

V letu 2010 smo prevzeli v upravljanje vodovod Koprivnik, kjer smo obnovili vstopni portal v 
vodohran in povečali armaturni del. V armaturnem delu je nameščena UV dezinfekcija, 
regulacijska tehnika in črpalka za povečanje tlaka v zgornjem delu vodovodnega sistema 
Koprivnik. Na zgornjem delu vodovoda Koprivnik smo obnovili 250 m cevovoda, postavljena 
pa sta bila tudi dva hidranta.  

Na Jelovški ulici smo zgradili del vodovoda in nanj priključili 4 objekte, ki so bili prej 
priključeni še na vodovodni sistem »Lip«. 

Na Ribčevem Lazu smo na delu, kjer se je gradilo parkirišče, vgradili tudi vodovod. 

V Stari Fužini smo zgradili vodovod v dolžini 100 m in postavili hidrant za zagotavljane 
požarne vode.  

Skupaj z obnovo ceste na Nemškem Rovtu smo zamenjali tudi vodovod z vso pripadajočo 
opremo v dolžini 150 m.  

Skupno smo za investicijsko vzdrževanje vodovodov namenili 111.237 evrov. 

Kupili smo orodje za izvajanje javne službe.  

Zabeležili smo 18 okvar na vodovodnih omrežjih, ki smo jih tudi uspešno sanirali. Pri večini 
je bil razlog za okvaro dotrajanost. 

Z vodovodnimi zadrugami, ki upravljajo s štirimi vodovodi v občini Bohinj, smo na zahtevo 
tržnega inšpektorja uskladili in poenotili cene vodarine na celotnem območju občine. 
Zadruge morajo v skladu z zahtevo inšpektorja zaračunavati enako ceno kot jo zaračunava 
režijski obrat, saj je samo ta cena ustrezno pripravljena in potrjena s strani države. 

 

HACCP sistem 

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, ki je 
v letu 2010 odvzel 97 vzorcev za mikrobiološko preiskavo in 29 vzorcev za kemijsko 
analizo.  

Preiskani vzorci pitne vode, odvzeti na vodovodih v upravljanju občine Bohinj so bili v letu 
2010 večinoma skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  

Na osnovi izvidov mikrobioloških preiskav lahko ocenimo, da na obravnavanih vodovodih 
občasno prihaja do nihanja mikrobiološke kvalitete pitne vode zaradi prisotnosti fekalnih 
bakterij. Vzrok je najverjetneje v geološki sestavi vodovplivnih območij in zgradbi zajetij, ki 
ne omogočajo učinkovite naravne filtracije skozi geološke plasti. Zaradi tega imajo znaten 
vpliv na obstoječe vodne vire trenutne hidrometeorološke spremembe. Možen vzrok za 
mikrobiološke neskladnosti vzorcev pitne vode, predvsem ko so bile prisotne skupne 
koliformne bakterije same, je tudi v morebitnih trenutnih poškodbah ter sanacijah na 
vodovodnih sistemih. V primeru prisotnosti fekalnih bakterij v pitni vodi nas Zavod za 
zdravstveno varstvo Kranj urgentno obvesti in predlaga ukrepe za sanacijo ter 
prekuhavanje pitne vode. 

V notranjem nadzoru je vključenih 20 zajetij pitne vode, 10 vodohranov, 4 črpališča, 5 UV 
naprav in 3 raztežilniki. V vseh  objektih izvajamo mesečne in tedenske kontrole predpisane 
v HACCP načrtu. V redni kontroli objektov je predviden obisk objekta na podlagi HACCP 
načrta, v evidenčni list se v vsakem objektu vpiše namen obiska objekta in dejavnost, ki se 
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je izvajala. Za UV naprave, ki niso vključene v CNS, delovanje spremljamo tedensko z 
obiskom objekta.  

Letno samo za menjavo mesečnih evidenčnih listov kontrol objektov izvedemo 450 obiskov. 

6210 - Elektrika 7.973 

Sredstva so bila porabljena za stroške električne energije. Poraba električne energije se je 
povečala zaradi večjega števila UV naprav za dezinfekcijo, ki zagotavljajo zdravstveno 
ustreznost pitne vode. 

6211 - Zamenjava števcev 14.045 

Postavka je bila realizirana 100 %. V okviru rednih menjav vodomerov smo menjali in 
pregledovali vodomere. V letu 2010 je bilo zamenjanih in umerjenih 221 vodomerov. V letu 
2010 je bilo novih montaž vodomerov 26. 

6212 - Vzorčenje vode 9.245 

Na vzorčenju pitne vode so bila sredstva porabljena 99,4 %. Število rednih vzorcev za 
tekoče leto se določi v planu odvzema, vendar pa so vedno odstopanja zaradi neskladnosti 
vzorcev, saj je potrebno uspešnost ukrepov dokazovati s skladnimi vzorci. Notranji nadzor 
nad skladnostjo pitne vode vrši Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, ki je v letu 2010 
odvzel 97 vzorcev za mikrobiološko preiskavo in 29 vzorcev za kemijsko analizo. 

6216 - Drugi splošni material in storitve 82.834 

Postavka za drugi splošni material in storitve je bila realizirana 99,6 %. Sredstva iz te 
postavke so se porabila za izvajanje storitev in nakup materiala za redno vzdrževanje 
vodovoda in nakup materiala za tržno dejavnost. 

6217 - Kilometrina 0 

6218 - Goriva in maziva 7.114 

6219 - GSM 1.190 

Spodnja proračunska postavka izkazuje porabo sredstev mobilnih telefonov zaposlenih na 
Režijskem Obratu od novembra 2009 do oktobra 2010. 

6220 - Pristojbine za registracijo vozil 449 

6221 - Zavarovalne premije za vozila 2.549 

6222 - Zavarovalne premije za infrastrukturo 500 
Postavke: drugi splošni material in storitve, kilometrina, goriva in maziva, GSM, pristojbine 
za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila, zavarovalne premije za vozila so bile 
porabljene v skladu s planom. 

6224 - Vzdrževanje in popravila vozil 8.964 

Sredstva iz postavke se namenjajo za popravilo strojev in vozil in sicer: dva unimoga, 
bager, in mazda. Postavka je bila realizirana v višini 97,4 %. 

6226 - Najemnine zemljišč (zajetja) 0 

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena, ker na določenih zajetjih še ni sprejetega 
vodovarstvenega režima (državna uredba) in ocene izpada dohodka zaradi omejene rabe 
zemljišča. 

6227 - Sistem sledenja 4.987 

Uvedba satelitskega sledenja (GPS) je po naših ocenah prinesla točnejše beleženje strojnih 
ur in prevoženih kilometrov. Prednost sistema je med drugim tudi v optimizaciji dela in 
lažjem usklajevanju terenov. Arhiviranje podatkov omogoča tudi kasnejši vpogled v čas in 
območje posameznega stroja in vozila, kar se lahko izkaže v pomoč tudi ob morebitnih 
dokazovanjih izvajanja prevoza. 
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6230 - Nakup orodja 9.123 

Nakup orodja na področju vodovoda je bil realiziran 98,1 %. V tovornem delu vozila mazda 
se prevaža material in orodje za potrebe vzdrževanja vodovoda, zaradi tega smo kupili 
opremo, ki zagotavlja varen prevoz in pregledno razporeditev. 

6232 - Investicijsko vzdrževanje vodovodov 111.237 

V letu 2010 smo prevzeli v upravljanje vodovod Koprivnik, kjer smo obnovili vstopni portal v 
vodohran in povečali armaturni del. V armaturnem delu je nameščena UV dezinfekcija, 
regulacijska tehnika in črpalka za povečanje tlaka v zgornjem delu vodovodnega sistema 
Koprivnik. Na zgornjem delu vodovoda Koprivnik smo obnovili 250 m cevovoda, postavljena 
pa sta bila tudi dva hidranta.  

Na Jelovški ulici smo zgradili del vodovoda in nanj priključili 4 objekte, ki so bili prej 
priključeni še na vodovodni sistem »Lip«. 

Na Ribčevem Lazu smo na delu, kjer se je gradilo parkirišče, vgradili tudi vodovod v dolžini 
100m. 

V Stari Fužini smo zgradili vodovod v dolžini 100 m in postavili hidrant za zagotavljane 
požarne vode.  

Skupaj z obnovo ceste na Nemškem Rovtu smo zamenjali tudi vodovod z vso pripadajočo 
opremo v dolžini 150 m. 

Za izgradnjo vodovoda Brod – Bitnje smo kupili cevi in potrebne fazonske komade, vendar 
je bil ta račun plačan iz proračuna za leto 2011.  

Prevzetih obveznosti v letu 2010, ki bodo plačane v letu 2011 je 20.164 EUR. 

6240 - Obnova vodovoda Jelovška ulica 3.201 

Na postavki Obnova vodovoda na Jelovški cesti so bila planirana za dokončanje vodovoda, 
ki ga je morala sofinancirati Občina na podlagi dogovora z investitorjem izgradnje naselja 
Strženica. Delno pa so bila sredstva porabljena tudi za ureditev preklopa petih objektov na 
Jelovški ulici na vodovod »visoka cona«. 

6241 - Projekt obnove vodovodnega sistema Voje-Boh.Bistrica 0 

Projekt je še v izdelavi. 

6243 - Nabava Unimoga 21.972 
Sredstva za lizing unimoga (odplačevanje od decembra 2006 do decembra 2011) so bila v 
letu 2010 porabljena v skladu z veljavnim planom. 

6250 - Nakup in montaža avtomatskega klorimatorja 5.983 
Sredstva so bila porabljena za nakup naprave za ultravijolično dezinfekcijo vode za vodovod 
Koprivnik. 

6251 - Ureditev vodovoda Bitnje-Jereka 0 
Za ureditev vodovoda Bitnje Jereka so se v proračunu za leto 2010 namenila sredstva za 
dokončanje dela vodovoda, ki poteka po regionalni cesti skozi Jereko v delu kjer je nastal 
podor, vendar pa so se dela na tem delu začela v letu 2011. 

6252 - Vodovod Ravne 4.464 

V letu 2009 je bil izdelan projekt ureditve vodovoda in kanalizacije Ravne, pridobili smo že 
skoraj vse služnostne pogodbe. V letu 2010 je bil dopolnjen projekt v delu, ki se nanaša na 
lokacijo vodohrana. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.401 

Kot izvajalec pokopališke in pogrebne dejavnosti smo vzdrževali mrliške vežice in skrbeli za 
redna popravila na pokopališču. Pristopili smo tudi k ureditvi razmerja do župnije kot 
lastnika parcel na območju pokopališča in se dogovorili za ureditev odvodnjavanja. Dobavili 
smo pesek za ureditev poti in okolice grobov. Redno smo kosili travo in odvažali odpadke. 
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V celoti smo v digitalno obliko vnesli pokopališke evidence.  

Sredstva so bila porabljena za stroške električne energije, za pesek za urejanje poti in 
okolice grobov, za storitve za redno vzdrževanje in za pogodbeno delo - čiščenje mrliških 
vežic in vodenje pogrebov. 

6300 - Elektrika 665 

6301 - Čistilni material 119 

6303 - Storitve za redno vzdrževanje 7.096 

6310 - Pogodbeno delo - čiščenje, vodenje 522 

 

07 -  Krajevna  skupnost  Stara  Fuž ina  Studor  57.996 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 55.769 

8000 - Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-transfer 20.866 

8001 - Krajevna skupnost Stara Fužina-Studor-lastna sredstva 37.130 
 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 2. 
 

08 -  Krajevna  skupnost  Srednja  vas  27.892 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 27.892 

8100 - Krajevna skupnost Srednja vas-transfer 14.129 

8101 - Krajevna skupnost Srednja vas-lastna sredstva 13.764 
 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 3. 
 

09 -  Krajevna  skupnost  Bohinjska  B is t r ica  30.146 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 30.146 

8300 - Krajevna skupnost Boh.Bistrica-transfer 15.084 

8301 - Krajevna skupnost Boh.Bistrica-lastna sredstva 15.062 
 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 4. 
 

10 -  Krajevna  skupnost  Kopr ivn ik  -  Gor juše 10.209 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 10.209 

8200 - Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-transfer 7.759 

8201 - Krajevna skupnost Koprivnik-Gorjuše-lastna sredstva 2.451 
 

Obrazložitev je podana v PRILOGI 5. 
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6  P O R O Č I L O  O  U P R A V L J A N J U  D E N A R N I H  
S R E D S T E V  S I S T E M A  E N O T N E G A  
Z A K L A D N I Š K E G A  R A ČU N A  

 

A. UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL 
 

Denarna sredstva sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR) občine 
upravlja občinska uprava preko zakladniškega podračuna EZR. Zakladniški podračun se ne 
uporablja za izvrševanje proračunov subjektov, vključenih v sistem EZR. 

 

Upravljavec sredstev sistema EZR (v nadaljevanju: občina) vodi ločene poslovne knjige, 
zato izdela ločeno računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES in ga vključi v prilogo 
zaključnega računa proračuna in premoženjsko bilanco. Občina pri vodenju poslovnih knjig 
sistema EZR upošteva pravila za neposredne proračunske uporabnike po zakonu, ki ureja 
javne finance. Računovodskega poročila EZR občina ne vključi v računovodsko poročilo 
občinskega proračuna. 

 

Pravne podlage: 

1. Zakon o javnih financah, 
2. Zakon o računovodstvu, 
3. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 

zakladniškega računa, 
4. Navodilo za označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih 

sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, 
5. Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 

upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 
zakladniškega računa, 

6. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava. 

 

B. OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA 
 

a. Povzetek bilance stanja 
 

EZR Občine Bohinj na dan 31.12.2010 v bilanci stanja izkazuje stanje na skupini kontov: 

 

AKTIVA 326 EUR 

 

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 326 EUR 

Znesek predstavlja presežek upravljanja z denarnimi sredstvi na računih, vključenih v 
sistem enotnega zakladniškega računa. Pripadajoči del presežka od upravljanja 
zakladniškega podračuna se iz zakladniškega podračuna Občine Bohinj prenese na račun 
Občine Bohinj. 
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PASIVA 326 EUR 

 

24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 

326 EUR 

Znesek predstavlja obresti, ki jih je potrebno na podlagi pregleda obračunanih obresti za 
sredstva na podračunu, nakazati na račun Občine Bohinj. 

 

b. Struktura stanja denarnih sredstev računa EZR po poslih 

Vsa sredstva EZR Občine Bohinj so bila izvedena v eurih. 

 

 

C. OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI SISTEMA EZR IN 
OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA ZAKLADNIŠKEM PODRAČUNU 

 

a. Sprememba stanja na računih 
 

stanje sredstev na računu EZR na dan 31.12.2009: 178.178,46 EUR 

stanje sredstev na računu EZR na dan 31.12.2010: 179.747,23 EUR 

 

b. Sprememba stanja denarnih sredstev EZR po posameznih valutah 

Vsa denarna sredstva so bila dana v upravljanje v evrih. 

 

c. Sprememba denarnih sredstev ZP 

Vsa denarna sredstva so bila dana v upravljanje v evrih, zato pri upravljanju denarnih 
sredstev ni prišlo do tečajnih razlik. 

 

d. Letni učinki upravljanja 
V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa je občina s 01.01.2007 začela z vodenjem 
poslovnih knjig. 

 

 

Bohinjska Bistrica, 28.02.2011 

 

 

Pripravila: 

Nika Prevec, univ.dipl.ekon. 

 

 

Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 

župan Občine Bohinj 
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7  PR I LOGE  

 

Poročilo družbe Alpdom o izvajanju pogodb na stanovanjskem področju za leto 2010 

Realizacija in poročilo Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica 

Realizacija in poročilo Krajevne skupnosti Stara Fužina - Studor 

Realizacija in poročilo Krajevne skupnosti Srednja vas 

Realizacija in poročilo Krajevne skupnosti Koprivnik – Gorjuše 

Realizacija programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Bohinj 

Letna poročila Občine Bohinj predložena Ajpes-u s poslovnim poročilom 

Poročilo o naložbah Občine Bohinj s prilogami po stanju na dan 31.12.2010 
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Štev.: NM/2.081-11 

Datum: 24.02.2011 

 

POROČILO ZA OBČINO BOHINJ - LETO 2010 
 

 

Opomba: 

Sredstva navedena v poročilu so upoštevana na podlagi obračunskega obdobja od 01.12.2009 

do 30.11.2010. 

 

Občina Bohinj in družba Alpdom, d.d. Radovljica sta na področju upravljanja in izvajanja 

stanovanjske politike sklenila naslednje pogodbe:  

 

1. Pogodbo o izvajanju upravljanja stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih 
      prostorov v večstanovanjskih hišah v lasti Občine Bohinj 

             Pogodba o izvajanju upravljanja stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov 

             v večstanovanjskih hišah v lasti Občine Bohinj je bila sklenjena za nedoločen čas 

             10.10.1996. 

 

2. Pogodbo o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju 
            Opravila se opravljajo na podlagi pogodbe o izvajanju strokovnih opravil na 

            stanovanjskem področju, ki je bila sklenjena dne 10.10.1996 za nedoločen čas in aneks 

z dne 26.05.2010.  

 

3. Pogodbo o izvedbi postopkov za uveljavljanje subvencioniranja najemnin za 
stanovanja katerih najemniki so občani občine Bohinj 
Opravila se izvajajo na podlagi Pogodbe o izvedbi postopkov za uveljavljanje 

subvencioniranja najemnin za stanovanja katerih najemniki so občani občine Bohinj, ki 

je bila sklenjena dne 08.05.2008 za nedoločen čas. 

 

4. Pogodbo o vpisu nepremičnin last občine Bohinj v Zemljiško knjigo. 
Pogodba je bila sklenjena 3.4.2001. 

 

Za naloge opredeljene v zgoraj navedenih pogodbah imamo zagotovljene ustrezne strokovne 

kadre, ki imajo pridobljene potrebne licence in strokovne izpite za posamezna opravila, tudi iz 

ZUP. Prav tako smo podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri GZ RS, člani IBN in 

registrirani tudi kot neprofitna organizacija.  

 

Ad. 1. Pogodba o izvajanju upravljanja stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih 
prostorov v večstanovanjskih hišah v lasti Občine Bohinj 

 

Z navedeno pogodbo sta se pogodbenika dogovorila, da bo lastnik stanovanj Občina Bohinj, ki 

razpolaga z 29 stanovanjskimi enotami, 3 poslovnimi prostori in 3 garažnimi boksi, izvajalcu 

del – upravniku zagotovil potrebna sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje, 

zavarovanje, deratizacijo in upravljanje zagotovil potrebna sredstva.  
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Tako je v lanskem letu s proračunom in stanovanjskim programom za vzdrževanje zagotovil 

25.999,07 EUR in sicer: 

- 14.659,26 EUR za tekoče vzdrževanje; 

Na področju vzdrževanja je bila izvedena prenova notranjosti stanovanj, montaža delilnikov, 

vzdrževanje skupnih delov stavb, dela na vzdrževanju ogrevanja in stroški praznih stanovanj 

(začasno prazna dokler so potekala vzdrževalna dela). 

-  4.697,40 EUR za upravljanje- strošek predstavlja 0,3 % od točkovne vrednosti enote. 

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 

postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08) 

predpisuje ceno upravniških storitev, ki znaša do 0,4 % od točkovne vrednosti stanovanj;  

-  2.793,41 EUR za zavarovanje (požarno, odgovornost, izliv in potresno zavarovanje); 

- 3.849,00 EUR sredstev rezervnega sklada za kritje stroškov vzdrževanja in potrebnih 

izboljšav in nujnih vzdrževalnih del na skupnih delih večstanovanjskih stavb.  

 

Ad.2. Pogodba o izvajanju strokovnih opravil  
 

- Zakon o lokalni samoupravi je občinam naložil reševanje stanovanjskih potreb svojih 

občanov. Načini reševanja so določeni v Stanovanjskem zakonu in njegovih desetih  

podzakonskih aktih ter v Pravilniku o dodeljevanju stanovanjskih posojil občine 

Bohinj.  

 

V skladu z veljavno zakonodajo in zgoraj navedeno zakonodajo se izvaja Pogodba o izvajanju 

strokovnih opravil stanovanjskega področja. Pogodbeno določena letna cena za izvajanje del 

navedenega področja, sprejeta tudi z proračunom za leto 2010 je znašala 20.900,00 EURin se 

obračunava mesečno. Strokovna opravila izhajajo iz 154. člena stanovanjskega zakona, ki 

zajemajo: 

      1.  Administrativna opravila: (sprejem in zbiranje vlog ter njihova obdelava za strokovna 

           opravila, tajniška opravila za občinsko upravo na stanovanjskem področju, vodenje 

           arhiva pridobljenega v zvezi z delom pri izvajanju te pogodbe, pisno in ustno 

           obveščanje občanov glede izvajanja stanovanjskega programa občine,  priprava 

           podatkov in evidenc iz delovnega področja ter priprava podatkov za statistične 

           obdelave).  

 

2. Strokovna opravila: (priprava strokovnih osnov in predlogov ter sodelovanje pri 

izdelavi občinskega stanovanjskega programa, izvedba komisijskih ogledov na terenu 

in ugotovitev dejanskega stanja, svetovanje in izdelava strokovnih analiz ter poročil in 

predlogov sklepov za organe občine, izvedba ustreznih razpisov za dodelitve občinskih 

stanovanj, garaž in garažnih boksov v najem (zakonske obveznosti, bivalne enote, 

neprofitna, profitna, službena stanovanja), priprava predlogov in izvedba  

      postopkov za dodelitev občinskih stanovanjskih kreditov, priprava in izvajanje  

     sklepov pri dodeljevanju stanovanj, garaž in garažnih boksov v najem, ki obsega zlasti 

(primopredajo, ureditev, izračun najemnine, izdelava ustrezne pogodbe), priprava 

predloga za odpoved najemne pogodbe, sodelovanje pri določanju – opredelitvi 

kategorije stanovanja, opravila v zvezi z denacionalizacijo, ki se nanaša na 

nepremičnine (stanovanj, večstanovanjskih stavb, garaž in garažnih boksov), ki so v 

lasti naročnika in so predmet te pogodbe), sodelovanje s stanovanjskim skladom RS, 
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     Slovensko odškodninsko družbo d.d., odvetnikom občine, Centrom za socialno delo, 

občinskimi službami ter državnimi upravnimi organi pri delu, ki se nanaša na 

strokovno področje in je predmet te pogodbe, ugotavljanje upravičenosti do najema 

občinskega stanovanja, garaž in garažnih boksov).  

 

3. Finančno računovodska opravila: (priprava predlogov  izračun najemnin, vodenje 

obračuna kupnin, anuitet in drugih finančnih naložb, spremljanje finančnih naložb 

preko proračuna (dotacije, subvencije, ipd.), finančno spremljanje plačil anuitet od 

dolgoročnih kreditov z obrestmi in revalorizacijo stanj, finančno spremljanje kupnin po 

zakonu, finančno spremljanje plačevanja terjatev za stanovanja, garaže in garažne 

bokse, sodelovanje s finančno računovodsko službo proračuna občine. 

 

4. Premoženjsko pravna opravila: (priprava opominov za plačila terjatev po pogodbi, 

priprava in sestava pogodb pri prodaji stanovanj, garaž ali garažnih boksov v več 

stanovanjskih stavb, priprava predlogov za zamenjavo stanovanj oz. odpoved najema,  

priprava predlogov splošnih aktov iz delovnega področja).  

 

Za uspešno izvajanje strokovnih opravil je potrebno:  

- sodelovanje na strokovnih posvetih,  

- tekoče spremljanje dopolnitev in sprememb zakonov s področja stanovanjskega 

gospodarstva,  

- tekoče spremljanje novih zakonov 

- sodelovanje z bankami, z organi gospodarske zbornice, z republiškim stanovanjskim 

skladom, z Ministrstvom za okolje in prostor, z organi lokalnih in državnih oblasti, 

Centrom za socialno delo, s Patronažno službo, itd.  

 

Strokovna opravila se izvajajo v skladu s sklenjeno pogodbo in stanovanjskim programom. Pri 

opravljanju navedenih opravil ugotavljamo, da so potrebe po najemnih stanovanjih enake kot v 

letu 2008.  

Na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se je v letu 2010 prijavilo 14 prosilcev 

(objava razpisa 06.08.2010 v Bohinjskih novicah) od tega je bila ena vloga zavrnjena, ker 

prosilka ni izpolnjevala pogojev.  

Na stanovanjskem področju je bilo izdanih 39 sklepov in odločb upravnega postopka (sklepi o 

dodelitvi kreditov, odločbe o subvenciji najemnine, sklepi o doddelitvi neprofitnih stanovanj 

na podlagi veljavne liste z dne 10.11.2010, sklep o zavrnitvi,..).  

 

Večina občanov išče rešitev stanovanjskega vprašanja v okviru svojih sposobnosti z 

adaptacijami stanovanjskih hiš in lastnimi gradnjami. V ta namen je občina s proračunom 

zagotovila 15.000,00 EUR za subvencioniranje obrestne mere za ugodne stanovanjske kredite, 

od tega je bilo realiziranega 7.295,90 EUR. Pogodbo o medsebojnem poslovnem sodelovanju 

pri stanovanjskem kreditiranju občanov občine Bohinj v letu 2010 je sklenila z Gorenjsko 

banko d.d. Bleiweisova cesta 1, Kranj, ki je kot najugodnejši ponudnik zagotovila 172.700,00 

EUR kreditnega potenciala po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,00 p.a. za dobo 10 let. 

Razpis je bil objavljen v Bohinjskih Novicah in podaljšan do porabe sredstev. Sredstva so bila 

namenjena za nakupe ali izgradnjo stanovanjskih hiš, nakupe stanovanj, urejanje stanovanjskih 

enot v neizdelanih etažah in podstrešjih stanovanjskih hiš na območju občine Bohinj. V skladu 
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z razpisom in Pravilnikom so bile prejete 3 vloge. Z vsemi tremi prosilci so bile sklenjene 

kreditne pogodbe v skupni višini 84.000,00 EUR. 

 

Ad.3. Dogovor o izvajanju navodila o načinu uveljavljanja znižane neprofitne najemnine 
za upravičence do najema socialnega stanovanja. 

Opravila se izvajajo na podlagi Pogodbe o izvedbi postopkov za uveljavljanje 

subvencioniranja najemnin za stanovanja katerih najemniki so občani občine Bohinj, ki je bila 

sklenjena dne 08.05.2008 za nedoločen čas. 

 

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 

merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin ter subvencije k plačilu tržne 

najemnine (Ur.l. RS 14/04, 34/04, 62/06, 11/09) izvajamo subvencioniranje najemnin. 

Obveznost občine do izvajalca opravil znaša 1.222,20 EUR. Subvencija je bila v skladu z 

zgoraj navedeno Uredbo odobrena 14 prosilcem, za kar je bilo zagotoljenih 13.224,14 EUR. 

 

Ad.4. Pogodba o izvedbi postopka vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo.  

Pogodba je bila sklenjena 3.4.2001. Postopek vknjižbe je bil z 19.11.2004 zaključen po 

skrajšanem postopku. 5 nevpisanih stanovanj pa bo vpisano po rednem postopku v skladu z 

Zakonom o zemljiški knjigi. 

 

Pripravila: Mateja Novak 

 

 

 

                                                                                                    Predsednik uprave 

                                                                                                    Simon Zore, univ. dipl. inž. 
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KRAJEVNA 5KUPN05T BOHINJSKA BISTRICA
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

Telefon: 04577 01 32
e-mail: ksbb@obcina.bohinj.si
Davcna stevilka:5145330654
Maticna stevilka: 5018617000

Podracun st: 51560120 4645 0783 415

Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica je ena od stirih ozjih delov Obcine Bohinj. Glede na
povrsino in stevilo prebivalcev spada med vecje krajevne skupnosti ter zajema naslednja naselja:
Nomenj, Log-Lepence, Bitnje, Bohinjska Bistrica, Nemski Rovt, Ravne, Brod, Savica, Kamnje,
Polje, Zlan, Laski Rovt in Ribcev Laz.

Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica opravlja dela in naloge, ki so doloeene v Statutu Obeine
Bohinj. Ob ustanovitvi Obeine Bohinj se je obseg del in nalog krajevne skupnosti precej zozil. Za
svoje delovanje in za investicije Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica prejema sredstva iz
proraeuna Obeine Bohinj, obseg lastne dejavnosti je minimalen.

Pri poslovanju dosledno uposteva zakonske in podzakonske pravne akte, kot so Zakon 0 javnih
financah, Zakon 0 izvrsevanju proracuna, Zakon 0 raeunovodstvu, Zakon 0 javnih naroeilih,
Pravilnik 0 sestavi letnih poroeil za proraeun, Statut Obeine Bohinj, Odlok 0 proraeunu Obeine
Bohinj za leto 2010, Od/ok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 proraeunu Obeine Bohinj za
leto 2010 in druge predpise.

Poslovni prostor Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica se nahaja v obeinski stavbi na naslovu
Obeine Bohinj tako, da stroskov v zvezi z najemnino prostora ni.

Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica steje enajst elanov sveta, ki se sestanejo do stirikrat letno.
Na sejah odloeajo 0 aktualnih zadevah, med najpomembnejse naloge elanov sveta Krajevne
skupnosti Bohinjska Bistrica sodijo:

• sprejemanje Statuta KS(nov statut je trenutno se v fazi priprave in bo predvidoma na eni od
prihodnjih sej predlozen v potrditev elanom sveta KS nato pa se v potrditev obeinskemu
svetu Obeine Bohinj in ostalih aktov, ki se nanasajo na delovanje krajevne skupnosti;

• potrjevanje zakljucnega raeuna, finanenih naertov, naertov razvojnih programov in ostalih
poroeil ter odloeanje 0 namenski porabi sredstev krajevne skupnosti;

• obravnavanje vprasanj, ki so pomembna za delo in zivljenje prebivalcev v krajevni skupnosti
ter oblikovanje mnenj, pobud in vprasanj v zvezi tem;

• sodelovanje pri varstvu okolja in aktivna ude/ezba na eistilnih akcijah;
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• opravljanje ostalih nalog prenesenih 5 strani Obcine Bohinj OZ. nalog dolocenih v Statutu
Obcine Bohinj.

Predsednik sveta KS in ostali ciani za svoje delo ne prejemajo sejnin oz. placil, prav tako jim niso
bila izplacana povracila stroskov v zvezi 5 prevozom, ki se nanasa na njihovo delovanje.

Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica nima redno zaposlenih delavcev, za opravljanje tajnisko
racunovodskih del je sklenjena podjemna pogodba za vsako poslovno jete posebej.

V racunovodskih izkazih za leto 2010 ne izkazujemo terjatev do kupcev in ostalih terjatev, prav
tako ne izkazujemo obveznosti do dobaviteljev in ostalih obveznosti ter zalog materiala in blaga.

Za investicije prejema Krajevna skupnost Bohinjska Bistrica iz proracuna Obcine Bohinj cedalje
manj sredstev, razlog za to naj bi bile ze zacete velike investicije 5 strani Obcine Bohinj, ki so
pogojene 5 cimvec razpolozljivimi denarnimi sredstvi (npr.gradnja kanalizacijskega kanala,
kolesarske poti, itd).

Pri svojem delovanju Krajevna skupnost maksimalno uposteva nacelo ekonomicnosti (to je
doseci dani rezultat z minimalnimi sredstvi oz. z danimi sredstvi doseci maksimalni rezultat),
racionalnosti in ucinkovitosti.

Iz naslednjih dveh tabel so razvidni prihodki in odhodki Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica za
jete 2010 in odstopanje realiziranih zneskov od planiranih.

Konto Naziv Realizacija za jete 2010 PlanjRebalans II za
jete 2010

710200 Prihodki od obresti od 27,80 30,00
sredstev na vpogled

730000 Prejete donacije in darila od 12.790,00 13.000,00*
domacih pravnih oseb

730100 Prejete donacije in darila od 1.725,00 2.000,00*
domacih fizicnih oseb

740100 Prejeta sredstva iz obcinskih 7.220,04 7.220,00
proracunov za tekoco
porabo

740101 Prejeta sredstva iz obcinskih 8.140,00 8.140,00
proracunov za investicije

SKUPAJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 29.902,84 30.390,00
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Konto Naziv Realizacija za jete 2010 Plan/Rebalans II za
jete 2010

402000 Pisarniski material in storitve 211,94 280,00
402004 Casopisi, revije, knjige in 199,64 215,00

strokovna Iiteratura
402006 Stroski oglasevalskih storitev 114,24 115,00*
402009 Izdatki za reprezentanco 362,66 255,00*
402099 Drugi splosni material in 185,00 200,00*

storitve
402206 Postnina in kurirske storitve 50,58 60,00
402902 Placila po podjemnih 4.412,88 4.443,00

pogodbah
402912 Posebni davek na dolocene 1.103,28 1.103,00

prejemke
402930 Placilo storitev 15,03 20,00

organizacijam, pooblascenim
za placilni promet

402999 Drugi operativni odhodki - 316,80 319,00
prispevki od dela po
podjemni pogodbi

402511 Tekoce vzdrzevanje druge 0,00 240,00
opreme

411999 Drugi transferi 14.715,00 15.000,00*
posameznikom in
gospodinjstvom

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 8.458,92 8.640,00
SKUPAJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 30.145,97 30.890,00**

• Rebalans II za jete 2010

• Planirani odhodki KSBoh. Bistrica so za 500,00 EURvisji od planiranega zneska prihodkov za
leto 2010, ker za rekonstrukcije in adaptacije namenjamo se 500,00 EUR lastnih sredstev, to
je od denarnih sredstev, ki ostajajo na podracunu KSse iz prejsnjih let.
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BILANCA STANJA na dan 31. decembra 2010
(Obrazlozitev )

Na aktivni strani bilance stanja so zajeta sredstva, ki izkazujejo nabavno vrednost
nepremicnin, opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki se nahaja v
pisarni KS Bohinjska Bistrica vkljucno s popravkom vrednosti le-teh, kapitalskih
nalozb v delnice Turisticne zadruge Bohinj z.o.o. ter denarnih sredstev na
podracunu.

SREDSTVA SKUPAJ/AKTIVA
(I + II)

I. Dolgorocna sredstva in sredstva v upravljanju SKUPAJ 1.621,49
(1+2c+3c+4)

1. NEPREMICNINE, KI SE PRIDOBIVAJO 15,11
(INVESTICIJE IN STANOVANJSKA SREDSTVA)

2. a) NABAVNA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTEV 7.038,52
(pisarnisko pohistvo, racunalnik s tiskalnikom in ostala oprema)

b) POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV - OPREME 5.628,16

c) SEDANJA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTEV - OPREME 1.410,36

3. a) NABAVNA VREDNOST DROBNEGA INVENTARJA 298,44

b) POPRAVEK VREDNOSTI DROBNEGA INVENTARJA 298,44

c) SEDANJA VREDNOST DROBNEGA INVENTARJA 0,00

4. DOLGOROCNE FINANCNE NALOZBE/NALOZBE V DELNICE 196,02
V DRZAVI (Turisticna zadruga Bohinj z.o.o.)
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STANJE DENARNIH SREDSTEV NA PODRACUNU KS
NA DAN 31.12.2010

Na pasivni strani bilance stanja so zajete vrednosti splosnega sklada za neopredmetena
dolgorocna sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter drobnega inventarja, vrednosti
splosnega sklada za financne nalozbe, presezka odhodkov nad prihodki iz prejsnjih let oz. za
leto 2010.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV/PASIVA
(1+11)

II. Lastni viri in dolgorocne obveznosti SKUPAJ 2.769,17
(1-2-3)

1. SPLOSNI SKLAD 3.574,35
(Splosni sklad za neopredmetena dolgorocna sredstva
opredmetena osnovna sredstva in drobni inventar, delnice, ... )

2. PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKIIZ PREJSNJIH LET 1.112,19

3. PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI ZA LETO 2010 243,13

Kraj in datum:
Boh. Bistrica, 15.02.2011

Predsednik KS Boh. Bistrica:
MARTIN GORISEK

~.~~/J,
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PREGLED PRIHODKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI
BOHINJSKA BISTRICA ZA LETO 2010

(Obrazloiitev)

27,80

27,80

a) Prejete donacije in darila od domacih pravnih oseb
b) Prejete donacije in darila od domacih fizicnih oseb

12.790,00
1.725,00

a) Prejeta sredstva iz proracuna ObCine Bohinj za tekoco porabo
b) Prejeta sredstva iz proracuna Obcine Bohinj za investicije

7.220,04
8.140,00

Celotni prihodki Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica so v letu 2010 znasali 29.902,84 EUR,
od tega smo iz proracuna Obcine Bohinj prejeli 15.360,04 EUR, 14.515,00 EUR smo prejeli
iz naslova donacij od domacih pravnih in fizicnih oseb (donacije za druzino Zalokar), 27,80
EUR pa je bilo prihodkov iz naslova opravljanja lastne dejavnosti (prejete obresti za denarna
sredstva na vpogled).
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PREGLED ODHODKOV KRAJEVNE SKUPNOSTI
BOHINJSKA BISTRICA ZA LETO 2010

(Obrazloiitev)

1. STROSKI PISARNISKEGA MATERIALA: 211,94
(Toner za tiskalnik, pisarniski papir, kuverte, kemicni svincniki, mape,
registratorji. ..)

2. STROSKI ZA CASOPISE, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNO L1TERATURO 199,64
(Strokovna Iiteratura-prirocnik »Novosti v Zakonu a javnem narocanju - ZJN-2
in reviziji postopkov«)

3. STROSKI OGLASEVALSKIH STORITEV 114,24
(Oglas za pomoc druzini Zalokar v casopisu Gorenjski Glas).

4. STROSKI REPREZENTANCE 362,66
(Simbolicna darila ob koncu mandata za svetnike KS
in koledarji za novoizvoljene svetnike).

5. DRUGI SPLOSNI MATERIAL IN STORITVE 185,00
(Sofinanciranje lutkovne predstave »Zajec in promet« za osnovnosolske otroke)

6. STROSKI POSTNINE: 50,58
(Znamke, priporocena posta)

7. PLACILO STORITEV UPRAVE ZA JAVNA PLACILA: 15,03
(Prometna provizija UJP za placilni promet, uporaba digitalnega
kvalificiranega potrdila za opravljanje placilnega prometa in ostalih storitev)
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8. STROSKI POGODBENEGA DELA SKUPAJ:

a) DELO PO POGODBI- NETO NAKAZILO NA OSEBNI RACUN
b) DAVEKlAKONTACIJA DOHODNINE OD POGODBENEGA DELA
(25% davek od 90% osnove)

c) POSEBNI DAVEK OD POGODBENEGA DELA (25% od bruto)
d) PRISPEVKI ZA PIZ OD POGODBENEGA DELA (6% od bruto)
e) PRISPEVKI OD POGODBENEGA DELAIPAVSAL ZA POSKODBE PRI DELU

9. DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
(Transfer - donacija za druzino Zalokar).

10. STROSKIINVESTICIJ V LETU 2010

a) STROSKIINVESTICIJ V ZVEZI Z REKONSTRUKCIJAMI
IN ADAPTACIJAMI
(material za izgradnjo podpornih zidov, izdelavo propustov,
popravilo strehe na avtobusni postaji - Nomenj,
ostali material in prevozi materiala)

5.832,96

3.420,00
992,88

1.103,28
264,72
52,08

PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI ZA LETO 2010:
STANJE DENARNIH SREDSTEV NA PODRACUNU NA DAN 31.12.2010
STANJE DENARNIH SREDSTEV V BLAGAJNI NA DAN 31.12.2010

243,13
597,54
0,00

Tekoci odhodki Krajevne skupnosti Bohinjska Bistrica so v letu 2010 znasali 21.687,05 EUR,
stroski v zvezi z investicijami pa 8.458,92 EUR. Skupaj so tako odhodki znasali 30.145,97
EUR.

V letu 2010 smo imeli presezek odhodkov nad prihodki v znesku 243,13 EUR, saj smo za
dokoncanje investicij prispevali tudi lastna denarna sredstva, ki so ostala na podracunu KS
se iz prejsnjih let.
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STROSKI KS BOH. BISTRICA V LETU 2010 PRIHODKI KS BOH. BISTRICA V LETU 2009
STROSKI ZNESEK (v EUR) PRIHODKI ZNESEK (v EUR)

Stroski poslovanja 21.687,05 Prihodki od obresti za 27,80
sredstva na vpoqled

Stroski investicij 8.458,92 Prejete donacije in 12.790,00
darila od domacih
pravnih oseb

Prejete donacije in
darila od domacih
fizicnih oseb 1.725,00
Prihodki iz proracuna 7.220,04
Obcine Bohinj za tekoco
porabo/delovanje KS
Prihodki iz proracuna 8.140,00
Obcine Bohinj za
investicije

ODHODKISKUPAJ 30.145,97 PRIHODKI SKUPAJ 29.902,84
PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

243,13 0,00

Kraj in datum:
Bohinjska Bistrica,
15.02.2011

Predsednik KS Boh. Bistrica:
MARTIN GORISEK

t~~a~)J,
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lastna
sredstva

Realizacija na dan 31.12.2010

skupaj lastna
sredstva

plan za leta 2011

skupaj lastna skupaj
sredstva

index plan 2010 : plan 2009

skupaj lastna
sredstva

~KIIPAJ PRI luur\1 30.390,00 15.360,00 15.030,00 29.902,84 15.360,04 14.542,80 17.530,00 17.500,00 30,00 98 100 97 58 114 0

710200 Prihodki ad obresti ad sredstev na vpogled 30,00 0,00 30,00 27,80 0,00 27,80 30,00 0,00 30,00 93 - 93 100 - 100
714100 Drugi nedavcni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -

Prejete donacije in darila ad domacih pravnih
730000 oseb 13.000,00 0,00 13.000,00 12.790,00 0,00 12.790,00 0,00 0,00 0,00 98 - 98 0 - 0

Prejete donacije in darila ad domacih fizicnih
730100 oseb 2.000,00 0,00 2.000,00 1.725,00 0,00 1.725,00 0,00 0,00 0,00 86 - 86 0 - 0

Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov za
740100 tekoco porabo 7.220,00 7.220,00 0,00 7.220,04 7.220,04 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 100 100 - 104 104 -

Prejeta sredstva iz obcinskihproracunov za
740101 investicije 8.140,00 8.140,00 0,00 8.140,00 8.140,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100 100 - 123 123 -

~KII~AJ UUHUUr\1 30.890,00 15.330,00 15.560,00 30.145,97 15.084,25 15.061,72 18.030,00 17.500,00 530,00 98 98 97 58 114 3
tekoci odhodki 22.220,00 7.190,00 15.030,00 21.687,05 6.944,25 14.742,80 7.530,00 7.500,00 30,00 98 97 98 34 104 0

402009 izdatki za reprezentanco 255,00 255,00 0,00 362,66 362,66 0,00 540,00 540,00 0,00 142 142 - 212 212 -

402000 Pisarniski material in storitve 280,00 280,00 0,00 211,94 211,94 0,00 250,00 250,00 0,00 76 76 - 89 89 -

402004 Casopisi, revije,knjige,strokovna literatura 215,00 215,00 0,00 199,64 199,64 0,00 215,00 215,00 0,00 93 93 - 100 100 -

402006 Stroski oglasevalskih storitev 115,00 115,00 0,00 114,24 114,24 0,00 120,00 120,00 0,00 99 99 - 104 104 -

402206 Postnina in kurirske storitve 60,00 60,00 0,00 50,58 50,58 0,00 50,00 50,00 0,00 84 84 - 83 83 -

402930 Placilo storitev organiz.poobl.za plac.promet 20,00 20,00 0,00 15,03 15,03 0,00 20,00 20,00 0,00 75 75 - 100 100 -

402402 Stroski prevoza v driavi-kilometrina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
402902 Placila po podjemnih pogodbah 4.413,00 4.383,00 30,00 4.412,88 4.385,08 27,80 4.413,00 4.383,00 30,00 100 100 93 100 100 100
402912 Posebni davek na dolocene prejemke 1.103,00 1.103,00 0,00 1.103,28 1.103,28 0,00 1.103,00 1.103,00 0,00 100 100 - 100 100 -
402099 Drugi splosni material in storitve 200,00 200,00 0,00 185,00 185,00 0,00 300,00 300,00 0,00 93 93 - 150 150 -
402999 Drugi operativni odhodki 319,00 319,00 0,00 316,80 316,80 0,00 319,00 319,00 0,00 99 99 - 100 100 -
402511 Tekoce vzdrzevanje druge opreme 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0 0 - 83 83 -

411999 Drugi transferi posamezn.in gospodinjstvom 15.000,00 0,00 15.000,00 14.715,00 0,00 14.715,00 0,00 0,00 0,00 98 - 98 0 - 0
investicijski odhodki 8.670,00 8.140,00 530,00 8.458,92 8.140,00 318,92 10.500,00 10.000,00 500,00 98 100 60 121 123 94

420202 Nakup strojne racunalniske opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnozevanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
420299 Nakup druge opreme in napeljav-jav.razsv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -

420402 Rekonstrukcije in adaptacije-podp.zidovi 8.640,00 8.140,00 500,00 8.458,92 8.140,00 318,92 8.350,00 8.350,00 0,00 98 100 64 97 103 0
420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00 1.650,00 500,00 - - - - - -

STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN
31.12.2010/2011 500,00 0,00 500,00 597,54 0,00 597,54 500,00 0,00 500,00 120 - 120 100 - 100
USKLADITEV PRORACUNA 0,00 30,00 ·30,00 354,41 275,79 78,62 0,00 0,00 0,00 - 919 -262 - 0 0
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Krajevna skupnost Stara Fuzina - Studor je v letu 2010 sprotno - v predpisanih rokih -
placevala vse tekoce stroske in investicijske odhodke, kar so nam omogocila
likvidnostna sredstva - dotacije iz proracuna Obcine Bohinj in sredstva za
investicijsko vzdrzevanje. Tudi v letu 2010 smo pobirati cestnino za gozdno cesto
Voje - Vogar - planina Blato in sicer v casu dolocenem v obcinskem odloku.

Dobra likvidnost in planiranje se odrazata tudi z majhnim saldom obveznosti do
dobaviteljev konec leta. Tudi v letu 2010 smo oddajali prostore v najem in sicer
dvorano za obcasni najem, spodnji prostori pa so oddani za trgovinsko dejavnost.

V letu 2010 je bilo iz obcinskega proracuna nakazano 9.985,50 Eur za investicije in
sicer za sanacijo poti do kopalisca, za izdelavo in postavitev ograje do kopalisca,
ureditev prostora okrog kapelice pri mostu cez Mostnico v Stari Fuzini, ter za sanacijo
poti od Viharja do mostu cez Ribnico.

Seveda za vse potrebe in investicije tudi v letu 2010 ni bilo dovolj sredstev, tako se
dolocene potrebwe prelagajo v naslednja leta.

Pri poslovanju je bilo maksimalno upostevano nacelo varcnosti, racionalnosti in
ekonomicnosti, kar zahteva Zakon 0 javnih financah in Zakon 0 izvrsevanju
proracuna.

POPROCILO 0 IZVAJANJU ODLOKA 0 PROMETNEM REZIMU NA CESTI VOJE -
VOGAR - PLANINA BLATO

Glede na 4. toeko 16. elena ODLOKA 0 PROMETNEM REZIMU NA OBMOCJU
BOHINJSKEGA JEZERA, vam posredujemo zahtevane podatke 0 letosnji pobrani
cestnini na gozdni cesti Stara Fuiina - Voje - Vogar- planina Blato v letu 2010:

• Stevilo prodanih kart - osebni avto:

ZS MESEC: ST. KART: VREDNOST:
1. Maj 2010 54 kos 540,00 Eur
2. Junij 2010 578 kos 5.780,00 Eur
3. Julij 2010 1.397 kos 13.970,00 Eur
4. Avgust 2010 2.001 kos 20.010,00 Eur
5. September 2010 471 kos 4.710,00 Eur
6. Oktober 2010 237 kos 2.370,00 Eur

SKUPAJ: 4.738 kos 47.380,00 Eur
Skupaj - neto - brez DDV: 39,483,30 Eur
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• Stevilo prodanih kart - kombi:

ZS MESEC: ST. KART: VREDNOST:
1. Maj 2010 o kos 0,00 Eur
2. Junij 2010 5 kos 60,00 Eur
3. Julij 2010 10 kos 120,00 Eur
4. Avgust 2010 5 kos 60,00 Eur
5. September 2010 o kos 0,00 Eur
6. Oktober 2010 o kos 0,00 Eur

SKUPAJ: 20 kos 240,00 Eur
Skupaj - neto - brez DDV: 200,00 Eur

• Stevilo neizdanih potrdil - osebni avto: 1.262 kos;
• Stevilo neizdanih potrdil - kombi: 430 kos;

• Stevilo prodanih dovolilnic - nalepk: nismo imeli v pristojnosti;
• Stevilo izdanih in prodanih kartic Gost Bohinja: nismo imeli v pristojnosti;

• Stevilo delavcev pri pobiranju nadomestila in stroski dela:
1 zaposena za cas od 01. 05. 2010 do 31. 10.2010 (redno delo);
1 zaposlen za cas od 15. 06. 2010 do 10. 09. 2010 (redno delo);
1 zaposlen za cas od 15. 06. 2010 do 31. 08. 2010 (studentski servis).

Strosi plac za zaposlene so znasali 10.652,38 in sicer:
place: 9.702,86 Eur in
stroski za dele preko SS: 949,52 Eur.

• Stroski tiskanja kart za cestnino: 565,92 Eur;
• Najemnine zemljisc: 3.746,40 Eur;
• Stroski administrativnih in racunovodskih del: 1.116,00 Eur;
• Stroski provizij pri pologih gotovine: 207,72 Eur
• Stroski rednega vzdrzevanja ceste: 11.364,94 Eur.

Prihodki skupaj: 39.683,30 Eur
Odhodki skupaj: 27.653,36 Eur
Ostanek sredsetev cestnina: 12.029,94 Eur
Parkomatd031.08.2010: 11.232,05 Eur
Zbranih sredstev iz parokomata na Vorenckojci od 01. 09. 2010 do 31.10.2010 se
nismo poracunali.
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2. OBRAZLOZITEV BILANCE PRIHIDKOV IN ODHODKOV
ZA LETO 2010

KONTO: NAZIV KONT A: VREDNOST
NAMEN STROSKA I ODHODKA: v Eur:

400000 Place: 9.702,86
Place zaposlenih pobiralcev in regres

402000 Pisarniski material in storitve: 187,84
Nakup kuvert in papirja za potrebe sveta KS

402001 Cistilni material in storitve: 0
Cistila za KD Stara Fuzina

402003 Zalozniske in tiskarske storitve: 565,92
Tiskanje kart za cestnino

402008 Racunovodske, revizorske in svetovalne storitve: 2.772,00
Racunovodska dela za potrebe KS

402009 Izdatki za reprezentanco: 2.594,58
Novoletna pogostitev clanov Sveta KS, pogostitev gostov v
KS ter tistih, ki so prostovoljno pomagali pri poplavah,
organizacji prireditev ...

402099 Drugi splosni material in storitve: 2.535,24
Novoletna cestitka, zakup internetne strani, obdaritev
Miklavz, poletni glasbeni nastopi pred KD v Stari Fuzini ...

402200 Elektricna energija: 4.061,92
Porabljena elektrika za objekt KD vkljucno s trgovino

402201 Poraba kuriv in stroski ogrevanja: 2.345,20
Ogrevanje KD vkljucno s trgovino od januarja do oktobra
2010

402203 Voda in komunalne storitve: 46,58
Porabljena voda v KD vkljucno s trgovino

402205 Telefon, telefaks in elektronska posta: 275,09
Storitve telefona v pisarni KS

402402 Posta in kurirske storitve 11,11
402500 Vzdrzevanje ceste Voje - Vogar - planina Blato: 11.364,94

Redno vzdrzevanje ceste: utrjevanje, ciscenje, urejanje
okolice

402503 Tekoce vzdrzevanje drugih objektov: 191,27
Menjava pokvarjenih kljuk in pregled gasilnih aparatov

402606 Najemnine in zakupnine za zemljisca: 3.746,40
Najemnina lastnikom za parkirne prostore na Blatu in
Vogarju v visini 1.500,00 Eur ter najemnina Agrarni
skupnosti za parkirisce Vorenckojca za leto 2010 v visini
2.246,40 Eur

402902 Placila po pogodbah 0 delu - tajnistvo KS: 1.041,84
Placila za tajniske storitve Sveta KS Stara Fuzina - Studor

402902 Placila po pogodbah 0 delu - hisnik KD: 2.933,46
Placilo hisniskih opravil za kulturni dom z dajatvami

402902 Placila po pogodbah 0 delu - deja predsednika: 2.054,40
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Placilo za dele predsednika sveta KS z dajatvami
402903 Placilo za delo preko studentskega servisa 949,52
402930 Placilo storitev organizacijam, poobl. za plac. promet: 214,83

Stroski za opravljen placilni promet in polog Qotovine
420500 Investicijsko vzdrzevanje in izboljsave: 10.286,30

- sanacija poti za Vlharjem - 1.500,00 Eur
- sanacija poti v Mrense (kopalisce) - 2.998,80 Eur
- ureditev okolice kapelice v Stari Fuzini - 4.287,50 Eur
- ograja ob poti v kopalisce - 1.500,00 Eur
SKUPAJ: 57.881,22

KONTO: NAZIV KONTA: VREDNOST
NAMEN PRIHODKA: v Eur:

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled: 114,82
Prejete obresti od denarnih sredstev na vpogled

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prosore: 2.286,72
Prihodki od najemnine za dvorano in trgovino Krpan,
prefakturirani stroski kurjave in elektrike trgovini ...

710304 Prihodki od drugih najemnin: 110,00
najemnine za izposojo stolov iz KD

713000 Prihodki od nadomestila za uporabo gozdne ceste: 39.715,00
Znesek pobrane cestnine v letu 2010

740100 Prejeta sr. iz obcinskih proracunov za tekoco porabo: 11.364,96
Sredstva namenjena za delovanje KS

740101 Prejeta sr. iz obcinskih proracunov za investicije:
Obcinska sredstva namenJena za invasticije nastete v
poslovnem porocilu: 9.985,50
Prenakazilo sredstev iz parkomata na Vorenckojci: 11.232,05

740300 Prejeta sredstva za glasbeno poletje v St. Fuzini : 471,70
Prejeta sredstva za glasbene nastope poletje 2010
SKUPAJ: 75.280.75

PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 31. 12. 2010
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3. OBRAZLOZITEV BILANCE STANJA
NA DAN 31. 12.2010

Bilanca stanja Krajevne skupnosti Stara Fuzina - Studor je izkazana v evrih
brez centov. Aktiva in pasiva sta enaki in za leto 2010 znasata 122.814 Eura.

V aktivi so izkazana sredstva neopredmetenih dolgorocnih sredstev, vrednost
nepremicnin, ter vrednost opreme (v kulturnem domu) in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev (oprema in drobni inventar), kapitalskih nalozb (delnica v Turisticni
zadrugi Bohinj, z.o.o.), denarnih sredstev (blagajna ter enotni zakladniski racun) in
kratkorocnih terjatev.

Sedanja vrednost nepremicnin
Zemljisce kulturni dom
Nabavna vrednost nepremicnin 31.12.2010
Popravek vrednosti nepremicnin 01.01.2010
Amortizacija 2010
Popravek vrednosti nepremicnin

91.334 EUR
14.578 EUR

127.690 EUR
50.934 EUR
1.643 EUR

52.577 EUR

V nepremicninah je zajet Kulturni dom v Stari Fuzini z zemljiscem, objekt v Kopaliscu
in lopa za parkirnino na Kopaliscu. Amortizacija je knjizena v breme poslovnega
skalda. Amortizacija se obracunava po predpisanih stopnjah. Prevrednotenja v letu
2010 nil

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih OS
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih OS 1.1.2010
Nabave drobnega inventarja v letu 2010 +
Skupaj nabavna vrednost 31.12.2010
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih OS 1.1.2010
Nabave drobnega inventarja s 100 % odpisom v letu 2010 +
Skupaj popravek vrednosti na dan 31.12.2010

o EUR
7.361 EUR

o EUR
7.361 EUR
7.361 EUR

o EUR
7.361 EUR

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev pa izkazuje
opremo v kulturnem domu, ki je knjizena pod drobni inventar.

Dolgorocne kap.nalozbe - delnice v Turisticni zadrugi Bohinj z.o.o.
Denarna sredstva v blagajni in na racunu
Kratkorocne terjatve
Kratkorocne terjatve iz financiranja
Druge neplacane terjatve
Neplacani odhodki

96 EUR
19.854 EUR
8.819 EUR

19 EUR
1.055 EUR
3.271 EUR
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V splosnem skladu so izkazani viri sredstev na dan 31. 12. 2010 v visini 122.814
Eur:

Kratkorocne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkorocne obveznosti iz poslovanja
Kratkorocne obv. do uporabnikov enotnega kontnega nacrta
Neplacani prihodki
Splosni sklad
Presezek prihodkov nad odhodki

Pripravil:
Janez ZALOKAR

'\~;t ~b~

P edsednik KS:
e ~OKAR

3.269 EUR
628 EUR

2 EUR
7.168 EUR

94.348 EUR
17.399 EUR
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Proracun za leta 2010 - v €
KRAJEVNA SKUPNOST PLAN 2010 REALIZACIJA DECEMBER 2010

STARA FUZINA - STUDOR skupaj proracunskl lastna skupaj proracunski lastna skupaj proracunskl lastna

konto transfer sredstva transfer sredstva transfer sredstva

SKUPAJ PRIHODKI 88.515,00 35.415,00 53.100,00 2.314,20 1.418,78 895,42 0,00 0,00 0,00

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 100,00 0,00 100,00 20,92 0,00 20,92 0,00 0,00 0,00

710201 Prih. od obr. od vezanih dep. iz nenamenskih sredstev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
714100 Drugi nedavcni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekoco porabolobcina
740300 bohinj za glas.poletje 50,00 50,00 0,00 471,70 471,70 0,00 0,00 0,00 0,00

710301 Najemnine za poslovne prostore 6.000,00 0,00 6.000,00 874,50 0,00 874,50 0,00 0,00 0,00

713000 Prih. od nadom. za uporabo ceste Voje Vogar PI. Slato 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

740100 Prejeta sredstva iz proracuna lok.sk. za tekoco porabo 11.365,00 11.365,00 0,00 947,08 947,08 0,00 0,00 0,00 0,00
740101 Prejeta sredstva iz proracuna lok.skupnosti za investicije 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ ODHODKI 88.471,30 35.365,00 53.106,30 4.284,36 83,11 4.201,25 0,00 0,00 0,00

Tekoci odhodki 64.471,30 11.365,00 53.106,30 4.284,36 83,11 4.201,25 0,00 0,00 0,00

400000 Osnovne piace za pobiralce 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402000 Pisarniski material in storitve 150,00 100,00 50,00 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402001 Cistilni material in storitve 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402003 Zalozniske in tiskarske storitve 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402008 Racunovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.750,00 1.250,00 1.500,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00

402009 Izdatki za reprezentanco 900,00 600,00 300,00 1.912,70 0,00 1.912,70 0,00 0,00 0,00

402099 Drugi splosni material in storitve 2.200,00 2.000,00 200,00 115,09 0,00 115,09 0,00 0,00 0,00

402200 Elektricna energija 4.300,00 1.400,00 2.900,00 759,66 0,00 759,66 0,00 0,00 0,00

402201 Poraba kuriv in stroski ogrevanja 2.900,00 1.400,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402203 Voda in komunalne storitve 40,00 20,00 20,00 9,71 0,00 9,71 0,00 0,00 0,00

402205 Telefon, telefaks in elektronska posta 500,00 250,00 250,00 14,82 0,00 14,82 0,00 0,00 0,00

402206 Postne in kurirske storitve 20,00 20,00 0,00 11,11 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00

402402 5troski prevoza v driavi 500,00 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402500 Vzdrzevanje ceste Voje - Vogar - Planino Slato 25.361,30 0,00 25.361,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402503 Tekoce vZdrzevanje poslovnih objektov 1.000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licencnine 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402902 Placila po podjemnih pogodbah 4.900,00 2.450,00 2.450,00 833,88 0,00 833,88 0,00 0,00 0,00

402912 Posebni davek na dolocene prejemke 1.150,00 575,00 575,00 193,61 0,00 193,61 0,00 0,00 0,00

402930 Placilo storitev org., pooblascenim za placilni promet 300,00 150,00 150,00 1,78 0,00 1,78 0,00 0,00 0,00
Investicijski odhodki 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420500 Investicije in iZboljsave: 51. Fuzina (glej obrazlozitve) 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420500 Investicije in iZboljsave: Studor (glej obrazlozitve) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420500 Parkirnina parkomata Vorenckojca v 51. Fuzini 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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KRAJEVNA SKUPNOST

SREDNJA VAS V BOHINJU

POSlOVNO PORoellO ZA lETO 2010

Krajevna skupnost Srednja vas v Bohinju ima sedez v Srednji vasi v Bohinju 79, maticno
stevilko 5018668, sifro proracunskega uporabnika 78360, davcno stevilko 74110870 in
stevilko transakcijskega racuna: 01204-6450783609.

Krajevna skupnost deluje v okviru obcine Bohinj. V samo obmocje KS spadajo vasi: Srednja
vas, Cesnjica, Jereka in Podjelje.

Predsednik sveta KS je g. Mirko Jersic. Ciani sveta KS so enakomerno zastopani iz
posameznih vasi.

KS nima zaposlenih delavcev. Racunovodska dela opravlja se opravljajo pogodbeno z
zunanjim izvajalcem. Tajniska dela so bila izplacana po podjemni pogodbi.

Krajevna skupnost se finansira iz sredstev obcinskega proracuna, prihodki od premozenja in
pravic krajevne skupnosti in prostovoljnimi prispevki.

KS ima v skladu s pogodbo 0 upravljanju z obCino v svojih evidencah upravno stavbo, v
kateri koristijo poslovne prostore razlicne institucije. KS jim zaracunava najemnino za
uporabo prostorov in stroske ogrevanja. Iz teh sredstev se krijejo vzdrzevalna del a na
objektu in stroske elektricne energije ter stroski ogrevanja. Ostanek neporabljenih sredstev
se namenja za kritje stroskov investicijskih del na celotnem podrocju KS.

Kot upravljavec pokopalisca v Srednji vasi, zaracunavamo 1 x letno prispevek za grob, poleg
tega tudi najem novih zarnih nis ali grobov, ki se namenja za kritje stroskov odvoza
komunalnih odpadkov, tekoce vzdrZevanje, najemnine za pokopalisce, izplacilo po podjemni
pogodbi za skrbnika pokopalisca. Neporabljen del sredstev se namenja za investicijske
programe v KS.

V sprejetem financnem nacrtu KS je bilo na prihodkovni strani planirano skupno 28.820,00
EUR, dosezenih je bilo za 28.290,25 EUR , kar predstavlja 98,16 % realizacijo.

V letu 2009 so znasali prihodki 27.934,87 EUR kar predstavlja v letosnjem letu za 3,17 %
visjo rast.
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70,00
3.870,00
3.400,00

7.000,00

95,83
3.853,00
2.340,00
6.463,16
1.058,26

136,90
99,56
68,82
92,33

Prihodki od ogrevanja so nizji od nacrtovanih, ker KUD se ni poravnal svoje obveznosti.
Drugi nedavcni prihodki zajemajo placilo racuna GG Bled, ki je bil izstavljen v letu 2009 za
pomoc in organizacijo ter stroske malice sodelujocih pri odstranjevanju plazu » Kuharica«.

Na odhodkovni strani je bilo planirano v financnem nacrtu skupno 31.025,00 EUR. Dejanska
realizacija odhodkov v letu 2010 je bila nizja od nacrtovane in je znasala 27.892,18 EUR ali
89,90 % odhodkov veljavnega proracuna.

sprejeti veljavni realizacija indeks
Naziv konta proracun proracun 2010

proracunski transfer

7.200,00 7.360,00 7.208,77

500,00 350,00 228,44
1.780,00 1.770,00 1.691,37
5.000,00 5.000,00 5.000,00

70,00 1.070,00 412,63 38,56
8.020,00 7.042,40 5.299,67 75,25
4.005,00 1.531,40 1.398,80 91,34
200,00 200,00 200,00 100
750,00 750,00 501,30 66,84

2.500,00 5.951,20 5.951,20 100
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a ) Izdatki za blago in storitve:
Izdatki za pisarniski in splosni material in storitve zajemajo postavke:
pisarniski material, racunovodske storitve, Miklavzevanje, obdaritev vascank starih 80 in vec
let, objave na Radiu, stroske reprezentance, organizacija dneva krajevne skupnosti.

Izdatki za energijo,komunalo in komunikacije predstavljajo stroske elektricne energije in
ogrevanja v stavbi KS, odvoz smeti iz pokopalisca in postnine ter prevozne stroske .
Dosezeni rezultati odstopajo predvsem pri stroskih odvoza, saj je s pricetkom gradnje
mrliskih vezic bila porusena jama za smeti, odvoz pa je opravil izvajalec gradbenih del.

Drugi operativni odhodki zajemajo izplacila predsedniku, zapisnikarju in skrbniku pokopalisca
na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb in provizije za placilni promet.

KS je v letu 2010 iz prejetih investicijskih sredstev izvedla postavitev »Razgledne tocke na
Kresu« poleg tega pa je iz proracunskih sredstev bilo dodeljenih se:
- 8.000,00 € za asfaltiranje(opravljene preplastitve po vaseh),
- 6.000,00 € za odbojne ograje (cesta Podjelje) in
- 16.000,00 € za oporne zidove.

Iz prejetih lastnih sredstev od premozenja za najemnine, ogrevanje in prispevke za
najemnine grobov je KS v letu 2010 nabavila:
- pisarnisko opremo
- kosilnico
- krila razliko stroskov razgledne tocke

2.997,60 €
1.323,60 €
1.630,00 €

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podrocje KS(kot
neposrednega proracunskega uporabnika)

Zakon 0 javnih financah, Zakon 0 lokalni samoupravi, Zakon 0 financiranju obCin, Zakon 0
racunovodstvu, Statut Obcine Bohinj.

2. Dolgorocni cilji KS
V krajevni skupnosti si prizadevamo za napredek krajev, povezanost z drustvi, urejenost in
medsebojno sodelovanje z obcino.

3. Letni cilji KS
Upravljanje s pokopaliscem, pomoc pri dokoncanju gradnje mrliskih vezic, dobro sodelovanje
z drustvi v krajevni skupnosti.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
UresniCitev zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisna od razpolozljivih proracunskih sredstev.
Z dobrim gospodarjenjem s sredstvi bomo pri resevanju zastavljenih nalog uspesni. Ta naCin
dela se je do sedaj izkazal za uspesnega, kar je razvidno tudi iz rezultatov nasega dela.

5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z dosezenimi cilji iz
porocila preteklega leta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s cilji preteklega leta je
zadovoljiva.
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6. Ocena delovanja sistema notranjega financnega nadzora
Notranji financni nadzor KS opravlja nadzorni odbor obCine in skupna revizijska sluzba obCin
Gorenjske. Nadzor je bil opravljen v letu 2009. Na podlagi priporocil revizijske sluzbe, je KS
se v istem letu in pa v letu 2010 v glavnem odpravila pomanjkljivosti.

Sredstva:
- osnovna sredstva
- dolgorocne financne nalozbe
- denarna sredstva na racunu
- terjatve do kupcev
- neplacani odhodki

135.960,99 EUR
123.940,50

190,07
8.750,86
1.596,90
1.482,66

Obveznosti do virov:
- kratkorocne obveznosti do dobaviteljev
- neplacani prihodki
- spl. ski ad za financne nalozbe
- splosni sklad za drugo
- splosni sklad za osnovna sredstva
- obvezn. za prejeta sredstva v upravljanje

135.960,99 EUR
1.482,66
1.596,90
190,07

8.750,86
4.238,47

119.702,03

Osnovna sredstva se vodijo po sedanji neodpisani vrednosti, pri cemer je uporabljena
metoda enakomernega casovnega amortiziranja.

Dolgorocne financne nalozbe v Turisticno zadrugo Bohinj ze vrsto let ostajajo
nespremenjene.

Kratkorocne terjatve do kupcev zajemajo neplacane zapadle terjatve za najemnino in
ogrevanje stavbe KS v visini 980,00 € in neplacani prispevki za grobove v znesku 616,90 €.
Med njimi so zapadle terjatve starejse vec kot 1 leto, ki jih KS vodi v poslovnih knjigah med
spornimi terjatvami. Kratkorocne terjatve so istocasno evidentirane na kontu neplacani
prihodki.

Bilanca stanja izkazuje se 1.482,66 € kratkorocnih obveznosti do dobaviteljev. Izkazane
obveznosti so tekoce obveznosti za prejete racune, ki zapadejo v plaCilo v letu 2011.
Kratkorocne obveznosti so istocasno evidentirane na kontu neplacani odhodki.

Sestavila:
Polona Odar I. r.
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REBALANS in Prerazporeditve

skupaj proracunski lastna

transfer sredstva

2 2C' 0

lastna

sredstva

skupaj proracunski

transfer

proracunski lastna

transfer sredstva

28.290,25 14.480,00

95,83

3.853,00

2.340,00

1.058,26

6,463,16

9,480,00

5.000,00

27.892,18
16.940,98

88,29

13.810,25

95,83

3.853,00

2.340,00

1.058,26

6,463,16

58.820,00

70,00

3.870,00

3,400,00

44.480,00 14.340,00

70,00

3.870,00

3,400,00

28.820,00 14,480,00

70,00

3.870,00

3,400,00

14.340,00

70,00

3.870,00

3,400,00

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

710301 Najemnine za poslovne prostore

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev (ogrevanje stavbe)

714100 Drugi nedavcni prihodki

714105 Prihodki od komunal.prisp. (grobovi)

740100 Prejeta sred. iz prorac. lok.skupnosti za tekoto porabo
740101 Prejeta sredstva iz proracuna lok.skupnosti za investieije
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402000 Pisarniski material in storitve

402004 Casopisi,revije, strokov.literatura

402008 Racunovodske, revizorske in svetovalne stor/tve

402009 Stroski reprezentance

402099 Drugi splosni material in storitve

402099 Oraganiz.devna Krajevne skupnosti

402200 Elektricna energija

402201 Poraba kuriv in stroski ogrevanja

402204 Odvoz odpadkov

402205 Telefon, teleks, faks, elektronska posta

402206 Postnina in kurirske storitve

402402 Stroski prevoza

402500 Tekoce vzdrzevanje stavb

402503 Vzdrzevanja pokopalisca

402602 Najemnina za pokopalisce

402902 Podjemna pogodba

402912 Posebni davek na dolocene prejemke
402930 Provizija za platilni promet

InVeStlclJSKI oonOOKI

420200 Nakup pisarniskega pohistva

420300 Nakup drugih OS - kosilniea
420500 Investieijsko vzdrzevanje in obnove
431000 transferi neprofitnim organ.in ustanovam

STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12.2009
USKLADITEV PRORACUNA

7.000,00

9,480,00

5.000,00

31.025,00
20.073,80

100,00

0,00

2.800,00

570,00

2,460,00

2.500,00

570,00

4.200,00

2.272,40

119,66

180,34

50,00

1.005,00

526,40

200,00

2.000,00

500,00

20,00
10.951,20

2.997,60

1.323,60
6.630,00 i-§.OOO,OO
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7.000,00

9,480,00

35.000,00

57.525,00
22.525,00

300,00

100,00

2.800,00

570,00

1.000,00

2.500,00

570,00

4.200,00

3.250,00

150,00

150,00

200,00

1.005,00

3.000,00

200,00

2.000,00

500,00

30,00
37.500,00

2.500,00

9,480,00

35.000,00

44,480,00

9.480,00

300,00

100,00

2.800,00

500,00

1000,00

2.500,00

9,480,00

5.000,00

14.480,00
9.480,00

101' ,0

~ G
2.800,00

500,00

9,480,00

5.000,00

14.128,58
9.128,58

88,29

13.045,00
13.045,00

16.545,00
10.593,80

13.763,60
7.812,40

2.790,00
370,48

1.872,63

2.500,00

557,62

4.052,99

689,06

2.790,00

370,48

1,460,00

2.500,00

570,00

4.200,00

3.250,00

570,00

4.200,00

557,62

4.052,99

689,06

150,00

150,00

200,00

119,66

180,34 180,34

48,10

918,80

480,00

200,00

1.769,21

414,20

9,26
10.951,20

2.997,60

1.323,60
6.630,00

180,34

48,10

1.005,00

3.000,00

200,00

600,00

150,00

918,80

480,00

200,00
406,46

94,84

200,00

600,00

150,00

1,400,00

350,00

30,00
35.000,00

1,400,00

350,00

1.362,75

319,36

9,26
5.000,002.500,00

2.500,00

5.951,20
2S9~ 60

1.323,60
1.630,00

5.951,20

2.997,60

1.323,60
1.630,00

Predsed,9 svet
o Jersic

Sestavila:
Polona Odar
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KRAJEVNA SKUPNOST
KOPRIVNIK GORJUSE

POSLOVNO POROe/LO ZA LETO 2010

Krajevna skupnost Koprivnik Gorjuse ima svoj sedez na Koprivniku 4,4264 Bohinjska Bistrica,
kot proracunski uporabnik sifro 78352, davcno stevilko 36711888, maticno stevilko 5032318 in
transakcijski racun odprt pri UJP Kranj stev.: 01204-6450783512.
Krajevna skupnost za svoje delovanje uporablja najet poslovni prostor.

Krajevna skupnost nima zaposlenih delavcev. Z letosnjimi lokalnimi volitvami je prislo do
zamenjave vodstva. Namesto dolgoletnega predsednika g. Janeza Korosca, je funkcijo
predsednice prevzela ga. Natasa Korosec.
Tajniska in racunovodska dela se opravljajo pogodbeno z zunanjimi izvajalci.

Vsakoletne naloge krajevne skupnosti temeljijo na izboljsanju kakovosti zivljenja v obeh vaseh, ki
se uresnicujejo na podlagi sprejetega financnega nacrta in odobrenih proracunskih sredstev.
Med najpomembnejsimi nalogami je vsekakor komunalna infrastruktura.

Krajevna skupnost kot upravljavec pokopalisca na Koprivniku in lastnik mrliske vezice,
zaracunava uporabo vezic in 1 x letno prispevek za grob. Sredstva se namensko porabijo za
vzdrZevanje, za stroske odvozov smeti in porabljene elektricne energije v mrliski vezici.

V financnem nacrtu KS je bilo na strani prihodkov planirano skupno 11.325,00 EUR. Dosezeni
skupni prihodki v znesku 11.411,64 EUR so visji za 0,76 % od planiranih.
Prihodki v primerjavi z letom 2009 so visji za 3,81 %.

Prihodki od najemnin so bili realizirani samo za koriscenje mrliske vezice. Planirani so bili tudi
prihodki za uporabo prostorov, ki pa niso bili realizirani.

Realizirani prihodki od prejetih donacij so visji od planiranih, ker je KS zaprosila podjetnike za
donatorska sredstva za novoletno obdarovanje otrok in starejsih krajanov.
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45,00
750,00

2.000,00
200,00

Na odhodkovni strani je bilo planirano V financnem nacrtu skupno 12.325,00 EUR. Dejanska
realizacija odhodkov V letu 2010 je bila nizja od nacrtovane in je znasala 10.209,28 EUR ali
82,83 % odhodkov veljavnega proracuna.
Odhodki V primerjavi z letom 2009 so nizji za 20,19 %.

sprejeti
proracun

veljavni realizacija indeks
proracun 2010

6.100,00
1.100,00

300,00
700,00
130,00

o

6.100,00
1.023,64

300,00
700,00
147,36
59,00

1.061,00 1.061,00 952,45 90,00
2.150,00 2.050,00 1.004,32 48,99

559,00 559,00 294,00 52,59
100,00 200,00 200,00 100
125,00 125,00 0 0
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a ) Izdatki za blago in storitve:
Izdatki za pisarniski in splosni material in storitve zajemajo postavke:
pisarniski material, racunovodske storitve, administrativna dela, obdaritev otrok in starejsih,
objave na Radiu.

Izdatki za energijo,komunalo in komunikacije predstavljajo stroske elektricne energije, odvoz
smeti iz pokopalisca ter telefonske in postne storitve. Dosezeni rezultati odstopajo predvsem pri
stroskih odvoza in ogrevanja prostorov. Neporabljena lastna sredstva se prenasajo v naslednje
leto za vzdrZevalna dela.

Izdatki za najemnino zajemajo stroske za uporabo pisarniskih prostorov. Z ureditvijo najemne
pogodbe z lastnikom pokopalisca je KS v letu 2010 poravnala stroske najema pokopalisca.

Izdatki za provizijo za placilni promet predstavljajo: provizijo UJP in bancno provizijo za odprt
gotovinski racun. Konec leta je KS gotovinski racun zaprla, zaradi tega so bili stroski visji od
planiranih. Izplacani niso bili predvideni stroski za placilo po pod najemni pogodbi, ker se KS ni
uspela dogovoriti in skleniti pogodbe za oskrbovanje mrliske vezice.

V letu 2010 je bilo v financnem nacrtu odobrenih se 52.000,00 EUR, ki so se izvajala in
poravnala direktno iz proracunskih sredstev. Realizirani so bili nacrtovani odhodki za:
- asfaltiranje 19.000,00 €
- Vasko jedro na Koprivniku 30.000,00 €
- Urejanje spomenikov 2.000,00 €
- Vodnikovi dnevi 1.000,00 €
Iz postavke »Vodnikovi dnevi« je bilo na podlagi prijave na razpisu dejansko izplacano 970,00
EUR.
Po rebalansu proracuna je bilo poleg omenjenih investicijskih vzdrZevalnih del odobreno se
756,75 € za ciscenje hudournika zaradi poplav .

V letu 2010 je KS tekoce poravnavala vse nastale obveznosti, ostanek financnih sredstev pa
bomo porabili za programe del v letu 2011.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podrocje KS(kot
neposrednega proracunskega uporabnika)

Zakon 0 javnih financah, Zakon 0 lokalni samoupravi, Zakon 0 financiranju obcin, Zakon 0
racunovodstvu, Statut Obcine Bohinj.

2. Dolgorocni cilji KS
V krajevni skupnosti si bomo se naprej prizadevali, da bi v doglednem casu uredili vso
komunalno infrastrukturo in pripravili primerne pogoje za delovanje druzbenih dejavnosti.

3. Letni cilji KS
Dolgorocne cilje bomo postopoma uresnicevali, vsako leto nekaj izboljsali in vzdrZevali ze
obstojece. Z aktivnim delom zelimo cim hitreje uresniciti cilje in uspesno izpeljati zastavljene
naloge.
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4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Uresnicitev zastavljenih ciljev je v veliki meri odvisna od razpolozljivih proracunskih sredstev. Z
dobrim gospodarjenjem s sredstvi bomo pri resevanju zastavljenih nalog uspesni. Ta nacin dela
se je do sedaj izkazal za uspesnega, kar je razvidno tudi iz rezultatov nasega dela.

5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z dosezenimi cilji iz porocila
preteklega leta

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s cilji preteklega leta je zadovoljiva.

6. Ocena delovanja sistema notranjega financnega nadzora
Notranji financni nadzor KS opravlja nadzorni odbor obCine in skupna revizijska sluzba obcin
Gorenjske. Na podlagi priporocil revizijske sluzbe je KS ze odpravila pomanjkljivosti.

7. PojasnHa na podrocjih, kjer zastavljeni cHii niso bili dosezeni
KS v letu 2010 ni uspela skleniti pod najemne pogodbe za oskrbovanje mrliske vezice. Po
nenadni smrti dosedanje skrbnice, nismo nasli primerne osebe, ki bi bila pripravljena prevzeti ta
dela. Naloga se prenasa v naslednje leto.

• V letu 2010 KS ni povecevala vrednost nepremicnin in opreme. Nabavila je drobni
inventar v skupnem znesku 353,00 EUR in ga ob prenosu v uporabo takoj 100 %
odpisala. Obracunala je amortizacijo v skupni visini 2.562,70 EUR. Neodpisana vrednost
osnovnih sredstev znasa:
- za prejeta sredstva v upravljanje 46.306,77 €
- za nepremicnine in druga opredmetena sredstva 17.185,66 €

• Na transakcijskem racunu je bilo na dan 31.12.2010 4.466,58 € namenjenih za
financiranje programov v letu 2011.

• KS ima na dan 31.12.2010 za 434,00 € kratkorocnih ne zapadlih terjatev do kupcev in
34,00 € spornih terjatev. Zaradi naknadno izstavljenih dobropisov za dobavljeno
elektricno energijo izkazuje KS za 0,47 € terjatev za predujme.
Terjatve so istocasno izkazane kot neplacani prihodki.

• Bilanca stanja izkazuje se 3.357,86 € kratkorocnih obveznosti do dobaviteljev. Izkazane
obveznosti so tekoce obveznosti za prejete racune, ki zapadejo v placito v letu 2011.
Izjema je obveznost do Alpdoma d.d., v visini 2.341,60 €.Ta izhaja se iz leta 2009 za
zaracunano ogrevanje prostora, prejetega v upravljanje od obcine. Zaradi nepravilne
detitve stroskov je KS sproti vse racune zavracala. Kljub zavracanju, dogovarjanju in
drugim aktivnostim, tudi s strani obcine, obveznosti niso zmanjsali. Poravnana bo v letu
2011 z nakazilom dodatnih proracunskih sredstev.
Obveznosti so istocasno izkazane kot neplacani odhodki.
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Ocenjujemo, da smo v letu 2010 s prejetimi in lastnimi sredstvi gospodarno ravnali. Sredstva so
bila porabljena za izboljsanje in posodobitev infrastrukture, za ohranjanje kulturne dedistine kraja
ter za ustvarjanje ustreznih pogojev za delovanje kulturnih in drugih dejavnosti v obeh vaseh
krajevne skupnosti.

Sestavila:
POI9.flaOdar

,~vl ' ~

Predsednica KS:
Natasa Koro.~e
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KS Koprivnik Gorjuse - v €
VELJAVNI PLAN 2010 prerazporeditve realizacija 1.1. 31.12.10

skupaj proracunski lastna proracunski lastna proracunski lastna proracunski lastna
konto transfer sredstva transfer sredstva transfer sredstva transfer sredstva

SKUPAJ PRIHODKI 55.325,00 52.330,00 2.995,00 0,00 0,00 0,00 11.411,64 8.330,04 3.081,60

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 45,00 45,00 31,10 31,10
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov - grobovi 2.000,00 2.000,00 2.110,50 2.110,50
710301 Najemnine za poslovne prostore 750,00 750,00 210,00 210,00

730100 Prejete donacije in darila od domacih pravnih in fiz.oseb 200,00 200,00 730,00 730,00

740100 Prejeta sredstva iz prorac. lok.skupnosti za tekoco porabo 8.330,00 8.330.00 8.330,04 8.330,04
740101 Prejeta sredstva iz proracuna lok.skupnosti za investicije 44.000,00 44.000,00

SKUPAJ ODHCJut\1 56.325,00 52.330,00 3.995,00
tekoci odhOdkl 12.325,00 8.330,00 3.995,00 0,00 0,00 10.209,28 7.758,51 2.450,77

402000 Pisarniski material in storitve 200,00 200,00 136,84 136,84
402001 Cistilni material in storitve 25,00 25,00
402008 Racunovodska in administrativna dela 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
402009 Stroski reprezentance 100,00 100,00
402099 Drugi splosni material in storitve 3.336,00 2.300,00 1.036,00 3.252,54 2.300,09 952,45
402200 Elektricna energija 130,00 130,00 94,19 94,19
402201 Poraba kuriv in stroski ogrevanja 1.020,00 500,00 520,00 334,50 334,50
402204 Odvoz odpadkov 1.500,00 1.500,00 1.400,00 -100,00 910,13 910,13
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska posta 500,00 500,00 423,64 -76,36 384,35 384,35
402206 Postnina in kurirske storitve 100,00 100,00 88,95 88,95
402503 Tekoce vzdrzevanje poslovnih in drugih objektov 859,00 300,00 559,00 451,42 157,42 294,00
402699 Najemnine, zakupnine, leasing 800,00 700,00 100,00 900,00 100,00 850,00 650,00 200,00
402902 Placilo po podjemnih pogodbah 125,00 125,00
402930 Provizija za placilni promet 130,00 130,00 147,36 17,36 147,36 147,36
412000 Z80 - programi drustev

4202038 Nakup 8SM aparta 59,00 59,00 59,00 59,00
investicijski odhodki iz proracunskih postavk 44.000,00 44.000,00 0,00
STANJE SREDSTEV NA RACUNIH NA DAN 31.12. 0,00 0,00 0,00 3.264,69 4.466,58
USKLADITEV PRORACUNA -1.000,00 1.1.2010 1.202,36 31.12.2010

Sestavila:
Polona Odar

Predsednica 1)£:
"Natasa KOrOsec
I V I,' I,! lJ' I..l 1J.l,.~ G
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Občina Bohinj 

Občinska uprava 

 

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

 e-mail:  obcina@bohinj.si 

 

Datum: 17.3.2011 
 
REALIZACIJA PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V 

OBČINI BOHINJ 
 

    Na podlagi 14. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09, 4/11) je občinska uprava 
dolžna poročati Občinskemu svetu o realizaciji programov.  Na podlagi 
navedenega v nadaljevanju predstavljamo postopek dodeljevanja proračunskih 
sredstev, na področju kulturne ljubiteljske dejavnosti, za leti 2009 in 2010. 
     Na seji delegatov Zveze kulturnih organizacij Radovljica, ki je bila v mesecu 
aprilu 1990, je bil sprejet Pravilnik o merilih in načinu delitve sredstev za 
dejavnosti društev in strokovnih odborov pri zvezi kulturnih organizacij 
Radovljica (v nadaljnjem besedilu pravilnik). Pravilnik je bil osnova za delitev 
proračunskih sredstev v prvem polletju leta 2009. 
Na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti se je vsebina posameznih programov 
in s tem vsebina interesa posameznih društev iz leta v leto spreminjala. 
Ustanovila so se nova društva (Godba Bohinj, Plesalnica Bohinj, Muzejsko 
društvo Žiga Zois,…), ki po svoji specifični vsebini niso bila vključena v pravilnik. 
Pravilnik tudi ni vključeval obveznost razpisnega postopka na način, kot to 
določajo zakonski predpisi. 

V letu 2009 je Občinski svet Občine Bohinj sprejel Pravilnik o  sofinanciranju 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj (v nadaljnjem besedilu 
Pravilnik), ki je podrobneje uredil postopek dodeljevanja proračunskih sredstev, 
pogoje za sodelovanje v postopku, potrebno dokumentacijo in postopek 
vrednotenja programov na podlagi meril. Navedeni pravilnik smo uporabili v 
razpisnem postopku za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v drugem polletju leta 2009 in v letu 2010. 

Na podlagi izvedbe razpisnih postopkov v letu 2009 in 2010 smo ugotovili, da 
je Pravilnik potrebno spremeniti iz naslednjih razlogov: 

- predlog društev po poenostavitvi razpisne dokumentacije,  
- sprememba sofinanciranja posameznega programa v sofinanciranje 

letnega programa, 
- uskladitev pravilnika z ZUJIK, priporočilo revizije, ki je bila izvedena v letu 

2010. 
Soglasje k spremembam Pravilnika, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Bohinj v 
mesecu februarju 2011, so podala vsa društva, ki delujejo na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v naši občini. Izvedba razpisnih postopkov je bila 
zahtevna predvsem glede na pogoste pozive društvom za dopolnitev razpisne 
dokumentacije in težave pri usklajevanju dela članov komisije. V letu 2010 smo 
zaradi predstavitve pomembnosti razpisnega postopka organizirali sestanek s 
predsedniki društev in revizorkama.  
V nadaljevanju predstavljamo razdelitev proračunskih sredstev po društvih za 
leto 2010 in primerjavo med letom 2009 in 2010.  Iz primerjave je razvidna 
razlika v skupnem znesku dodeljenih proračunskih sredstev, ki so posledica: 

- drugačnega načina vrednotenja programov v prvem polletju leta 2009,  
- dejstva, da se vsa društva niso prijavila na razpis v 2. polletju leta 2009, 
- različnega obsega in števila prijavljenih programov. 
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SOFINANCIRANJE KULTURNIH DRUŠTEV V LETU 2010 
 
 

Glasbeno društvo Bohinj 
Bohinjska Češnjica 30 

4267 Srednja vas v Bohinju 

Društvene  2.467,32 €   

dejavnosti       

Oprema   1.793,83 €   

Vzdrževanje     

Skupna vsota 4.261,15 €   

Kulturno društvo Gorjuše 
Gorjuše 7 

4264 Bohinjska Bistrica 

Društvene  480,00 €   

dejavnosti       

Oprema       

Vzdrževanje 453,00 €   

Skupna vsota 933,00 €   

Društvo plesalnica studia Bohinj 
Triglavska 16 

4264 Bohinjska Bistrica 

Društvene  3.028,48 €   

dejavnosti       

Oprema   3.775,48 €   

Vzdrževanje     

Skupna vsota 6.803,96 €   

Kulturno društvo Bohinj 
Triglavska 16 

4264 Bohinjska Bistrica 

Društvene  1.429,83 €   

dejavnosti       

Oprema   1.024,03 €   

Vzdrževanje     

Skupna vsota 2.453,86 €   

Muzejsko društvo Žiga Zois 
Zoisova 15 

4264 Bohinjska Bistrica 

Društvene  867,50 €   

dejavnosti       

Oprema   15,00 €   

Vzdrževanje     

Skupna vsota 882,50 €   
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Pevsko društvo Franc Urbanc 
Bohinjska Češnjica 79 

4267 Srednja vas v Bohinju 

Društvene  1.223,57 €   

dejavnosti       

Oprema       

Vzdrževanje     

Skupna vsota 1.223,57 €   

Društvo gledališče 2B, Bohinjska Bistrica 
Triglavska 16 

4264 Bohinjska Bistrica 

Društvene  1.871,43 €   

dejavnosti       

Oprema       

Vzdrževanje     

Skupna vsota 1.871,43 €   

Kulturno društvo 
Valentin Vodnik 

  Koprivnik 4 

4264 Bohinjska Bistrica 

Društvene  618,75 €   

dejavnosti       

Oprema       

Vzdrževanje     

Skupna vsota 618,75 €   

Kulturno društvo Triglav 
Srednja vas v Bohinju 87 

4267 Srednja vas v Bohinju 

Društvene  2.017,79 €   

dejavnosti       

Oprema   239,68 €   

Vzdrževanje 480,00 €   

Skupna vsota 2.737,47 €   
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4 

PRIMERJAVA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI KULTURNIH DRUŠTEV V 
LETU 2009 IN 2010 

 
Glasbeno društvo Bohinj 
Skupna vsota proračuna 2009   4.920,12 € 

Skupna vsota proračuna 2010   4.261,15 € 

Skupaj     9.181,27 € 
 

Kulturno društvo Gorjuše 
Skupna vsota proračuna 2009   2.652,22 € 

Skupna vsota proračuna 2010   933,00 € 

Skupaj     3.585,22 € 
 

Društvo plesalnica studia 
Bohinj 
Skupna vsota proračuna 2009   5.889,29 € 

Skupna vsota proračuna 2010   6.803,96 € 

Skupaj     12.693,25 € 
 

Kulturno društvo Bohinj 
Skupna vsota proračuna 2009   2.660,34 € 

Skupna vsota proračuna 2010   2.453,86 € 

Skupaj     5.114,20 € 
 

Muzejsko društvo Žiga Zois 
Skupna vsota proračuna 2009   2.295,89 € 

Skupna vsota proračuna 2010   882,50 € 

Skupaj     3.178,39 € 
 

Pevsko društvo Franc Urbanc 
Skupna vsota proračuna 2009   513,00 € 

Skupna vsota proračuna 2010   1.223,57 € 

Skupaj     1.736,57 € 
 

Kulturno društvo Valentina Vodnika Koprivnik 
Skupna vsota proračuna 2009   939,30 € 

Skupna vsota proračuna 2010   618,75 € 

Skupaj     1.558,05 € 
 

KUD Triglav Srednja vas v Bohinju 
Skupna vsota proračuna 2009   4.537,91 € 

Skupna vsota proračuna 2010   2.737,47 € 

Skupaj     7.275,38 € 
 

Gledališče 2B 
Skupna vsota proračuna 2009   2.300,96 € 

Skupna vsota proračuna 2010   1.871,43 € 

Skupaj     4.172,39 € 
 

Lovski rogisti ( v 1. polletju) 

skupna vsota proračuna 2009                 425,00 € 

 Pripravila: Iva Lapajne, višja svet. za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
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MD5: 127f7ca92404cbd8da82daec6fb882ad 

BILANCA STANJA  
na dan 31.12.2010  

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ

SEDEŽ UPORABNIKA: TRIGLAVSKA CESTA 035, 4264 Bohinjska Bistrica

ŠIFRA UPORABNIKA: *  75035

MATIČNA ŠTEVILKA:  5883415000

v EUR (brez centov)

  ČLENITEV 
SKUPINE 
KONTOV 

 NAZIV SKUPINE KONTOV  Oznaka 
za AOP 

 ZNESEK - 
Tekoče leto 

 ZNESEK - 
Predhodno leto 

  1  2  3  4  5 

   

 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)  001   17.890.448      16.293.188    

  00 

 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 

 002   115.241      112.580    

  01  POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV  003   68.781      49.875    

  02  NEPREMIČNINE  004   15.251.856      13.476.150    

  03  POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN  005   2.465.206      2.309.196    

  04  OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  006   4.932.097      4.713.087    

  05 

 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 

 007   2.977.145      2.866.237    

  06  DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  008   560.018      516.000    

  07  DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI  009   17.122      19.707    

  08  DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  010   134.926      143.612    

  09  TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  011   2.390.320      2.537.360    

   

 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) 

 012   1.380.662      1.710.481    

  10 

 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 

 013   0      17    

  11  DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  014   20.989      16.974    

  12  KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV  015   591.873      539.974    

  13  DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  016   32      32    

  14 

 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 

 017   29.268      174.209    

  15  KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE  018   77.871      59.320    

  16  KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA  019   4.391      4.391    

  17  DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE  020   173.809      242.940    

  18  NEPLAČANI ODHODKI  021   477.397      667.592    

  19  AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  022   5.032      5.032    

   

 C) ZALOGE 
(023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)  023   37.954      24.138    

  30  OBRAČUN NABAVE MATERIALA  024   0      0    
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  31  ZALOGE MATERIALA  025   37.954      24.138    

  32  ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE  026   0      0    

  33  NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE  027   0      0    

  34  PROIZVODI  028   0      0    

  35  OBRAČUN NABAVE BLAGA  029   0      0    

  36  ZALOGE BLAGA  030   0      0    

  37  DRUGE ZALOGE  031   0      0    

   

 I. AKTIVA SKUPAJ 
(032 = 001 + 012 + 023)  032   19.309.064      18.027.807    

  99  AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE  033   701.108      828.229    

   

 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 

 034   1.077.746      2.176.958    

  20 

 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 

 035   3.109      3.109    

  21  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH  036   63.394      60.982    

  22  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV  037   237.773      1.150.670    

  23  DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA  038   19.845      39.875    

  24 

 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 

 039   122.959      137.747    

  25  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV  040   0      0    

  26  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA  041   1.115      1.397    

  28  NEPLAČANI PRIHODKI  042   629.549      746.241    

  29  PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  043   2      36.937    

   

 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 
055 + 056 + 057 + 058 - 059) 

 044   18.231.318      15.850.849    

  90  SPLOŠNI SKLAD  045   17.021.418      14.777.906    

  91  REZERVNI SKLAD  046   25.833      102.828    

  92  DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  047   17.681      26.367    

  93  DOLGOROČNE REZERVACIJE  048   0      0    

  940  SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH  049   0      0    

  9410 

 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 

IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

 050   0      0    

  9411 

 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE  

 051   0      0    

  9412  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   052   0      0    

  9413  PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI   053   0      0    

  96  DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI  054   1.144.000      900.023    

  97  DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  055   22.386      43.725    
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Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 

državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)  

  980 

 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

 056   0      0    

  981  OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  057   0      0    

  985  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  058   0      0    

  986  PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  059   0      0    

   

 I. PASIVA SKUPAJ 
(060 = 034 + 044)  060   19.309.064      18.027.807    

  99  PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE  061   701.108      828.229    

Kraj in datum: 

BOHINJSKA BISTRICA, 28.02.2011

Oseba, odgovorna za 

sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nika Prevec župan Franc Kramar, 
univ.dipl.inž.les.

MD5: 127f7ca92404cbd8da82daec6fb882ad 

datum in ura:   17.03.2011  12:45

uporabnik: prevec

telefon: 04 5770118

IO: 211193179204192170166252211191176209197171
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MD5: 129ae047d4b48f7a10f967a072532b3a 

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ

SEDEŽ UPORABNIKA: TRIGLAVSKA CESTA 035, 4264 Bohinjska Bistrica

ŠIFRA UPORABNIKA: *  75035

MATIČNA ŠTEVILKA:  5883415000

v EUR (brez centov)

  NAZIV  Oznaka 
za AOP 

 ZNESEK - 
Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

 ZNESEK 
-

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

 ZNESEK -
Povečanje 
nabavne 

vrednosti 

 ZNESEK - 
Povečanje 
popravka 
vrednosti 

 ZNESEK - 
Zmanjšanje 

nabavne 
vrednosti 

 ZNESEK - 
Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

 ZNESEK - 
Amortizacija 

 ZNESEK - 
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

 ZNESEK - 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve 

 ZNESEK - 
Prevrednotenje 

zaradi 
oslabitve 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 (3-4+5-
6-7+8-9)  11  12  

  I. 
Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena 
osnovna 
sredstva v 
upravljanju (700 
= 701 + 702 + 
703 + 704 + 705 
+ 706 + 707) 

 700   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  A. Dolgoročno 

odloženi stroški 

 701   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  B. Dolgoročne 

premoženjske 

pravice 

 702   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  C. Druga 

neopredmetena 

sredstva 

 703   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  D. Zemljišča  704   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  E. Zgradbe  705   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  F. Oprema  706   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  G. Druga 

opredmetena 

osnovna 

sredstva 

 707   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  II. 
Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena 
osnovna 
sredstva v lasti 
(708 = 709 + 710 
+ 711 + 712 + 
713 + 714 + 
715) 

 708 

  

10.154.383 

   

  

5.225.308 

   

  

3.738.818 

   

  4.750      36.953      36.953      318.027    

  8.345.116 

   

  0      0    

  A. Dolgoročno 

odloženi stroški 

 709   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  B. Dolgoročne 

premoženjske 

pravice 

 710   112.580      49.875      3.058      0      397      397      19.304      46.459      0      0    

  C. Druga 

neopredmetena 

sredstva 

 711   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  D. Zemljišča  712 

  1.497.451 

   

  0      0      0      0      0      0    

  1.497.451 

   

  0      0    

  E. Zgradbe  713 

  3.831.265 

   

  

2.309.196 

   

  

3.480.194 

   

  0      0      0      156.010    

  4.846.253 

   

  0      0    

  F. Oprema  714 

  4.713.087 

   

  

2.866.237 

   

  255.566 

   

  4.750      36.556      36.556      142.713    

  1.954.953 

   

  0      0    

  G. Druga 

opredmetena 

osnovna 

sredstva 

 715   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  III. 
Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena 
osnovna 
sredstva v 
finančnem 
najemu (716 = 
717 + 718 + 719 
+ 720 + 721 + 
722 + 723) 

 716   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    
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Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)  

  A. Dolgoročno 

odloženi stroški 

 717   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  B. Dolgoročne 

premoženjske 

pravice 

 718   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  C. Druga 

neopredmetena 

sredstva 

 719   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  D. Zemljišča  720   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  E. Zgradbe  721   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  F. Oprema  722   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  G. Druga 

opredmetena 

osnovna 

sredstva 

 723   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

Kraj in datum: 

BOHINJSKA BISTRICA, 28.02.2011

Oseba, odgovorna za 

sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nika Prevec župan Franc Kramar, 
univ.dipl.inž.les.

MD5: 129ae047d4b48f7a10f967a072532b3a 

datum in ura:   17.03.2011  12:48

uporabnik: prevec

telefon: 04 5770118

IO: 211193179204192170166252211191176209197171
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MD5: 1ca34e5d8ad6ee8c4f6ab3eb48a3349a 

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN 
POSOJIL  

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ

SEDEŽ UPORABNIKA: TRIGLAVSKA CESTA 035, 4264 Bohinjska Bistrica

ŠIFRA UPORABNIKA: *  75035

MATIČNA ŠTEVILKA:  5883415000

v EUR (brez centov)

  VRSTA NALOŽB OZIROMA 
POSOJIL 

 Oznaka 
za AOP 

 Znesek 
naložb 

in 
danih 
posojil 
(1.1.) 

 Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

 Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

 Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

 Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih 
posojil 

 Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

 Znesek 
naložb 

in 
danih 
posojil 
(31.12) 

 Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(31.12.) 

 Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

 Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih 
posojil  

  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (3+5-
7) 

 10 (4+6-
8)  11 (9-10)  12 

  I. Dolgoročne finančne 
naložbe (800 = 801 + 806 + 
813 + 814) 

 800 

  

516.445 

   

  445      44.381      0      364      0    

  

560.462 

   

  445      560.017      0    

  A. Naložbe v delnice 
(801=802+803+804+805)  801 

  

485.728 

   

  445      41.927      0      364      0    

  

527.291 

   

  445      526.846      0    

  1. Naložbe v delnice v javna 

podjetja 

 802   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  2. Naložbe v delnice v 

finančne institucije 

 803 

  

164.362 

   

  0      11.413      0      0      0    

  

175.775 

   

  0      175.775      0    

  3. Naložbe v delnice v 

privatna podjetja 

 804 

  

321.366 

   

  445      30.514      0      364      0    

  

351.516 

   

  445      351.071      0    

  4. Naložbe v delnice v tujini  805   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  B. Naložbe v deleže (806= 
807+808+809+810+811+812)  806 

  30.717 

   

  0      2.454      0      0      0    

  33.171 

   

  0      33.171      0    

  1. Naložbe v deleže v javna 

podjetja 

 807   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  2. Naložbe v deleže v 

finančne institucije 

 808   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  3. Naložbe v deleže v 

privatna podjetja 

 809 

  30.717 

   

  0      2.454      0      0      0    

  33.171 

   

  0      33.171      0    

  4. Naložbe v deleže državnih 

družb, ki imajo obliko d.d. 

 810   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  5. Naložbe v deleže državnih 

družb, ki imajo obliko d.o.o. 

 811   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  6. Naložbe v deleže v tujini  812   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  C. Naložbe v plemenite 
kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno 

 813   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  D. Druge dolgoročne 
kapitalske naložbe (814 = 
815 + 816 + 817 + 818) 

 814   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  1. Namensko premoženje, 

preneseno javnim skladom 

 815   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  2. Premoženje, preneseno v 

last drugim pravnim osebam 

javnega prava, ki imajo 

premoženje v svoji lasti 

 816   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  3. Druge dolgoročne 

kapitalske naložbe doma 

 817   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  4. Druge dolgoročne 

kapitalske naložbe v tujini 

 818   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  II. Dolgoročno dana 
posojila in depoziti (819 = 
820 + 829 + 832 + 835) 

 819 

  

163.319 

   

  0      1.033      0      12.304      0    

  

152.048 

   

  0      152.048      0    

  A. Dolgoročno dana 
posojila (820 = 821 + 822 + 
823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 
828) 

 820 

  

163.319 

   

  0      1.033      0      12.304      0    

  

152.048 

   

  0      152.048      0    

  1. Dolgoročno dana posojila 

posameznikom 

 821 

  46.045 

   

  0      1.033      0      12.304      0    

  34.774 

   

  0      34.774      0    

  2. Dolgoročno dana posojila 

javnim skladom 

 822   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  3. Dolgoročno dana posojila 

javnim podjetjem 

 823   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  4. Dolgoročno dana posojila 

finančnim institucijam 

 824   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    
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Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)  

  5. Dolgoročno dana posojila 

privatnim podjetjem 

 825 

117.274 

   

  0      0      0      0      0    

117.274 

   

  0      117.274      0    

  6. Dolgoročno dana posojila 

drugim ravnem države 

 826   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  7. Dolgoročno dana posojila 

državnemu proračunu 

 827   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  8. Druga dolgoročno dana 

posojila v tujino 

 828   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  B. Dolgoročno dana 
posojila z odkupom 
vrednostnih papirjev (829 = 
830 + 831) 

 829   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  1. Domačih vrednostnih 

papirjev 

 830   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  2. Tujih vrednostnih papirjev  831   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  C. Dolgoročno dani 
depoziti (832 = 833 + 834)  832   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  1. Dolgoročno dani depoziti 

poslovnim bankam 

 833   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  2. Drugi dolgoročno dani 

depoziti 

 834   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  D. Druga dolgoročno dana 
posojila  835   0      0      0      0      0      0      0      0      0      0    

  III. Skupaj (836 = 800 + 819)  836 

  

679.764 

   

  445      45.414      0      12.668      0    

  

712.510 

   

  445      712.065      0    

Kraj in datum: 

BOHINJSKA BISTRICA, 28.02.2011

Oseba, odgovorna za 

sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nika Prevec župan Franc Kramar, 
univ.dipl.inž.les.

MD5: 1ca34e5d8ad6ee8c4f6ab3eb48a3349a 

datum in ura:   17.03.2011  12:49

uporabnik: prevec

telefon: 04 5770118

IO: 211193179204192170166252211191176209197171
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MD5: c681b696fb3a48becbe675db05d2369d 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH 
UPORABNIKOV  

Od 01.01.2010 do 31.12.2010  

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ

SEDEŽ UPORABNIKA: TRIGLAVSKA CESTA 035, 4264 Bohinjska Bistrica

ŠIFRA UPORABNIKA: *  75035

MATIČNA ŠTEVILKA:  5883415000

v EUR (brez centov)

  ČLENITEV 
KONTOV  NAZIV KONTA  Oznaka 

za AOP 
 ZNESEK - 

Tekoče leto 

 ZNESEK - 
Predhodno 

leto 

  1  2  3  4  5 

   

 I. SKUPAJ PRIHODKI 
(101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)  101   7.767.270      8.657.093    

   

 TEKOČI PRIHODKI 
(102 = 103 + 140)  102   6.322.346      5.870.086    

  70 

 DAVČNI PRIHODKI 
(103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)  103   4.863.973      4.245.186    

  700 

 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 

(104 = 105 + 106 + 107) 

 104   3.767.092      3.180.985    

  7000  Dohodnina  105   3.767.092      3.180.985    

  7001  Davek od dohodka pravnih oseb  106   0      0    

  7002  Drugi davki na dohodek in dobiček  107   0      0    

  701 

 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

(108 = 109 + 110 + 111 + 112) 

 108   0      0    

  7010  Prispevki zaposlenih  109   0      0    

  7011  Prispevki delodajalcev  110   0      0    

  7012  Prispevki samozaposlenih  111   0      0    

  7013  Ostali prispevki za socialno varnost  112   0      0    

  702 

 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO 

(113 = 114 + 115) 

 113   0      0    

  7020  Davek na izplačane plače  114   0      0    

  7021  Posebni davek na določene prejemke  115   0      0    

  703 

 DAVKI NA PREMOŽENJE 

(116 = 117 + 118 + 119 + 120) 

 116   522.776      481.290    

  7030  Davki na nepremičnine  117   379.892      338.977    

  7031  Davki na premičnine  118   28      0    

  7032  Davki na dediščine in darila  119   28.477      49.505    

  7033  Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  120   114.379      92.808    

  704 

 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 

(121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130) 

 121   574.105      582.911    

  7040  Davek na dodano vrednost  122   0      0    

  7041  Drugi davki na blago in storitve  123   0      0    
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  7042  Trošarine (akcize)  124   0      0    

  7043  Dobiček fiskalnih monopolov  125   0      0    

  7044  Davki na posebne storitve  126   3.367      1.650    

  7045  Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti  127   0      0    

  7046  Letna povračila za uporabo cest  128   0      0    

  7047  Drugi davki na uporabo blaga in storitev  129   570.738      581.261    

  7048  Davki na motorna vozila  130   0      0    

  705 

 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE 

(131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138) 

 131   0      0    

  7050  Carine  132   0      0    

  7051  Druge uvozne dajatve  133   0      0    

  7052  Izvozne dajatve  134   0      0    

  7053  Dobički izvoznih in uvoznih monopolov  135   0      0    

  7054  Dobički od menjave tujih valut  136   0      0    

  7055  Davki na menjavo tujih valut  137   0      0    

  7056  Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije  138   0      0    

  706  DRUGI DAVKI  139   0      0    

  71 

 NEDAVČNI PRIHODKI 
(140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)  140   1.458.373      1.624.900    

  710 

 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 

(141 = 142 + 143 + 144) 

 141   360.667      368.721    

  7100 

 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 

odhodki 

 142   10.169      10.336    

  7102  Prihodki od obresti  143   1.059      2.381    

  7103  Prihodki od premoženja  144   349.439      356.004    

  711 

 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE 

(145 = 146 + 147) 

 145   4.140      3.377    

  7110  Sodne takse  146   0      0    

  7111  Upravne takse in pristojbine  147   4.140      3.377    

  712  GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  148   75.923      42.587    

  713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  149   830.453      907.230    

  714 

 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 

(150 = 151 + 152) 

 150   187.190      302.985    

  7140  Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost  151   0      0    

  7141  Drugi nedavčni prihodki  152   187.190      302.985    

  72 

 KAPITALSKI PRIHODKI 
(153 = 154 + 159 + 162)  153   30.410      18.415    

  720 

 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 

(154 = 155 + 156 + 157 + 158) 

 154   9.461      8.711    

  7200  Prihodki od prodaje zgradb in prostorov  155   9.461      8.711    
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  7201  Prihodki od prodaje prevoznih sredstev  156   0      0    

  7202  Prihodki od prodaje opreme  157   0      0    

  7203  Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev  158   0      0    

  721 

 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 

(159 = 160 + 161) 

 159   0      0    

  7210  Prihodki od prodaje blagovnih rezerv  160   0      0    

  7211  Prihodki od prodaje drugih zalog  161   0      0    

  722 

 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 

(162 = 163 + 164 + 165) 

 162   20.949      9.704    

  7220  Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov  163   0      0    

  7221  Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  164   20.949      9.704    

  7222  Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev  165   0      0    

  73 

 PREJETE DONACIJE 
(166 = 167 + 170 + 175)  166   16.445      2.165    

  730 

 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 

(167 = 168 + 169) 

 167   16.445      2.165    

  7300  Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  168   13.990      2.165    

  7301  Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb  169   2.455      0    

  731 

 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 

(170 = 171 + 172 + 173 + 174) 

 170   0      0    

  7310  Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij  171   0      0    

  7311  Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij  172   0      0    

  7312  Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb  173   0      0    

  7313  Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb  174   0      0    

  732  DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ  175   0      0    

  74 

 TRANSFERNI PRIHODKI  
(176 = 177 + 183)  176   1.398.069      2.766.427    

  740 

 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ  

(177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182) 

 177   664.947      1.302.348    

  7400  Prejeta sredstva iz državnega proračuna  178   619.578      1.277.879    

  7401  Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  179   0      0    

  7402  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja  180   45.369      24.419    

  7403  Prejeta sredstva iz javnih skladov  181   0      50    

  7404  Prejeta sredstva iz javnih agencij  182   0      0    

  741 

 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 

PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

(183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191) 

 183   733.122      1.464.079    

  7410 

 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih 

pomoči Evropske unije 

 184   0      0    

  7411 

 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 

za izvajanje skupne kmetijske politike 

 185   0      0    

  7412 

 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije 

iz strukturnih skladov 

 186   0      0    

 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije 
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  7413 iz kohezijskega sklada  187   0      0    

  7414 

 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije 

za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 

 188   0      0    

  7415 

 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 

iz naslova pavšalnih povračil 
 189   0      0    

  7416 

 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

 190   0      0    

  7417 

 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih 

institucij 

 191   733.122      1.464.079    

  78 

 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
(192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)  192   0      0    

  780 

 PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE 

(193 = 194 + 195 + 196 + 197) 

 193   0      0    

  7800  Prejeta sredstva PHARE  194   0      0    

  7801  Prejeta sredstva ISPA  195   0      0    

  7802  Prejeta sredstva SAPARD  196   0      0    

  7803  Popristopna pomoč  197   0      0    

  781 

 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE 

KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE 

(198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203) 

 198   0      0    

  7810 

 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz 

Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni 

del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega 

sklada (EKJS) 

 199   0      0    

  7811 

 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz 

Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni 

del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega 

sklada (EKJS) 

 200   0      0    

  7812 

 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz 

Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni 

del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (EKSRP) 

 201   0      0    

  7813  Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike  202   0      0    

  7814  Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike  203   0      0    

  782 

 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV 

(204 = 205 + 206 + 207 + 208) 

 204   0      0    

  7820 

 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in 

usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund) 

 205   0      0    

  7821 

 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

(ERDF)  

 206   0      0    

  7822  Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)  207   0      0    

  7823 

 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za 

usmerjanje ribištva (FIFG) 

 208   0      0    

  783  PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA  209   0      0    

  784 

 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE 

CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU 

(210 = 211 + 212 + 213 + 214) 

 210   0      0    

  7840  Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo  211   0      0    

  7841  Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike  212   0      0    

  7842 

 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in 

zaposlovanje 

 213   0      0    

  7843 

 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in 

pravica 

 214   0      0    

  785 

 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH 

POVRAČIL 

(215 = 216+217) 

 215   0      0    

  7850 

 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev 

 216   0      0    
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denarnega toka 

  7851 

 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko 

izravnavo 

 217   0      0    

  786  OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE   218   0      0    

  787  PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ  219   0      0    

  788  PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE  220   0      0    

   

 II. SKUPAJ ODHODKI 
(221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)  221   7.900.351      9.542.472    

  40 

 TEKOČI ODHODKI 
(222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)  222   3.029.501      3.757.271    

  400 

 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

(223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230) 

 223   763.731      726.333    

  4000  Plače in dodatki  224   640.758      609.859    

  4001  Regres za letni dopust  225   32.860      28.224    

  4002  Povračila in nadomestila  226   58.063      53.649    

  4003  Sredstva za delovno uspešnost  227   179      542    

  4004  Sredstva za nadurno delo  228   26.075      30.263    

  4005  Plače za delo nerezidentov po pogodbi  229   0      0    

  4009  Drugi izdatki zaposlenim  230   5.796      3.796    

  401 

 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 

(231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236) 

 231   121.999      115.695    

  4010  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  232   60.473      56.946    

  4011  Prispevek za zdravstveno zavarovanje  233   46.421      44.589    

  4012  Prispevek za zaposlovanje  234   399      381    

  4013  Prispevek za starševsko varstvo  235   677      639    

  4015 

 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi 

ZKDPZJU 

 236   14.029      13.140    

  402 

 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

(237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247) 

 237   2.060.022      2.746.674    

  4020  Pisarniški in splošni material in storitve  238   243.776      236.043    

  4021  Posebni material in storitve  239   489.159      653.960    

  4022  Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  240   446.074      554.122    

  4023  Prevozni stroški in storitve  241   198.507      192.530    

  4024  Izdatki za službena potovanja  242   14.429      12.133    

  4025  Tekoče vzdrževanje  243   424.808      807.475    

  4026  Poslovne najemnine in zakupnine  244   61.297      64.343    

  4027  Kazni in odškodnine  245   11.870      22.337    

  4028  Davek na izplačane plače  246   0      0    

  4029  Drugi operativni odhodki  247   170.102      203.731    
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  403 

 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 

(248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931) 

 248   26.228      6.208    

  4030  Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije  249   0      0    

  4031  Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam  250   26.228      6.208    

  4032  Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam  251   0      0    

  4033  Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem  252   0      0    

  4034  Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu  253   0      0    

  4035  Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR  931   0      0    

  404 

 PLAČILA TUJIH OBRESTI 

(254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259) 

 254   0      0    

  4040  Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam  255   0      0    

  4041  Plačila obresti od kreditov - tujim vladam  256   0      0    

  4042  Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam  257   0      0    

  4043  Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem  258   0      0    

  4044  Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih  259   0      0    

  405 

 Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 

preteklega leta 

 932   0      0    

  409 

 REZERVE 

(260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265) 

 260   57.521      162.361    

  4090  Splošna proračunska rezervacija  261   28.746      29.934    

  4091  Proračunska rezerva  262   24.541      128.846    

  4092  Druge rezerve  263   0      0    

  4093  Sredstva za posebne namene  264   4.234      3.581    

  4098  Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih  265   0      0    

  41 

 TEKOČI TRANSFERI 
(266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)  266   2.071.067      1.813.218    

  410 

 SUBVENCIJE 

(267 = 268 + 269 + 270) 

 267   150.764      143.679    

  4100  Subvencije javnim podjetjem  268   0      0    

  4101  Subvencije finančnim institucijam  269   0      0    

  4102  Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  270   150.764      143.679    

  411 

 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 

(271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280) 

 271   884.873      731.435    

  4110  Transferi nezaposlenim  272   0      0    

  4111  Družinski prejemki in starševska nadomestila  273   18.339      19.823    

  4112  Transferi za zagotavljanje socialne varnosti  274   6.194      7.141    

  4113  Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja  275   0      0    

  4114  Pokojnine  276   0      0    

  4115  Nadomestila plač  277   0      0    
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  4116  Boleznine  278   0      0    

  4117  Štipendije  279   17.340      20.420    

  4119  Drugi transferi posameznikom  280   843.000      684.051    

  412  TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM  281   216.603      225.825    

  413 

 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

(282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289) 

 282   818.827      712.279    

  4130  Tekoči transferi občinam  283   84.684      17.130    

  4131  Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  284   8.936      14.932    

  4132  Tekoči transferi v javne sklade  285   0      0    

  4133  Tekoči transferi v javne zavode  286   725.207      680.217    

  4134  Tekoči transferi v državni proračun  287   0      0    

  4135 

 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki 

 288   0      0    

  4136  Tekoči transferi v javne agencije  289   0      0    

  414 

 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 

(290 = 291 + 292 + 293 + 294) 

 290   0      0    

  4140  Tekoči transferi mednarodnim institucijam  291   0      0    

  4141  Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam  292   0      0    

  4142  Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini  293   0      0    

  4143  Drugi tekoči transferi v tujino  294   0      0    

  42 

 INVESTICIJSKI ODHODKI 
(295 = 296)  295   2.643.132      3.712.255    

  420 

 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 

(296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906) 

 296   2.643.132      3.712.255    

  4200  Nakup zgradb in prostorov  297   0      0    

  4201  Nakup prevoznih sredstev  298   171.862      38.275    

  4202  Nakup opreme  299   62.334      68.132    

  4203  Nakup drugih osnovnih sredstev  900   29.266      4.165    

  4204  Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  901   1.514.025      2.581.562    

  4205  Investicijsko vzdrževanje in obnove  902   597.314      661.481    

  4206  Nakup zemljišč in naravnih bogatstev  903   8.677      72.912    

  4207  Nakup nematerialnega premoženja  904   0      0    

  4208 

 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring 

 905   259.654      285.728    

  4209  Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog  906   0      0    

  43 

 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(907 = 908 + 916)  907   156.651      259.728    

  431 

 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO 

PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

(908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915) 

 908   115.898      196.159    
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Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 

državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)  

  4310  Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  909   103.757      162.917    

  4311  Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin  910   12.141      33.242    

  4312  Investicijski transferi finančnim institucijam  911   0      0    

  4313  Investicijski transferi privatnim podjetjem  912   0      0    

  4314  Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  913   0      0    

  4315 

 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 

proračunski uporabniki 

 914   0      0    

  4316  Investicijski transferi v tujino  915   0      0    

  432 

 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 

(916 = 917 + 918 + 919 + 920) 

 916   40.753      63.569    

  4320  Investicijski transferi občinam  917   0      0    

  4321  Investicijski transferi javnim skladom in agencijam  918   0      0    

  4322  Investicijski transferi v državni proračun  919   0      0    

  4323  Investicijski transferi javnim zavodom  920   40.753      63.569    

  450 

 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE 
(921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)  921   0      0    

  4500  Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije  922   0      0    

  4501  Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost  923   0      0    

  4502  Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka   924   0      0    

  4503 

 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega 

kraljestva 

 925   0      0    

  4504 

 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin 

Nizozemske in Švedske 

 926   0      0    

   

 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(927 = 101 - 221)  927   0      0    

   

 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(928 = 221 - 101)  928   133.081      885.379    

   

 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju 

(celo število) 

 929   42      40    

    Število mesecev poslovanja  930   12      12    

Kraj in datum: 

BOHINJSKA BISTRICA, 28.02.2011

Oseba, odgovorna za 

sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nika Prevec župan Franc Kramar, 
univ.dipl.inž.les.

MD5: c681b696fb3a48becbe675db05d2369d 

datum in ura:   17.03.2011  12:46

uporabnik: prevec

telefon: 04 5770118

IO: 211193179204192170166252211191176209197171
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MD5: ee498a3fa628ad3641ed3ae2fb2b6d62 

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
Od 01.01.2010 do 31.12.2010  

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ

SEDEŽ UPORABNIKA: TRIGLAVSKA CESTA 035, 4264 Bohinjska Bistrica

ŠIFRA UPORABNIKA: *  75035

MATIČNA ŠTEVILKA:  5883415000

v EUR (brez centov)

  ČLENITEV 
KONTOV  NAZIV KONTA  Oznaka 

za AOP 
 ZNESEK - 

Tekoče leto 

 ZNESEK - 
Predhodno 

leto 

  1  2  3  4  5 

  75 

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 
(301=302+313+319+320) 

 301   1.385      33.719    

  750 

 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312) 

 302   1.385      4.401    

  7500  Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov  303   1.385      4.401    

  7501  Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov  304   0      0    

  7502 

 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali 

občin 

 305   0      0    

  7503  Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij  306   0      0    

  7504  Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij  307   0      0    

  7505  Prejeta vračila danih posojil od občin  308   0      0    

  7506  Prejeta vračila danih posojil iz tujine  309   0      0    

  7507  Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu  310   0      0    

  7508  Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij  311   0      0    

  7509  Prejeta vračila plačanih poroštev  312   0      0    

  751 

 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(313=314+315+316+317+318) 

 313   0      29.318    

  7510 

 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, 

ki so v lasti države ali občin 

 314   0      0    

  7511  Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah  315   0      0    

  7512  Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih  316   0      29.318    

  7513  Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev  317   0      0    

  7514  Prejeta vračila namenskega premoženja  318   0      0    

  752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  319   0      0    

  753 

 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V 

ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR 

 320   0      0    

  44 

 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)  321   999      1.117    

  440 

 DANA POSOJILA 

(322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332) 

 322   0      0    

  4400  Dana posojila posameznikom in zasebnikom  323   0      0    

  4401  Dana posojila javnim skladom  324   0      0    
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Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

  4402  Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin  325   0      0    

  4403  Dana posojila finančnim institucijam  326   0      0    

  4404  Dana posojila privatnim podjetjem  327   0      0    

  4405  Dana posojila občinam  328   0      0    

  4406  Dana posojila v tujino  329   0      0    

  4407  Dana posojila državnemu proračunu  330   0      0    

  4408  Dana posojila javnim agencijam  331   0      0    

  4409  Plačila zapadlih poroštev  332   0      0    

  441 

 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 

(333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339) 

 333   0      0    

  4410 

 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države 

ali občin 

 334   0      0    

  4411  Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah  335   0      0    

  4412  Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih  336   0      0    

  4413  Skupna vlaganja (joint ventures)  337   0      0    

  4414  Povečanje kapitalskih deležev v tujino  338   0      0    

  4415  Povečanje drugih finančnih naložb  339   0      0    

  442 

 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 

(340 = 341 + 342 + 343) 

 340   999      1.117    

  4420  Dana posojila iz sredstev kupnin  341   0      0    

  4421  Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije  342   999      1.117    

  4422  Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin  343   0      0    

  443 

 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH 

PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI 

LASTI 

(344 = 345 + 346) 

 344   0      0    

  4430  Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih  345   0      0    

  4431 

 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi 

lasti 

 346   0      0    

  444 

 DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE 

SREDSTEV SISTEMA EZR 

 347   0      0    

   

 VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 
(348 = 301 - 321) 

 348   386      32.602    

   

 VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 
(349 = 321 - 301) 

 349   0      0    

Kraj in datum: 

BOHINJSKA BISTRICA, 28.02.2011

Oseba, odgovorna za 

sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nika Prevec župan Franc Kramar, 
univ.dipl.inž.les.
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* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 

državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)  

MD5: ee498a3fa628ad3641ed3ae2fb2b6d62 

datum in ura:   17.03.2011  12:47

uporabnik: prevec

telefon: 04 5770118

IO: 211193179204192170166252211191176209197171
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MD5: b8da5a1f84ca37478bd3398c613f7b02 

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA  
Od 01.01.2010 do 31.12.2010  

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ

SEDEŽ UPORABNIKA: TRIGLAVSKA CESTA 035, 4264 Bohinjska Bistrica

ŠIFRA UPORABNIKA: *  75035

MATIČNA ŠTEVILKA:  5883415000

v EUR (brez centov)

  ČLENITEV 
KONTOV  NAZIV KONTA  Oznaka za 

AOP 
 ZNESEK - Tekoče 

leto 
 ZNESEK - 

Predhodno leto 

  1  2  3  4  5 

  50 

 VII. ZADOLŽEVANJE 
(351 = 352+358)  351   379.000      900.000    

  500 

 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 

(352=353+354+355+356+357) 

 352   379.000      900.000    

  5000  Najeti krediti pri Banki Slovenije  353   0      0    

  5001  Najeti krediti pri poslovnih bankah  354   379.000      900.000    

  5002  Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah  355   0      0    

  5003  Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih  356   0      0    

  5004 

 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na 

domačem trgu 

 357   0      0    

  501 

 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 

(358=359+360+361+362+363) 

 358   0      0    

  5010  Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah  359   0      0    

  5011  Najeti krediti pri tujih vladah  360   0      0    

  5012 

 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih 

institucijah 

 361   0      0    

  5013  Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih  362   0      0    

  5014  Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev  363   0      0    

  55 

 VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(364=365+371)  364   135.000      0    

  550 

 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

(365=366+367+368+369+370) 

 365   135.000      0    

  5500  Odplačila kreditov Banki Slovenije  366   0      0    

  5501  Odplačila kreditov poslovnim bankam  367   135.000      0    

  5502  Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam  368   0      0    

  5503  Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  369   0      0    

  5504 

 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na 

domačem trgu 

 370   0      0    

  551 

 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 

(371=372+373+374+375+376) 

 371   0      0    

  5510  Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam  372   0      0    

  5511  Odplačila dolga tujim vladam  373   0      0    

  5512 

 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim 

institucijam 

 374   0      0    
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Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju 

letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 

državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)  

  5513  Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem  375   0      0    

  5514 

 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih 

trgih 

 376   0      0    

   

 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(377=351-364)  377   244.000      900.000    

   

 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(378=364-351)  378   0      0    

   

 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(379=(927+348+377)-(928+349+378))  379   111.305      47.223    

   

 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(380=(928+349+378)-(927+348+377))  380   0      0    

Kraj in datum: 

BOHINJSKA BISTRICA, 28.02.2011

Oseba, odgovorna za 

sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nika Prevec župan Franc Kramar, 
univ.dipl.inž.les.

MD5: b8da5a1f84ca37478bd3398c613f7b02 

datum in ura:   17.03.2011  12:47

uporabnik: prevec

telefon: 04 5770118

IO: 211193179204192170166252211191176209197171
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MD5: 080a5df4a7810112e6e54ff6dcc1bf85 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV  
za obdobje od 01.01.2010 do 31.12.2010  

IME UPORABNIKA: OBČINA BOHINJ

SEDEŽ UPORABNIKA: TRIGLAVSKA CESTA 035, 4264 Bohinjska Bistrica

ŠIFRA UPORABNIKA: *  75035

MATIČNA ŠTEVILKA:  5883415000

v EUR (brez centov)

  ČLENITEV 
PODSKUPIN KONTOV  NAZIV PODSKUPINE KONTOV  Oznaka za 

AOP 
 ZNESEK - 

Tekoče leto 
 ZNESEK - 

Predhodno leto 

  1  2  3  4  5 

   

 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(600 = 601 + 602 - 603 + 604)  600   795.584      851.709    

  760  PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV  601   795.584      851.709    

   

 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

 602   0      0    

   

 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

 603   0      0    

  761  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA   604   0      0    

  762  B) FINANČNI PRIHODKI  605   135.470      161.529    

  763  C) DRUGI PRIHODKI  606   29.946      30.281    

   

 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(607 = 608 + 609)  607   0      0    

  del 764  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  608   0      0    

  del 764  DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI  609   0      0    

   

 D) CELOTNI PRIHODKI 
(610 = 600 + 605 + 606 + 607)  610   961.000      1.043.519    

   

 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(611 = 612 + 613 + 614)  611   881.578      1.361.943    

  del 466 

 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 

BLAGA 

 612   0      0    

  460  STROŠKI MATERIALA  613   340.842      346.199    

  461  STROŠKI STORITEV  614   540.736      1.015.744    

   

 F) STROŠKI DELA 
(615 = 616 + 617 + 618)  615   422.097      407.182    

  del 464  PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ  616   362.283      317.601    

  del 464 

 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

DELODAJALCEV 

 617   54.481      46.405    

  del 464  DRUGI STROŠKI DELA  618   5.333      43.176    

  462  G) AMORTIZACIJA  619   170.204      292.980    

  463  H) REZERVACIJE  620   0      6    

  del 465  I) DAVEK OD DOBIČKA  621   0      0    

  del 465  J) OSTALI DRUGI STROŠKI  622   0      0    

  467  K) FINANČNI ODHODKI  623   0      0    
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Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 

državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)  

  468  L) DRUGI ODHODKI  624   0      0    

   

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(625 = 626 + 627)  625   0      0    

  del 469  ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  626   0      0    

  del 469  OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI  627   0      0    

   

 N) CELOTNI ODHODKI 
(628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 
625) 

 628   1.473.879      2.062.111    

   

 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(629 = 610 - 628)  629   0      0    

   

 P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(630 = 628 - 610)  630   512.879      1.018.592    

Kraj in datum: 

BOHINJSKA BISTRICA, 28.02.2011

Oseba, odgovorna za 

sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Nika Prevec župan Franc Kramar, 
univ.dipl.inž.les.

MD5: 080a5df4a7810112e6e54ff6dcc1bf85 

datum in ura:   17.03.2011  12:48

uporabnik: prevec

telefon: 04 5770118

IO: 211193179204192170166252211191176209197171
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1. UVOD 
 
V skladu z določili 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, občina samostojno opravlja 
lokalne zadeve javnega pomena določene z statutom oziroma zakonom. Občina za 
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: 

• upravlja občinsko premoženje; 
• omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge 

s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 
• načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov 

v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 
zemljišči; 

• ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 
sklada stanovanj; 

• v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe; 
• pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka 

in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele; 
• skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 

odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 
• ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 
• ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 

kvaliteto življenja njenih prebivalcev; 
• pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo 

dejavnost na svojem območju; 
• pospešuje razvoj športa in rekreacije; 
• pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 

programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z 
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju; 

• gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 
redarstva; 

• organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe; 
• organizira redarsko službo in skrbi za red v občini; 
• skrbi za požarno varnost; 
• organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 
• določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine in 

opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, 
s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno; 

• sprejema statut občine in druge splošne akte; 
• organizira občinsko upravo; 
• ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 
Občinska uprava na podlagi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Bohinj opravlja vse strokovne, upravne, organizacijsko tehnične in administrativne 
naloge pri izvajanju pristojnosti občine. 
 
Občina je cilje na posameznem področju opredelila v postopku priprave in sprejema 
proračuna za leto 2010. V nadaljevanju so podrobneje predstavljene naloge, ki so bile 
izvedene v letu 2010 in cilji, ki so bili doseženi po področjih. 
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2. SPLOŠNE ZADEVE 
 
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge: 

• kadrovske zadeve; 
• strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, 

občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za nadzorni odbor in druge občinske 
organe; 

• splošne pravne zadeve, upravljanje s premoženjem občine 
• naloge glavne pisarne in arhiviranja; 
• gospodarjenje s prostori, tehnično opremo in AOP za delo občinske uprave; 
• informiranje; 
• izvajanje protokolarnih dogodkov; 
• druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje. 

 

2.1. Kadrovske zadeve 

 
V občinski upravi je sistemiziranih 44 delovnih mest, od tega 25 v nesamostojnem režijskem 
obratu. Poleg tega je v delovnem razmerju tudi župan, ki funkcijo opravlja poklicno. 
 
Število zaposlenih v občinski upravi in nesamostojnem režijskem obratu na dan 31.12.2010 
je brez župana znašalo 41 zaposlenih. Od tega je en uslužbenec zaposlen za določen čas, in 
sicer za čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, enako je za nadomeščanje 
uslužbenke na porodniškem dopustu zaposlen tudi en uslužbenec na režijskem obratu, poleg 
tega je na režijskem obratu za določen čas zaposlenih še pet uslužbencev, in sicer zaradi 
povečanja del in nalog na področju komunalne infrastrukture. Tri delovna mesta – višji 
svetovalec za pravne zadeve, strokovni sodelavec VI na področju ravnanja z odpadno vodo 
in direktor občinske uprave na dan 31.12.2010 niso bila zasedena. 
 
Izvedeni so bili 3 javni natečaji za zasedbo prostih delovnih mest, odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi v letu 2010 ni bilo. 
 
Tabela št. 1: Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2010 – občinska uprava 

 Nedoločen čas Določen čas 
 UDM STDM UDM STDM 
VII 9 2 2  
VI 1    
V 2 1 1  
IV     
III     
II     
I     
SKUPAJ 12 3 3  

 
Tabela št. 2: Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2010 – režijski obrat 

 Nedoločen čas Določen čas 
 UDM STDM UDM STDM 
VII 1    
VI 1    
V  5   
IV  11   
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III    1 
II  1  4 
I     
SKUPAJ 2 17  5 

 
V letu 2010 je imela Občina Bohinj sklenjenih sedem podjemnih pogodb (čistilka na 
režijskem obratu, občasna pomoč pri čiščenju dvorane Danica, vodenje občinske kronike, 
urejanje ceste v Podjelje, zbiranje soglasij za kolesarsko stezo in pomoč pri gradnji 
kanalizacije). 
 
V Občini Bohinj je bilo v letu 2010 zaposlenih pet javnih delavcev. Trije so svoje delo 
opravljali na območju Bohinjske Bistrice, eden na območju Krajevne skupnosti Srednja vas 
in eden na območju Krajevne skupnosti Koprivnik Gorjuše. Njihova delovna obveznost je 
šest ur dnevno. Večinoma so čistili pločnike in parke ter praznili koše za smeti. 
 

2.2. Strokovna, organizacijska, tehnična in administrativna opravila za 
organe občine 

 
V letu 2010 je občinska uprava izvedla vse strokovne, organizacijske in administrativno 
tehnične naloge za župana, občinski svet in druge organe občine in delovna telesa 
občinskega sveta. 
 
Občinski svet Občine Bohinj se je v letu 2010 sestal na 7 rednih sejah in 1 izredni seji. 
Občinski svet je v okviru obravnavanih točk na sejah sprejel 69 odločitev in obravnaval 66 
točk dnevnega reda. Občinski svet je sprejel naslednje splošne in druge akte: 
- odloki  11, 
- pravilniki  2, 
- sklepi 8, 
- drugi akti  5. 
 
Delovna telesa Občinskega sveta so imela naslednje število sej: 
Komisija za negospodarske dejavnosti 5 
Statutarno-pravna komisija 6 
Komisija za gospodarstvo in podjetništvo 3 
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja, 
komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo 

4 

Komisija za turizem in kmetijstvo 5 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 2 
 
Nadzorni odbor se je letu 2010 sestal na 7 rednih sejah. V okviru svojega programa dela so 
opravili 2 nadzora. 
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2.3. Splošne pravne zadeve, upravljanje s premoženjem občine 

 
Cenitve 
 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list  RS, 
št. 86/10)., ki je razveljavil Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. 
RS, št. 14/07), kot tudi na njegovi osnovi sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07,94/07, 100/09, 49/10), ki velja, dokler ne bo sprejeta 
nova Uredba na podlagi ZSPDSLS, zahtevata, da mora biti premoženje, ki je predmet 
razpolaganja (prodaja, menjava) ocenjeno. Njegovo vrednost oceni pooblaščeni ocenjevalec 
vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje ali zakona, ki 
ureja sodišča. Zakon sicer ne zahteva cenitve v primerih pridobivanja (nakupa) stvarnega 
premoženja, vendar Uredba določa, da je sestavni del posamičnega programa tudi ocenjena 
vrednost premoženja, kar predstavlja vrednost, določeno s cenitvijo.  
 
V letu 2010 je bilo izdelano cenitveno poročilo: 
- za nakup zemljišč za potrebe izgradnje kolesarske poti Bohinj (dopolnitev cenitve zaradi 
novo nastalih parcel) 
 
Pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem 
 
Državni zbor Republike Slovenije je v začetku leta 2007 sprejel Zakon o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07; ZSPDPO), ki ureja ravnanje s 
stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin, ureja evidence nepremičnega premoženja 
države in občin ter interni trg nepremičnin. Navedeni zakon se je uporabljal od 3.9.2007 do 
17. 11. 2010, ko je začel veljati novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list  RS, št. 86/10). Na podlagi 41. člena ZSPDSLS se v 
prehodnem obdobju postopki sprejetja letnih načrtov pridobivanja ter razpolaganja 
stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, začetih pred uveljavitvijo 
novega zakona, dokončajo po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo novega zakona.  
 
Na podlagi 39. člena ZSPDPO je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/07, 94/07, 100/09, 49/10) (v 
nadaljevanju Uredba), ki se uporablja od 19.9.2007 dalje. Uredba podrobneje ureja 
postopke ravnanja s stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin. Stvarno premoženje 
so nepremičnine in premičnine, s katerimi občina ravna na različne načine: ga pridobiva, z 
njim razpolaga, ga upravlja in najema. 
 
V skladu z načelom gospodarne rabe javnih sredstev lahko občine pridobivajo stvarno 
premoženje zgolj v obsegu, kot ga nujno potrebujejo za nemoteno opravljanje svojih funkcij, 
brez nepotrebnih zalog. 
 
Nakup zemljišč 
V letu 2010 so bili realizirani nakupi zemljišč za potrebe izgradnje kolesarske poti. 
 
Nakup poslovnih stavb 
Občina v letu 2010 ni kupila nobenega poslovnega prostora. 
 
Prodaja občinskega premoženja 
Občina v letu 2010 ni prodajala občinskega premoženja. 
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2.4. Naloge glavne pisarne 

 
Občinska uprava je v okviru te naloge vodila, usklajevala in nadzirala pretok dokumentov, 
organizirala pisarniško poslovanje in hrambo dokumentarnega gradiva in nudila informacije 
strankam o upravnih postopkih, ki jih vodi občinska uprava. Za vodenje dokumentarnega 
gradiva uporabljala sodoben računalniški program. Nadaljujemo z aktivnostmi za ureditev 
arhivskega in dokumentarnega gradiva. 
 

2.5. Gospodarjenje s prostori, tehnično opremo in AOP za delo občinske 
uprave 

 
Občinska uprava je skrbela za tekoče vzdrževanje in obratovanje občinske zgradbe in 
tehnične opreme. Za vzdrževanje tehnične opreme, predvsem računalnikov je imela 
sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci. Občinska upravna stavba s svojimi prostori 
omogoča zadostne delovne pogoje za zaposlene. Občinska uprava pomemben del procesov 
izvaja ob podpori sodobnih računalniških programov, ki jih vzdržujejo in posodabljajo 
zunanji izvajalci. 
 

2.6. Informiranje 

 
Občina Bohinj redno informira svoje občane preko časopisa Bohinjske novice (v letu 2010 je 
izšlo 12 številk), spletnih strani Občine Bohinj, z javnim predvajanjem sej Občinskega sveta 
preko televizijskega programa ATM ter preko Radia Triglav. Poleg tega informira občane 
priložnostno tudi preko drugih medijev. 
 

2.7. Protokol 

 
Občinska uprava skrbi za protokolarne obveznosti župana in podžupanov, poleg tega pa 
organizira protokolarne dogodke, vezane na občinske in državne praznike. Poleg teh 
organizira tudi novoletne prireditve, ki po svoji vsebini bolj sodijo med turistične prireditve. 
 
 

3. PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
 

3.1. Izobraževanje 

 
Temeljni cilji proračunske politike na področju izobraževanja so bili usmerjeni v 
zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje rednih in dodatnih programov osnovne šole 
dr. Janeza Mencingerja in podružnične šole v Srednji vasi. Ob zagotavljanju sredstev za 
izvajanje zakonsko predpisanih nalog (plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter 
druge materialne stroške, sredstva za prevoze učencev, za investicijsko vzdrževanje 
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nepremičnin, opreme in za investicije za osnovno šolo), smo v proračunu zagotovili sredstva 
tudi za nadstandardne programe, kot so sredstva za dodatne dejavnosti, programi aktivne 
porabe prostega časa učencev, kulturni programi, strokovno izobraževanje učencev in 
staršev ter sredstva za sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih. 
 
Za učence s stalnim bivališčem v Bohinju, ki so vključeni v program izobraževanja OŠ Anton 
Janša Radovljica, smo zagotovili sredstva za prevoze s šolskim kombijem, prehrano za 
socialno šibke učence in za sofinanciranje logopeda. V okviru sofinanciranja dveh oddelkov 
Glasbene šole Radovljica v Bohinju smo zagotovili brezplačno uporabo prostorov, sredstva za 
plačilo stroškov prevozov, prehrane učiteljev in nakup instrumentov. 
 
Posebno pozornost smo namenili dijakom in študentom. V skladu z Odlokom o štipendiranju 
v občini Bohinj in sprejetim proračunom smo v proračunu zagotovili sredstva za 25 štipendij. 
Na razpis za pridobitev štipendije v šolskem letu 2010/2011 smo prejeli 35 vlog. Štipendije 
je pridobilo 24 upravičencev, od tega 7 študentov in 16 dijakov. 
 
Na področju investicij smo sredstva namenili za interventno investicijo-zamenjave dela 
strehe osnovne šole z azbestno kritino. 
 
S podelitvijo nagrad avtorjem diplomskih nalog, ki imajo uporabno vrednost za občino 
Bohinj, posegamo tudi na področje drugih študijskih pomoči. V skladu z razpisnimi pogoji 
smo konec leta 2010 podelili tri nagrade, za katere finančne obveznosti bremenijo proračun 
v letu 2011. 
 
Subvencijo za sofinanciranje šolskih prevozov je pridobilo 158 dijakov, kar je 29 več kot v 
preteklem šolskem letu. 
 
V letu 2010 smo zaključili z investicijo Obnova športnega igrišča za OŠ dr. Janeza 
Mencingerja. Dokončno so se dela zaključila v letu 2009, finančne obveznosti pa so zapadle 
še v leto 2010. 
 

3.2. Otroško varstvo 

 
Zaradi sprememb obstoječih normativov in neustreznih prostorov Vrtca v Bohinjski Bistrici 
smo v letu 2009 pripravili prostorsko presojo za gradnjo novega vrtca, ki jo je potrdil 
Občinski svet. V skladu s tem smo pridobili idejno zasnovo in DIIP. V letu 2010 so potekala 
pogajanja in dogovori za dostop do lokacije, na kateri bo vrtec. Načelni dogovor je bil 
sklenjen konec leta 2010, kar je osnova za dokončno izdelavo potrebne dokumentacije v letu 
2011. 
 
Zaradi povečanega vpisa otrok v vzgojno varstvo in omejenih prostorov v obstoječem vrtcu 
smo dva dislocirana oddelka vrtca odprli v prostorih OŠ dr. Janeza Mencingerja. 
 
Temeljni cilji proračunske politike, ki smo jih dosegli na področju otroškega varstva so: 
� ohranitev kvalitetnih pogojev za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok, 
� organizirali smo dodatne programe, ki so bili namenjeni igri, ustvarjalnosti in vzgoji za 

varno preživljanje prostega časa otrok (program ob Tednu otroka), 
� skrbeli smo za racionalno porabo sredstev (cene se v letu 2010 niso povečale), 
� zagotovili smo sredstva za nemoteno delovanje vrtca in za najnujnejše investicije, ki so 

obsegale: nakup računalniške opreme in vozičkov ter sanacijo kletnih prostorov. 
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V letu 2010 je bilo staršem izvedenih 239 postopkov določitve višine znižanega plačila za 
program vrtca za otroke iz Občine Bohinj. Od tega 229 odločb za otroke, ki obiskujejo vrtec 
v Bohinjski Bistrici in vrtec v Srednji vasi in 10 odločb za otroke, ki obiskujejo vrtec izven 
Občine Bohinj.  
 
V skladu z Odlokom o prispevku za novorojence v občini Bohinj smo podelili prispevek za 59 
novorojenčkov (kar je 6 več kot v preteklem letu). Od tega je bilo 23 deklic in 36 dečkov. Na 
podlagi vlog so bila sredstva podeljena 31 staršem za prvega, 15 za drugega in 11 staršem 
za tretjega otroka. V letu 2010 smo podelili en prispevek za rojstvo četrtega in en prispevek 
za rojstvo petega otroka. 
 

3.3. Socialno varstvo 

 
Področje socialnega varstva vključuje vrsto nalog in programov, ki so usmerjeni v 
zagotavljanje kvalitetnejših pogojev za življenje posebnih socialnih skupin. Ciljne skupine, ki 
so jim navedeni programi namenjeni, predstavljajo mladi, družine, starejši, invalidi in osebe 
s posebnimi potrebami. Cilji proračunske politike na področju socialnega varstva so 
usmerjeni v izvajanje zakonskih obveznosti in predvsem v preprečevanje ter reševanje 
različnih težav, s katerimi se srečujejo naši občani. Pomoč pri reševanju problematike smo 
zagotovili z realizacijo programov na področju: 
� denarnih pomoči (pomoč smo dodelili 17 upravičencem, v največ primerih za 

premostitev materialne stiske), preprečevanja odvisnosti in zagotavljanje varnosti za 
žrtve nasilja in drugih zlorab (sofinancirali smo program Varne hiše za žrtve zlorab in 
program komune Skupnost Žarek), 

� zagotavljanja kvalitetnih pogojev za življenje starejših občanov v zavodskem varstvu in 
na domu (izvajali smo pomoč družini na domu in delno ali v celoti financirali oskrbne 
stroške enajstim oskrbovancem v štirih splošnih in desetim oskrbovancem v petih 
posebnih socialno varstvenih zavodih), 

� preventivnih dejavnosti za mlade in druge skupine (za mlade so preventivne programe 
izvajali CSD Radovljica, za starejše pa Zavod Papilot Jesenice), sofinancirali smo 
zdravstveno letovanje naših otrok in pripravili tedenski program aktivnosti ob Tednu 
starejših, 

� zagotavljanja različnih oblik pomoči (plačilo prehrane, družinski pomočnik ali pri 
reševanju različne problematike s področja socialnega varstva), 

� nevladnih humanitarnih in invalidskih organizacij (na razpis se je prijavilo 17 izvajalcev, 
11 smo v skladu s pogodbo sofinancirali letni program dela),  

� brezposelnosti (sodelovali smo pri pripravi, izvedbi in sofinanciranju 9 programov javnih 
del, v katere smo vključili 11 brezposelnih oseb), 

� druga društva in organizacije, ki izvajajo programe, predvsem za starejše občane smo 
sofinancirali na podlagi prijave na razpis in v skladu z letnimi programi dela (Ljudska 
univerza Jesenice, Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica, Društvo upokojencev Stara 
Fužina, Društvo upokojenih delavcev MNZ M. Perca, Zveza borcev za vrednote NOB KO 
Polje in KO Bohinjska Bistrica). 

 
Našim občanom smo zagotovili izvajanje brezplačne pravne pomoči, ki je delovala enkrat 
mesečno v sejni sobi občine Bohinj. 
 
Zavod Sv. Martina Srednja vas, na podlagi podeljene koncesije, nadaljuje z izvajanjem 
socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu. 
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3.4. Kultura 

 
Na področju kulture nekatere dejavnosti izhajajo iz zakonsko predpisanih nalog, druge pa 
kot nadstandardne omogočajo dodatno in pestrejšo ponudbo kulturnega ustvarjanja. Cilji 
proračunske politike so bili usmerjeni v zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, muzejske in knjižnične dejavnosti. Zaradi neustreznih 
prostorskih pogojev v obstoječi knjižnici v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici 
je bila v letu 2010 v celoti zaključena investicija prenove prostorov za selitev knjižnice na 
novo ustreznejšo lokacijo. 
 
Sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti je potekalo v skladu s Pravilnikom za 
sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti na območju občine Bohinj, ki ureja to področje. 
 
Velika pozornost je namenjena tudi ohranjanju in obnovi kulturne dediščine. V ta namen 
smo v letu 2010 zagotovili sredstva za: 
� obnovo dela strehe na Planšarskem muzeju, 
� obnovo Spomenika ljudske vstaje in boja proti okupatorju. 
 
Iz navedenega izhaja, da smo dosegli temeljne cilje proračunske politike na področju 
kulture: 
� zagotovili smo sredstva za redno dejavnost ljubiteljske kulturne dejavnosti vključno z 

nakupom opreme z namenom zagotoviti čim višjo raven te dejavnosti v občini 
(sofinancirali smo programe devetim društvom); 

� pridobljeno imamo gradbeno dovoljenje za obnovo Muzeja Tomaža Godca v Bohinjski 
Bistrici. Zaradi varčevalnih ukrepov investicija ni sodila med prioritete v letu 2010; 

� zagotovili smo ustrezne prostore za delovanje knjižnic, sredstva za nakup knjižničnega 
gradiva in posodobitev poslovanja knjižnic; 

� zagotovili smo sredstva in sodelovali pri organizaciji drugih programov na področju 
kulture, kot so Glasbeno poletje 2010, razstave v kulturnem domu Joža Ažmana, 
program ob občinskem in kulturnem prazniku Občine Bohinj... 

� zaradi varčevalnih ukrepov nismo pričeli z obnovo Zoisovega parka v Bohinjski Bistrici. 
 

3.5. Šport 

 
V skladu z Zakonom o športu smo izvajali proračunsko politiko na področju športa in sicer 
tako, da smo zagotavljali športnim društvom ustrezne pogoje za delo, kar vključuje 
infrastrukturo in sredstva za izvajanje letnih programov športa posameznega društva. 
 
Temeljni cilji, ki smo jih v letu 2010 dosegli na področju športa, so: 
� zagotovili smo sredstva za delovanja 10 športnih društev na osnovi sprejetega pravilnika 

o dodeljevanju sredstev za področje športa, 
� omogočili smo dodatno usposabljanje kadrov v društvih in zagotovili sredstva za 

sofinanciranje strokovne službe na športni zvezi, 
� pospeševali in spodbujali smo šport otrok in mladine v okviru izvedbe programov športa 

v vrtcu in domačih športnih društvih (plavalni in smučarski tečaji, športna značka), 
� vzdrževali in skrbeli smo za kvalitetno opremo športnih društev (sredstva so društva 

prejela na podlagi prijave na razpis), 
� zagotovili smo sredstva za rekreacijo, 
� vzdrževali smo infrastrukturo na področju športa: vzdrževanje trim steze Kergelc,  
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� sofinancirali smo letni program športa za Roka Urbanca, ki je član SSK Kranj, podpirali 
smo tudi programe drugih izvajalcev. 

 

3.6. Objekti za rekreacijo 

 
Planirana sredstva so bila porabljena za normalno obratovanje dvorane Danica. Nabavljen je 
bil nov stroj za čiščenje dvorane in montažen gumijasti pod za prekritje športnih površin, na 
katerih se odvijajo tudi ostale prireditve. 
 

3.7. Zdravstveno varstvo 

 
Zdravstveno varstvo je nedvomno eno od občutljivejših področij družbenih dejavnosti, saj 
okvir primarnega zdravstva vključuje vse starostne skupine prebivalstva in je namenjeno 
vsem občanom. Z izvedbo obveznosti, ki jih občinam nalagajo področni zakoni, smo našim 
občanom zagotovili enake pogoje za uveljavljanje pravic na področju zdravstva, kot jih 
imajo občani drugih občin, kot npr. zagotavljanje pravice do plačila obveznega 
zdravstvenega zavarovanja iz sredstev občinskega proračuna. Zaradi neustreznih 
normativov, ki veljajo na področju zdravstvenega varstva in urejajo področje primarnega 
zdravstva, smo v proračunu zagotovili dodatna sredstva za organizacijo in izvedbo dežurne 
službe v Bohinju ob vikendih in praznikih. 
 
Temeljni cilji, ki smo jih dosegli v letu 2010: 

� zagotovili smo izvajanje zakonskih obveznosti (plačilo stroškov 12 mrliških ogledov in 
5 obdukcij, ter 4 pogrebne storitve)  

� zagotovili smo dežurno zdravstveno službo, 
� sodelovali smo pri organizaciji in sofinanciranju preventivnih programov zdravja 

(letovanje otrok, program Živimo zdravo, zobozdravstvena preventiva v vrtcu in 
osnovni šoli, cepljenje proti HPV), 

� zagotovili smo izvajanje dodatne zdravstvene nege na domu, ki je namenjena 
starejšim in invalidom, 

� zagotovili smo kvalitetne pogoje za izvajanje dejavnosti (sofinancirali smo delo 
fizioterapevta v ZD Bohinj) 

 
V letu 2010 je bilo vsega skupaj 309 oseb prijavljenih v obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Točneje število zavarovancev po mesecih je predstavljeno v spodnji tabeli: 
MESEC ŠT. ZAVAROVANCEV  MESEC ŠT. ZAVAROVANCEV 
december 29  junij 25 
januar 28  julij 25 
februar 26  avgust 25 
marec 26  september 24 
april 25  oktober 25 
maj 26  november 25 
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3.8. Interesne dejavnosti mladih 

 
Temeljni cilj proračunske politike na tem področju je spodbuditi mlade k združevanju in 
izvajanju različnih aktivnosti, ki so usmerjene v aktivno preživljanje prostega časa, v 
izobraževanje, ustvarjanje, zdravo tekmovalnost...  
 
� programe za mlade v smislu aktivne izrabe prostega časa so izvajale 4 organizacije 

(Klub bohinjskih študentov, Kulturno športno društvo Nomenj, Ljudska univerza 
Radovljica in Turistično društvo Bohinj). 

 
 

4. PODROČJE GOSPODARSTVA 
 

4.1. Turizem 

 
Turizem je nedvomno ena od primarnih gospodarskih panog bohinjske občine, kar dokazuje 
tudi dejstvo, da je že sprejet program razvoja turizma. V skladu z Zakonom o pospeševanju 
turizma je bila leta 2000 ustanovljena Lokalna turistična organizacija Bohinj, ki se je marca 
2004 s sprejetim Statutom preimenovala v Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje 
turizma, kot krovna organizacija na področju turizma v občini Bohinj za izvajanje naslednjih 
dejavnosti: promocija turistične destinacije Bohinj (tiskani promocijske materiali, elektronski 
mediji internet, itd), razvoj turističnih produktov prireditev, vodenje glavnega turistično 
informacijski centra (TIC Bohinj), urejanje prometa okrog Bohinjskega jezera in sodelovanje 
z drugimi institucijami. 
 
V skladu z navedenim so temeljni cilji na področju turizma usmerjeni v: 

• skrb za celovito promocijo turistične destinacije Bohinj, 
• zagotovitev pogojev za razvoj novih turističnih programov, 
• zagotovitev sredstev za delovanje Lokalne turistične organizacije, ki se sedaj 

imenuje: TURIZEM BOHINJ, zavod za pospeševanje turizma, na področju turistične 
informativne dejavnosti, organizacije festivala samoniklega cvetja, kartice Gost 
Bohinja, ski busa in promocije, festivala pohodništva, informacijske table, 

• urejanje tekaških prog, 
• skrb za celostno ureditev kraja, 
• čiščenje in urejanje okolja, 
• zagotavljanje pogojev za kvalitetno izvedbo tradicionalnih in drugih prireditev, 
• izvedbo projekta Arheološki park Ajdovski gradec. 
 

Na področju gornjih točk smo aktivno sodelovali z Zavodom Turizem Bohinj glede 
financiranja in vodenja projektov, ki jih vodijo na zavodu. Turizem Bohinj nam redno 
posreduje zahtevke za izplačilo po posameznih proračunskih postavkah. Zahtevkom so 
vedno priloženi računi, za katere se s transferjem izplačuje zavodu. Stroški za plače in redno 
delovanje ter ostali zahtevki se izplačujejo po pogodbeno določenih rokih. 
 
 
Turistična taksa 
Vse aktivnosti na področju turizma se financirajo iz turistične takse, ki je določena z 
Zakonom o spodbujanju turizma in Odlokom o turistični taksi v Občini Bohinj (Uradni vestnik 
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Občine Bohinj, 9/04). V občini je 178 zavezancev za poročanje in odvajanje mesečne 
turistične takse (sobodajalcev) na podračun Občine Bohinj. Zavezanci za plačilo turistične 
takse so državljani RS in tujci (turisti), ki zunaj kraja stalnega bivanja in na območju občine 
Bohinj uporabljajo storitve prenočevanja. 
 
Pavšalna turistična taksa 
V mesecu januarju je bilo izdanih 1238 odločb po uradni dolžnosti za pavšalno turistično 
takso, določeno na podlagi Zakona o spodbujanju turizma in Odloka o turistični taksi v 
Občini Bohinj (Uradni vestnik, 9/04). Zavezanci za plačilo pavšalne turistične takse so 
lastniki počitniških hiš oziroma stanovanj. 
 
Na prejete odločbe se je 99 zavezancev pritožilo. Večina pritožb je bilo rešenih na prvi 
stopnji (sprememba lastništva) - 75, ostalih 24 na drugi stopnji. Na upravno sodišče so 3 
zavezanci vložili tožbo zoper prejeto odločbo o pavšalni turistični taksi. Vse rešene tožbe še 
iz prejšnjih let so bile tožiteljem zavrnjene. Razen ene, ki je bila vrnjena na odločanje 1. 
stopnje, ker ni bila podpisana s strani direktorja občinske uprave pač pa s strani 
pooblaščene strokovne delavke Občinske uprave. Na to tožbo je Občina Bohinj vložila 
revizijo tožbe, ker v času izdaje odločb delovno mesto direktorja občinske uprave ni bilo 
zasedeno. 
 
V letu 2010 je bilo opravljenih več aktivnosti v zvezi z boljšo disciplino poročanja 
posameznikov. 4 krat smo v letu 2010 poslali preko 200 opominov za neplačilo turistične 
takse in zato, ker nam sobodajalci niso posredovali poročil o nočitvah in vplačani turistični 
taksi. 
 
Inšpektor medobčinske inšpekcijske službe Bled -Bohinj je s svojim delom začel junija 2010. 
Odlok o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled in Bohinj 
skupaj z Občino Bled je bil sprejet v letu 2009. Inšpektor je opravil več kontrolnih obiskov 
pri sobodajalcih na osnovi naših poslanih opominov ne poročanja o številu nočitev in pobrani 
turistični taksi. 
 
V letu 2010 je bilo realizirane 379.167 € turistične takse oziroma 92,5% od planiranega 
zneska v proračunu Občine Bohinj za leto 2010. Nerealiziranih je 19.100 € predlogov izterjav 
na CURS redne turistične takse in 2.515 € pavšalne turistične takse.  
 
Sofinanciranje prireditev 
Javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo 
turistični razvoj in promocijo v letu 2010 je bil objavljen v Bohinjskih novicah v februarju 
2010 in na spletni strani Občine Bohinj. Na razpis se je prijavilo 16 društev in klubov s kar 
43 programi prireditev, ki so jih organizirali skozi celo leto. 5 programov prireditev ni 
ustrezalo razpisnim pogojem ali so se že sofinancirala iz proračuna Občine Bohinj, en 
program pa je bil preusmerjen na drug razpis Občine Bohinj. Na podlagi izdelanega 
razdelilnika sredstev je komisija razdelila 25.000 € sredstev, ki so bila za to namenjena v 
proračunu. Po razdelilniku so se točke delile glede na to ali je bila prireditev tradicionalna, 
raznolika, brezplačna, ohranjala kulturno dediščino, promovirala Bohinj, namenjena 
otrokom, mednarodnega značaja, izven sezone, imela lastna sredstva in ali je popestrila 
turistično dogajanje v kraju. Glede na število zbranih točk so se dodelila sredstva za 
posamezen program. Po končanih prireditvah so bila društva dolžna posredovati vsebinska in 
finančna poročila, ki so bila pogoj za nakazilo dodeljenih sredstev. V letu 2010 so vsa 
društva, ki so podpisala pogodbo za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki 
pospešujejo turistični razvoj in promocijo v letu 2010, pravočasno posredovala vsebinska in 
finančna poročila. Nekatere prireditve so odpadle, zato se je sofinanciralo samo za nastale 
stroške priprave prireditve oziroma promocije. 
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Prireditve ob novem letu 
Prireditve ob novem letu so potekale od 26.12.2009 do 2.1.2010 v dvorani Danica v 
Bohinjski Bistrici. Dne 27.12.2009 je bil koncert Avsenikov in 30.12.2009 prireditev za 
otroke v Kulturnem domu Joža Ažmana. Sicer pa je bil program sledeč: 
26.12.2009 koncert skupin Firefy in Rock partyzanov,  
27.12.2009 koncert Hišnega ansambla Avsenik s Slovenskimi filharmoniki,  
28.12.2009 je nastopila Tanja Žagar s svojo skupino, 
29.12.2009 so goste zabavali skupina Dej šen litro, 
30.12.2009 je otroke obiskal Dedek Mraz s Snežno pravljico in Damjano Golavšek in zvečer 
koncert Mance Špik, 
31.12.2009 Veselo v novo leto z Veselimi Begunjčani, 
01.01.2010 DJ Angelo di Vergio – party, 
02.01.2010 zaključek z Mambo Kingsi. 
 
Prireditve so bile vse dni kar dobro obiskane. Za program, izbiro varovanja, nudenja prve 
pomoči, ozvočenje in prijavo prireditev na Policijsko postajo Bled in Sazas smo poskrbeli na 
Občinski upravi. Gostinske usluge so bile zaupane društvom, ki delujejo na področju 
Bohinja. Javni razpis za izbiro ponudnika gostinskih storitev v okviru javnih prireditev, ki jih 
je organizirala Občina Bohinj v času novoletnih praznikov, je bil objavljen v Bohinjskih 
novicah 2. oktobra 2009 in na spletni strani Občine Bohinj. Na razpis se je prijavilo 8 društev 
in vsi so izpolnjevali razpisne pogoje. Komisija je določila datume za izvajanje gostinskih 
storitev in društvom posredovale sklepe o izbiri. Sklican je bil sestanek z društvi, da so se 
dogovorili o organizaciji dela in poenoteni ponudbi. 
 
Telemark 
Telemark tekma za svetovni pokal je potekala na smučišču Kobla od 15.1.2010 do 
17.1.2010 pod pokroviteljstvom Občine Bohinj in v soorganizaciji Turističnega društva 
Bohinj, Smučarskega društva Bohinj in Turizma Bohinj. 
 
Slow tourism - s projektom Slow Tourism naj bi razvili integralni turistični produkt z istim 
imenom, ki temelji na uživanju v naravi, natančneje ob ali na vodi, t. i. ekoturizem, znotraj 
njega pa posamezne produkte: opazovanje ptic, fotolov, ribolov, športne aktivnosti ob in na 
vodi, tematske in kolesarske poti ob vodi. Pri projektu sodeluje 14 slovenskih partnerjev 
(med njimi osem gorenjskih občin) in 11 partnerjev iz Italije, ki naj bi izpeljali projekt v 
vrednosti 3,16 milijona evrov. Partnerji naj bi razvili tudi strateški okvir (smernice za razvoj 
s standardi, blagovno znamko) za razvoj slow tourisma, vzpostavili mrežo informacijskih 
centrov za informacije o tej obliki turizma, razvili pilotne projekte v osmih gorenjskih 
občinah, ki bodo podpirali razvoj posameznih turističnih produktov in poskrbeli za ustrezno 
skupno trženje na novo oblikovanega integralnega turističnega produkta (promocijski 
materiali, spletna stran, skupni dogodki, udeležba na specializiranih sejmih). Sofinanciranje 
Občine Bohinj je 5%, 10% sofinancira SVRL in 85% EU sredstev. 
Na Savi Bohinjki se bo uredilo dve vstopno-izstopni mesti od Ribčevega Laza do Bitenj za 
potrebe vodnih športov in ribištva. Sedanja, ki se uporabljajo, so neurejena, zaradi česar sta 
ogrožena varnost turistov in okolja, poleg tega pa dobro počutje obiskovalcev Bohinja in 
ugled Bohinja kot turistične destinacije. Projekt se bo izvajal v letu 2011. 
 
Stan na Goreljku- Občina Bohinj je lastnica stanu na Goreljku, ki je potreben prenove 
strehe in nekaj brun. V letu 2010 se je kupilo potreben material, v letu 2011 se bodo izvedla 
potrebna dela za zamenjavo strehe in brun. Stan naj bi deloval kot muzej oziroma se bo 
lahko prikazalo življenje planšarja v preteklem času 
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4.2. Poslovno poročilo Turizem Bohinj 

 
Poslovno poročilo za Turizem Bohinj - zavod za pospeševanje turizma je pripravil direktor g. 
Klemen Langus, univ.dipl.zgod. 
 
Uvod 
TURIZEM BOHINJ, zavod za pospeševanje turizma 
Triglavska cesta 30 (pisarna Trg Svobode 3a) 
4264 Bohinjska Bistrica 
Matična št.: 1510614000 
Davčna št.: SI84521147 
 
Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti 

- Zakon o pospeševanju turizma (1998, 2004) 

- Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Bohinj (UVOB 99) 

- Odlok o turistični taksi Občine Bohinj (99,04,05) 
 
V letu 2010 je TURIZEM Bohinj nadaljeval začrtano delo in aktivnosti v skladu z zahtevami 
veljavnega Zakona o pospeševanju turizma Slovenije, RNUST 2007-2011, Strategije trženja 
v turizmu 2003-2010 in Programa razvoja turizma v občini Bohinj 2007 – 2013. Poleg 
rednega dela, določenega s planom dela, je TURIZEM Bohinj veliko časa usmeril v 
izboljšanje podobe zavoda v javnosti, predvsem lokalni. TURIZEM Bohinj je tudi v letu 2010 
deloval in zasledoval vizijo in cilje zapisane v Programu razvoja turizma v občini: 
 
Cilji: 

- Bohinj predstaviti kot privlačno in atraktivno destinacijo za izvedbo obiskov skozi celo 
leto, 

- uspešno trženje in s tem povečati zasedenost vseh nastanitvenih kapacitet, 

- organizirati popolno obveščanje tako potencialnih obiskovalcev kot obiskovalcev na 
lokaciji ter seveda domačega turističnega gospodarstva, 

- povečati prihodek od turizma, 

- zvišati izobrazbeno strukturo vseh, ki se ukvarjajo s turizmom, 

- izboljšati položaj blagovne znamke Bohinj na turističnem zemljevidu Slovenije in 
celotne Evrope 

 
Svet javnega zavoda Turizem Bohinj 
Delo javnega zavoda je skladno s statutom javnega zavoda potrjeval in redno spremljal svet 
zavoda. V letu 2010 se je sestal na treh sejah. 
 
Financiranje Turizma Bohinj 
Financiranje javnega zavoda Turizem Bohinj je v letu 2010 potekalo v skladu s sprejetim 
proračunom in rebalansoma I in II občine Bohinj in na podlagi pogodbe med občino Bohinj in 
Turizmom Bohinj, zavodom za pospeševanje turizma za leto 2010. 
 
Tudi v letu 2010 smo na nivoju turistične destinacije Bohinj delovali na neformalni partnerski 
povezavi. 
 
Osnovna ponudba turističnim subjektom v destinaciji 

• posredovanje informacij (v info centru, po telefonu, pošti, faksu in elektronski pošti), 
• posredovanje promocijskega materiala članov v info centru, 
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• posredovanje razpoložljivih skupnih promocijskih in informativnih materialov, 
• vključevanje v skupno promocijo območja, 
• pomoč in pospeševanje prodaje storitev in izdelkov, 
• brezplačna objava osnovne ponudbe turističnih subjektov na internetu in brezplačen 

zakup prostora pod domeno www.bohinj.si, 
• brezplačna objava pomembnejših prireditev na internetu, 
• vključevanje v centralni informacijski in rezervacijski sistem, 
• povezovanje v širše tržne asociacije (Zlatorogova dežela– Julijske Alpe – Slovenija – 

EU), 
• strokovna pomoč pri prijavah na razpise in reševanju problemov, 
• organizacija, pomoč in sofinanciranje sejemskih nastopov in delavnic in tematskih 

promocijskih objav (tematske priloge pomembne za ponudbo območja v medijih), 
• sofinanciranje tržnih aktivnosti, 
• posredovanje informacij s področja turizma (pomembni dogodki, razpisi, trendi…), 
• posredovanje informacij o delu Turizma Bohinj. 

 
Sodelovanje turističnih subjektov v destinaciji 

• mesečno posredovanje statistike nočitev in podatkov o zbrani turistični taksi, 
• posredovanje podatkov o strukturi in številu udeležencev na večjih prireditvah, 
• sodelovanje v anketah in raziskavah, ki jih izvaja Turizem Bohinj, 
• posredovanje vseh potrebnih podatkov in fotografij o lastni ponudbi za pripravo 

promocijskih in informativnih materialov, 
• vsako leto sodelovati vsaj v eni skupni akciji (npr. skupni prospekt, udeležba na 

sejmu ali delavnici, sodelovanje pri skupni prireditvi ali program ipd.) 
 
Vse aktivnosti in programi, ki imajo finančne posledice za turistični subjekt, se med njim in 
javnim zavodom Turizem Bohinj urejajo sporazumno za vsako aktivnost posebej. Za vrsto, 
obseg in način sodelovanja se vsak subjekt odloča samostojno. 
 
Redni sestanki turističnega gospodarstva Bohinj 
V letu 2010 smo nadaljevali z rednimi sestanki turističnega gospodarstva. Namen sestankov 
je usklajevanje dela na promocijskem in marketinškem področju. Na sestankih obravnavamo 
aktualne teme s področja turizma. 
 
Turistična taksa 
Turizem Bohinj je v letu 2010 aktivno sodeloval z občino Bohinj pri problematiki pobiranja 
turistične takse (izmenjava in usklajevanje baz podatkov, analiziranje). Eden izmed ukrepov 
je tudi objava števila nočitev po posameznih turističnih subjektih na internetni strani 
www.bohinj.si/poslovne_strani. 
 
Skupnost Julijskih Alp 
Turizem Bohinj je nadaljeval tudi delo skupaj z LTO Kranjska Gora, Turizmom Bled, LTO 
Sotočje, LTO Bovec in Triglavskim narodnim parkom v okviru Skupnosti Julijske Alpe z 
namenom učinkovitejše predstavitve regionalne turistične destinacije, zmanjšanju stroškov 
in oblikovanju skupnih turističnih produktov. Turizem Bohinj je v okviru Skupnosti Julijskih 
Alp sodeloval na vseh predstavitvah Skupnosti Julijskih Alp. Nadalje je sodeloval v okviru 
STO pri izvedbi številnih sejmov v tujini in doma s sistemom skupnega informatorja za 
celotne Julijske Alpe, kar se je izkazalo za zelo racionalno varianto glede minimiziranja 
stroškov. Razvoj trajnostnega/zelenega turizma je eden izmed glavnih ciljev, ki ga 
zasledujemo v Bohinju. Ob zavedanju tega smo se v Skupnosti Julijskih Alp odločili, da z 
dodatnimi promocijskimi aktivnostmi spodbudimo zavedanje o trajnostnem razvoju in 
spodbujanju naravi prijaznejšemu načinu potovanja. Zato smo člani Skupnosti Julijskih Alp 
izvedli skupni projekt – poslikava in poimenovanje vlaka Julijske Alpe, ki kot redna linija ob 
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sobotah, nedeljah in praznikih vozi na relaciji Ljubljana – Nova Gorica. S tem skupnim 
projektom neposredno spodbujamo usmeritev uporabe železniškega prometa kot trajnostno 
in okolju prijazno obliko mobilnosti v slovenskih Alpah. 
 
DOSEGANJE LETNIH CILJEV 
 

1. Promocija 
Sredstva za promocijo so razdeljena na informacijsko dejavnost (internet, tiskani 
promocijski materiali) in tržno komuniciranje (sejmi, borze, študijske ture, novinarji, 
oglaševanje). 
 

2. Informacijska dejavnost 
Internet (www.bohinj.si):  
V letu 2010 smo poleg rednega in ažurnega dela na internetni strani www.bohinj.si 
nadaljevali z optimizacijo internetne strani s ciljem povečanje prepoznavnosti in obiska 
spletne strani. Ker gre za enega izmed glavnih oglaševalskih orodij smo pričeli z aktivnostmi 
za popolno prenovo spletne strani, ki bo končana v 1/2 leta 2011. 
Rezervacijski sistem (CRS):  
V letu 2010 smo aktivno opravljali naloge v okviru centralnega rezervacijskega sistema, ki 
ga vodi Slovenska turistična organizacija. Ves čas smo aktivno opozarjali na pomanjkljivosti 
sistema. Po statističnih podatkih (število rezervacij preko sistema CRS) smo vseeno med 20 
destinacijami v letu 2010 zasedli drugo mesto. 
Tiskani materiali - splošno 
Za potrebe TIC-ev smo izdelali ponatis poletne panoramske karte s topografskimi zemljevidi 
bohinjskih vasi, zimsko panoramsko karto s profili tekaških prog, zloženko s koledarjem 
prireditev 2010. Izdelali in natisnili smo produktne brošure (pohodništvo, festival cvetja in 
ribištvo). Sodelovali smo pri novem katalogu Kolesarjenje v Sloveniji. Natisnili smo flajerje in 
plakate za novoletne prireditve v Dvorani Danica. Koordinirali smo izdajo voznega reda za 
javni promet v Julijskih Alpah. Oglaševali smo v različnih revijah in časopisih. Obogatili smo 
diateko. Za različne prireditve smo sofinancirali promocijske aktivnosti (Tek 4 srčni mož, 
Triatlon jeklenih, Glasbeno poletje Bohinj itd.). Oglaševali smo na različnih radijskih postajah 
in časopisih. 
Tržno komuniciranje 
Sejmi in borze: 
V letu 2010 smo se v okviru Skupnosti Julijskih Alp udeležili 16 sejmov in borz, samostojno 
kot turistična destinacija Bohinj pa še dodatnih dveh, specializiranih za pohodništvo in 
outdoor aktivnosti. V sodelovanju s partnerji v destinaciji smo se udeležili še 4 sejmov (dveh 
v Sloveniji, dveh v Avstriji). Na nekaterih sejmih smo ponovno prevzeli animacijo. V 
sodelovanju z Bohinjskimi mesninami smo začeli s promocijskimi aktivnostmi predvsem na 
slovenskem trgu. Na internetu smo vodili oglaševalsko kampanjo (google) na treh trgih 
(Slovenija, Hrvaška in Srbija). V Italiji smo v sodelovanju z STO (Milano) izvedli 
oglaševalsko akcijo (brošura, tiskovna konferenca)  
 
Študijski obiski novinarjev in turističnih agentov: 
Bohinj preko celega leta obiskujejo novinarji, in turistični agenti. Novinarske in druge obiske 
v Bohinju izvajamo v sodelovanju s STO, sosednjimi destinacijami in turističnim 
gospodarstvom Bohinja. Letos je Bohinj obiskalo več kot 30 tujih novinarjev in fotografov iz 
9 držav, ki so o Bohinju napisali več člankov. Bohinj so obiskale tudi 3 študijske skupine 
turističnih agentov (Nemčija, Anglija, Benelux). 
 

3. Kartica Gost Bohinj 
Eden izmed ciljev kartice je spodbujanje stacionarnega turizma. V letu 2010 smo nadgradili 
ponudbo kartice gost Bohinja in sicer smo skladno s strategijo umirjanja prometa v Bohinju 
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in strateškimi usmeritvami razvoja in trženja trajnostnega – zelenega turizma omogočili 
lastnikom električnih vozil nakup Kartice Gost Bohinja po polovični ceni. K sodelovanju smo 
uspeli pridobiti ponudnike z Jesenic, Trente,  in Begunj. K sodelovanju pa smo uspeli 
privabiti tudi Alpetour d.d., ki ponuja vsem imetnikom kartice gost Bohinja ugodnosti pri 
nakupu vozovnice na relacijah po Bohinju, Gorenjski in do Ljubljane.  
 

4. Turistično informacijska dejavnost (TIC Bohinj) 
Ena izmed nalog javnega zavoda Turizem Bohinj je opravljanje turistično informacijske 
dejavnosti (informiranje gostov). Turizem Bohinj kot skrbnik turistično informacijskega 
sistema vodi koordinacijo bohinjskih informacijskih centrov: TIC Bohinjska Bistrica (Turizem 
Bohinj), TIC Ribčev Laz (sodelovanje s TD Bohinj), TIC Stara Fužina zbira statistične podatke 
o obisku in skrbi za njihovo obdelavo. V letu 2010 smo v sodelovanju s KS Srednja vas in 
Bohinjsko sirarno nov TIC v Srednji vasi (sezonski). Turistično informacijska dejavnost se v 
turističnem območju Bohinj opravlja s sodelovanjem partnerjev, ki so registrirani za 
opravljanje turističnih dejavnosti, zagotavljajo prostore in ustrezno telekomunikacijsko in 
računalniško opremo za nemoteno delovanje TIC-a. Partnerji v letu 2010 so bili TD Bohinj, 
KS Stara Fužina in KS Srednja vas in LD Turizem. 
 

5. Razvoj turističnih produktov 
a. Mednarodni festival alpskega cvetja 

Maja in junija 2010 smo četrtič zapored organizirali mednarodni festival alpskega cvetja. Gre 
za nov celostni turistični produkt. Posebno pozornost smo posvetili promocij festivala na 
lokalnem in regionalnem nivoju. Z odzivom smo bili zadovoljni, saj smo že zaznali povečanje 
števila obiskovalcev v Bohinju, prav tako pa večje število udeležencev na posameznih 
dogodkih v okviru festivala. Festival je ponovno naletel na podporo na lokalnem nivoju, kar 
navsezadnje kaže vključenost lepega števila posameznikov in društev v njegovo načrtovanje 
in izvedbo, pa tudi na nacionalnem saj je bila otvoritvena slovesnost, ki se jo je udeležil 
minister za okolje in prostor osrednji slovenski dogodek ob mednarodnem letu biotske 
raznovrstnosti.   
Za uspeh štejemo tudi, da je Triglavski narodni park postal soorganizator festivala tako v 
kadrovskem kot finančnem smislu. Vloga parka je bila in bo predvsem v strokovni pomoči pri 
razvoju in izvedbi dogodkov, ki sooblikujejo festival. Takšna odločitev utrjuje prepotrebno 
sodelovanje med lokalno skupnostjo in parkom in naj bi postala zgled bodočim skupnim 
projektom. Prav tako nam je uspelo pridobiti finančno podporo Kneževine Monako in sicer za 
projekt Naravni Bohinj. Med drugim je cilj projekta, ki se bo izvajal skozi tri leta in ki se bo 
izvajal s sodelovanje parka in Zavoda za varstvo narave, omogočiti domačinom razpravo o 
vsebini festivala in jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju. Uspeh predstavlja tudi obisk 
škotske delegacije njegovega kraljevega veličanstva princa Charlesa North Higland 
Iniciative (Pobuda za severno višavje). Z obiskom so člani delegacije kot primer dobre 
prakse želeli pobliže spoznati mednarodni festival alpskega cvetja s ciljem, da bi v 
prihodnosti tudi na Škotskem organizirali podoben festival. Med drugim je bil med Turizmom 
Bohinj in Norh Higland Iniciative podpisan poseben dogovor o sodelovanju na področju 
trajnostnega turizma in razvoja občutljivega podeželskega področja.  
Kot priznanje pravilni odločitvi o organizaciji festival cvetja štejmo tudi objavo te 
»navdihujoče zgodbe« na portalu svetovne turistične organizacije kot primera kako 
trajnostne turistične pobude lahko prispevanju k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
Tudi ostali dogodki, posebej še delavnice in seminarji, ki so potekali v okviru festivala, so 
prinesli zanimive rezultate, ki se tičejo različnih tem znotraj razvoja na turističnem področju. 
Med drugim je festival že vključen v evropski triletni program, ki ga sofinancira kneževina 
Monaco. 
 

b. Dnevi pohodništva v Bohinju in 1. Festival ribištva z mednarodnim srečanjem 
vezalcev muh 
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Konec septembra in v začetku oktobra 2010 smo ponovno (tretjič) organizirali Dneve 
pohodništva v Bohinju in jih izvedli v okviru vseslovenskega projekta Slovenija hodi, ki ga 
vodi GIZ pohodništvo in kolesarstvo. Dnevi pohodništva so uspešno prestali to drugo 
preizkušnjo in naleteli na odlične odmeve doma in širše po Sloveniji. Ponovno smo posebno 
pozornost posvetili usklajevanju ideje njeni promociji na lokalni in regionalni ravni. Med 
drugim je v okviru dnevov pohodništva potekala mednarodna konferenca sekretariatov 
projekta Via Alpina, ki združuje predstavnike 8 alpskih držav.  
Ideja o novem celostnem turističnem produktu je bila pozitivno sprejeta, kar ponovno 
dokazuje velik odziv posameznikov in organizacij (društva, klubi), ki so se vključila v 
načrtovanje in izvedbo Dnevov pohodništva, zato smo jo razširili še z organizacijo 1. 
Festivala ribištva z mednarodnim srečanjem vezalcev muh. Festival smo izvedli s 
sodelovanju z domačo ribiško družino. V zadnjih letih smo bili marsikdaj preveč mačehovski 
do ribištva, kljub temu, da v Bohinju razpolagamo z več kot idealnimi pogoji za razvoj tega 
produkta. Ribiči veljajo za ene najboljših gostov. Spoštujejo in cenijo okolje, v katerega 
prihajajo in so za to pripravljeni seči globoko v denarnico, zato verjamemo, da bosta oba 
jesenska turistična produkta v prihodnje vplivala na razvoj turizma v Bohinju. 
 

c. Zeleni vikend v Bohinju 
Sladno z usmeritvijo destinacije Bohinj v trajnostni razvoj smo aprila 2010 v sodelovanju s 
turističnimi ponudniki prvič izvedli Zeleni vikend v Bohinju. Zeleni vikend v Bohinju je bila 
polnovredna izkušnja za goste. Le-ti se bodo morali namreč v Bohinj pripeljati z vlakom 
Slovenskih železnic. Šlo je za prvi takšen pristop popolne integracije javnega prevoza v 
turistični ponudbi. Obiskovalce je v času zelenega vikenda do končnih destinacij - 
namestitvenih obratov - prevažal okolju prijaznejši avtobus Alpetourja. 
 

6. Ski bus in tekaške proge 
Tudi v letu 2010 smo v sodelovanju s turističnih gospodarstvom Bohinj organizirali SKI BUS 
Bohinj, k sodelovanju je pristopilo 11 partnerjev, v sodelovanju z občino Bohinj pa skrbeli za 
urejenost tekaških prog. 
 

7. Informacijske table 
Skladno z novo celostno podobo sprehajalnih (tematski) poti smo na novo označili 
dvaindvajset poti. Izbira je bila vse prej kot lahka. Naša želja je obiskovalcu predstaviti 
bogastvo naravnih in kulturnih danosti Bohinja. Poti nas tako vodijo mimo nekaterih 
najlepših bohinjskih znamenitosti. Vse opisane poti so tehnično nezahtevne. Za nobeno ne 
potrebujemo gorniške opreme niti plezalskega znanja. Težavnost posameznih poti se 
razlikujejo po premagovanju višinske razlike v dolžini v tem, koliko previdnosti je potrebne 
pri hoji po neravnem terenu. Morda ste že opazili način označevanja, ki je podoben 
označevanju planinskih poti. Smerokaz je rumene barve z napisi v črni barvi. Poleg imena 
poti je na smerokazu tudi številka poti in ime skrbnika poti. Postavljeni so na glavnih 
križiščih na ustreznem lesenem stebričku ali na stavbi, zidu oziroma drugi konstrukciji. Na 
poti, na drevesih, kamnih, ograjah pa so markacije z rumenim krogom in belo sredino. Do 
konca meseca februarja 2011 bomo izdali tudi karto v razmerju 1:25.000 z vrisanimi 
sprehajalnimi in kolesarskimi potmi. Na hrbtni strani pa bodo poleg opisov in profilov poti, 
opisane tudi nekatere kulturne in naravne znamenitosti. Ker Bohinjci najbolje poznamo 
Bohinj in njegove skrite kotičke, bomo veseli vaši pripomb in predlogov. 
 

8. Dogovor o poslovnem sodelovanju 
V letu 2010 smo med posameznimi turističnimi subjekti in Turizmom Bohinj, javnim 
zavodom za pospeševanje turizma uspeli skleniti tako imenovani »Dogovor o poslovnem 
sodelovanju«, s katerim želimo ne samo močneje povezati in dodatno utrditi sodelovanje v 
turistični destinaciji Bohinj, ampak združiti prepotrebna finančna sredstva za promocijo in s 
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tem večjo prepoznavnost Bohinja. Dogovor je v prvem letu podpisalo 37 ponudnikov 
turističnih storitev. 
 

9. Ostale aktivnosti 
a. Sodelovanje v Skupnosti Julijskih Alp- cilji uresničeni, 
b. Sodelovanje s Triglavskim narodnim parkom - cilji uresničeni, čeprav pogrešamo 
večjo zavzetost TNP pri razvoju turizma v Bohinju, 
c. Sodelovanje s STO in Ministrstvom za gospodarstvo- cilji uresničeni. Posebej je 
potrebno poudariti dobro sodelovanje z STO, ki je imela posluh za naše želje. 
d. Izobraževanje: cilji delno uresničeni. Izobraževanje turističnih vodnikov je bilo 
izvedeno, ni pa bil postavljen sistem permanentnega izobraževanja turističnih delavcev 
Bohinja. Prav tako opažamo potrebo po izobraževanju turističnih informatorjev za delo v 
TIC. Prav tako pa bomo morali v prihodnje, v kolikor želimo naprej razvijati festival cvetja in 
dni pohodništva o organizaciji izobraževanje lokalnih vodnikov s posebnimi znanji, 
e. Projekti, razpisi: v letu 2010 smo se prijavili na različne razpise za pridobitev 
nepovratnih sredstev. Nekatere prijave smo pripravili sami, drugje smo v projekt vstopali 
kot partner: 

i. Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, OP krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007 – 2013, partnersko sodelovanje  

ii. Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja SLO – I je bil 
prijavljen projekt Slow tourism (prijavitelj: DELTA 2000). Partnerji so Italija, 
Slovenija (skupaj 28).   

iii. Razpis LIFE +: V projekt ERASE, ki ga je na razpis prijavil Nacionalni inštitut za 
biologijo smo vstopili kot partnerji. Rezultati predvidoma v drugi polovici leta 2011. 
V primeru odobritve bomo aktivnosti izvajali v obdobju 2012 – 2015; 

iv. Z Občino Bohinj smo sodelovali pri pripravi razpisov za program Leader in v okviru 
programa kot partnerji vstopili v projekt Sprehodimo se po neznanem 
podeželju in ga konec leta zaključili in sicer v sodelovanju z domačini vzpostavili 3 
botanične vrtove (Goričica, Botanična pot za Liscem in Velo polje) 

v. Sodelovali smo pri projektu Gorenjsko elektro potovanje (Leader, LIN 2009). V 
okviru projekta je bila na Ribčevem Lazu (pred TIC-em) postavljena elektro 
polnilnica in nabavljeno 5 električnih koles. 

vi. Projekt Naravni Bohinj, sofinanciran s strani Kneževine Monako (točka 5.a.) 
vii. V okviru transnacionalnega projekta SILMAS (Sustainable Instruments for Lakes 

Management in the Alpine Space) smo postali partnerji v projektu. Izvajali smo 
predvsem promocijske aktivnosti in organizirali delavnico o jezerskem ekosistemu. 

viii. Eden 2010, European destination of excellence, je projekt v okviru katerega se s 
pomočjo evropskih sredstev slovenske destinacije spodbujajo k razvoju trajnostno 
usmerjenega, zelenega turizma, ki upošteva družben, kulturen in okoljski vidik. 
Tema letošnjega izbora je bila Turizem in vode. Prijavili smo projekt »U Bohinj `ma 
d`ž ta mvade – bogastvo bohinjskih voda«.  

ix. V okviru Programa Kultura 2007 – 2013 smo kot partnerji v vstopili v projekt ARTS 
AND PARKS (Umetnost in parki). Partnerji prihajajo iz Italije, Slovenije (Turizem 
Bohinj), Grčije in Bolgarije. Skozi projekt Umetnost in parki smo poskušali, tudi s 
pomočjo primerov dobrih praks ugotoviti, kako najbolje vključevati kulturno in 
naravno dediščino v turistično ponudbo.  

x. Kolesarska steza Bohinj: pomagali smo pri izvajanju projekta Kolesarska pot 
Bohinj, ki je bil odobren s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRS) 

xi. V letu 2010 smo sodelovali pri pripravi naslednjih projektnih predlogov: ERASE , 
Program LIfe+(točka ii.), Sound of silence, Puzzle (Program Kultura 2007-2013), Z 
elektro kolesom zmorem več – Aktivni zeleni izleti po podeželju, Semenj (Leader, 
LIN 2011). 
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OCENA USPEHA PRI ZASTAVLJENIH CILJIH 
 
Z doseženimi cilji smo lahko zadovoljni. Uspeli smo realizirati vse cilje, ki so potrebni za 
nemoteno delo v destinaciji. Vzpostavili smo dodatno zaupanje med zavodom in 
ustanoviteljem Občino Bohinj. S tem so odprte možnosti za dobro sodelovanje in 
uresničevanje Programa razvoja turizma v Bohinju 2007 – 2013. Posebej velja izpostaviti 
podpis Dogovora o poslovnem sodelovanju, s katerim nadgrajujemo sodelovanje med 
turističnimi subjekti in Turizmom Bohinj v destinaciji. Glede na število partnerjev, ki so v 
letu 2010 pristopili k podpisu dogovora (85, leta 2009 37) lahko sklepamo, da medsebojno 
zaupanje raste in se krepi. Po našem mnenju je dogovor o poslovnem sodelovanju vsekakor 
primer, kjer se različni interesi lahko poenotijo. Po drugi strani pa predstavlja osnovi temelj 
za usklajevanje številnih drugih interesov. Prepričani smo, da bo dogovor predvsem na 
promocijskem delu dolgoročno pozitivno vplival na turizem v Bohinju. Predpogoj pa je 
seveda zaupanje (brez fig v žepu) med partnerji. Izpostaviti velja tudi nadgradnjo kartice 
Gost Bohinja v letu 2010, izvedba zelenega vikenda, nadgradnja festivala cvetja, 
organizacija ribiškega festivala. Turizem Bohinj je bil uspešen tudi na področju pridobivanja 
dodatnih finančnih sredstev. Nadgradil je sodelovanje s TNP in ostalimi inštitucijami (zavod 
za varstvo narave in kulture) in tako pridobil tudi dodatna finančna sredstva. Uspešen je bil 
pri promociji zelenega / trajnostno usmerjenega turizma (tudi s konkretnimi primeri) kot 
enega glavnih ciljev v destinaciji. Turizem Bohinj je po našem mnenju dokazal, da razpolaga 
z usposobljeni in strokovnimi kadri za izvajanje aktivnosti. Ob vedno bolj številnih 
aktivnostih in nalogah je dodatna zaposlitev v prihodnjem letu nujna.  
 
UČINKI POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA TURIZEM BOHINJ NA DRUGIH PODROČJIH 
 
Načrtno delovanje javnega zavoda Turizem Bohinj je vplivalo tudi na druga področja 
razvoja: 

- izvajanje Programa razvoja turizma v občini Bohinj 2006-2013, ki ga je sprejel občinski 
svet, bo vplival na delo v obrtniškem, kmetijskem, izobraževalnem in na podjetniškem 
področju; 

- regionalni razvoj – povezovanje v trženjsko skupnost Julijske Alpe utrjuje destinacijo, 
zmanjšuje stroške in ustvarja podlage za razvoj konkurenčnega turizma; 

- prijava na različne razpise – Turizem Bohinj se je tudi v letu 2010 bolj ali manj uspešno 
prijavljal na različne domače in evropske razpise   

- sociala – s poslovanjem TIC Bohinjska Bistrica je priložnost za delo in izobraževanje 
dobilo nekaj študentov in dijakov; 

- z organizacijo izobraževanja za turistične vodnike sta se izobrazila 2 Bohinjca, ki lahko 
to znanje nadalje izkoriščata v poslovne namene; 

- Turizem Bohinj je v letu 2010 naredil nov korak v smeri povezovanja razdrobljene 
bohinjske turistične ponudbe – dogovor v poslovnem sodelovanju, sodelovanje ne 
samo z nastanitvenimi subjekti in ponudniki športnih aktivnosti, ampak tudi z ostalim 
ponudniki (Bohinjska sirarna, Bohinjske mesnine itd.) 

 
 

4.3. Kmetijstvo in gozdarstvo 

 
Kmetijstvo je poleg turizma gospodarska panoga, ki mora imeti podporo občine. Taka 
usmeritev mora imeti svojo utemeljitev tudi v proračunih občine, zato so temeljni cilji 
proračunske politike sledeči: 

• sofinanciranje ukrepov za izboljšanje pogojev za kmetovanje in njegovo učinkovitost, 
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• izvajanje ukrepov za ohranitev in razvoj kmetijstva in podeželja, 
• izvajanje splošnih storitev v kmetijstvu, 
• dvig kvalitete domačih pridelkov in izdelkov (pridelava in predelava), 
• ohranjati in razvijati delovanje primernih kmetijskih aktivnosti na visokogorskih 

planinah. 
Ena od poglavitnih nalog na področju kmetijstva je bil v letu 2007 sprejeti pravilnik za 
dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, ki je usklajen z navodili ES in je osnova za delitev 
proračunskih sredstev v letu 2010 in v prihodnjih letih. 
 
Razvojni projekt Bohinjski planinski sir in skuta 
V letu 2010 je Občina Bohinj financirala analizo certificiranja za pridobljeno geografsko 
zaščito za značilen kmetijski proizvod - Mohant. Geografsko zaščito lahko uporabljajo 
proizvajalci, ki imajo sklenjeno pogodbo s Sirarskim društvom (v letu 2010 so 4 proizvajalci 
Mohanta). Za potrditev geografske zaščite je potreben vsakoletni pregled izdelkov - 
certificiranje o ustreznosti izdelkov. 
 
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v občini Bohinj je bil objavljen v Bohinjskih novicah 2. aprila 2010 in na spletni strani Občine 
Bohinj. Z razpisom sta bila določena dva možna roka prijave na razpis: prvi rok do 
30.4.2010 in drugi rok do 6.9.2010. Sredstva so se dodeljevala na podlagi Priglasitve sheme 
državnih pomoči (št. priglasitve: K-BE115-5883415-2007), priglašene Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – skupinske izjeme in na podlagi Priglasitve sheme 
državnih pomoči (št. priglasitve: K-BE115-5883415-2007), priglašene Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – skupinske izjeme, po shemi »de minimis« za 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
Na podlagi priglasitve Skupinske izjeme so se izvajali Ukrepi od 1 do 4: 

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,  
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb; v letu 2010 je bila obnova kozolcev in sicer 

zamenjava lesenih delov kozolca in kritine, 
3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč, 
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, 

Na podlagi priglasitve po shemi de-minimis so se izvajali Ukrepi od 5 do 8: 
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 
6. Nove investicije za delo v gozdu, 
7. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,  
8. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev, 

Ostali Ukrepi 9 in 10: 
9. Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih, 
10.  Delovanje društev in njihovih združenj. 

 
1. rok 
Komisija je ugotovila, da je na 1. rok razpisa prispelo 72 prijav. Ena vloga ni bila popolna in 
ne dopolnjena, štiri vloge pa so zavezanci umaknili iz razpisa. Dva zavezanca nista mogla 
dopolniti vloge z zbirno vlogo, dva zavezanca pa zato, ker nista imela urejene dokumentacije 
o dopolnilni dejavnosti na kmetiji. 
Pod Ukrep št. 3 - pomoč za zaokrožitev zemljišč ni bilo nobene prijave 
Pod Ukrep št. 9 - šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 
je bila možna prijava šele v jesenskem roku, ker je potrebno prijavi priložiti potrdilo o vpisu. 
Komisija je ugotovila, da so po dopolnitvah vse prijave popolne, zato je razdelila sredstva po 
posameznih ukrepih v višini 126.847,32 €. 
 
2. rok 
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Na 2. rok razpisa se je prijavilo 9 upravičencev. V prvem roku so nekateri opravili nakup z 
nižjimi stroški od planiranih in dodeljenih sredstev, zato je lahko komisija razdelila sredstva 
v višini 1.576,41 €. Ena vloga je bila za dopolnilno dejavnost na kmetiji pod Ukrep 5, pod 
Ukrep 9 Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih se je s 
popolno vlogo prijavilo 5 dijakov, pod Ukrep 10 Delovanje društev in njihovih združenj pa so 
se prijavila 3 društva. 
 
V letu 2010 je bilo realiziranih je 126.594,67 € sredstev. Za vsako izplačilo po pravilu de-
minimis se poroča na Ministrstvo za finance na posebnem obrazcu v elektronski in pisni 
obliki v 15 dneh po izplačilu. Za vsa izplačila skupinske izjeme in po pravilu de-minimis se 
poroča do 15.2. na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na posebnih obrazcih v 
elektronski in pisni obliki za preteklo leto za vse prejemnike sredstev. 
 
Čebelarsko kulturno izobraževalno središče Gorenjske - Cilji projekta so: izgraditi 
objekt »center kranjske sivke« in pilotno preizkusiti zagon in delovanje centra. Dolgoročni 
cilji so: ohraniti vedenje in zaščito kranjske sivke in običajev povezanih s čebelarstvom ter 
zagotoviti ohranitev biodiverzitete ali biološke raznolikosti za ohranitev kranjske sivke. 
Projekt bo sofinanciran s strani EU, Občine Radovljica, ostalih Občin Gorenjske, 
Čebelarskega društva Radovljica in Čebelarske zveze Gorenjske. Objekt bo v lasti 
sofinancerjev glede na delež vloženih sredstev. Dom se je začel graditi v letu 2010. Celotno 
financiranje Občine Bohinj znaša 1.831€. 

 
Urejanje gozdnih cest in vlak 

• urejanje kmetijskih površin za lažje obdelovanje, 
• vzdrževanje javnih kmetijskih poti 

Gozdno gospodarstvo je uredilo in rekonstruiralo gozdne ceste in vlake na podlagi programa 
vzdrževanja in vzpostavitev prevoznosti gozdih vlak na območju gospodarske enote Bohinj.  
 
Zavetišče za živali 
Sodelovali smo z zavetiščem za male živali Perun z Blejske Dobrave, kjer je po pogodbi 
zakupljen en boks za brezdomne živali. 
 
LAS 
Občina Bohinj je sopodpisnica pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine 
(LAS) za razvoj podeželja »Gorenjska košarica«, ki pokriva območje Mestne občine Kranj in 
občin Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Cerklje, Tržič, Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica, 
Jesenice, Kranjska gora in Žirovnica. LAS bo skrbela za pripravo in uresničevanje Lokalne 
razvojne strategije območja. Ustanovitev LAS je pogoj za črpanje sredstev iz programa 
LEADER. 
 
Upravljavec LAS je BSC Kranj in opravlja naloge: sodeluje pri pripravi lokalne strategije in 
skrbi za njeno izvedbo, zbira ideje za projekte, ki jih predlagajo različni akterji na podeželju 
ter nudi pomoč nosilcem idej pri pripravi projektnih predlogov, pripravlja in vodi projekte ter 
opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem, je kontaktna točka za revizorje, je 
kontaktna točka za LEADER pisarno, ki deluje pri MKGP ter pripravlja poročila LEADER 
pisarni. V programu LEADER sodelujemo s projekti: 
 
Brezmejna doživetja kulturne dediščine COULTHEX CAR-GOR - Čezmejni projekt Slovenja-
Avstrija, področje kulturna dediščina. Pilotne aktivnosti v projektu za Gorenjsko: nakup 
moderne tehnologije za predstavitev glavnih objektov kulturne dediščine (mp4 predvajalniki 
v tujih jezikih), registracija v GPS navigacijski sistem (največje znamenitosti).  
Tematska igrala - namen projekta je vzpostaviti program inovativnih igral in izobraževalnih 
vsebin za otroke na igriščih vasi in zaselkov območja. Postavljena bodo inovativna igrala v 
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Zoisovem parku v Bohinjski Bistrici s prostočasnimi vsebinami za otroke. Še v toku projekta 
bodo vanj vključeni otroci v starosti do 15 let. Pripravljena bo študija inovativnih tematskih 
igral, opremljena igrišča z inovativnimi tematskimi igrali in pripravljene in izvedene bodo 
animacijsko motivacijske vsebine 
NOMEN VULGARE - Hišna imena - Stara hišna imena se vse bolj izgubljajo, saj se v veliko 
primerih razlikujejo od priimka. Imena so del naše kulturne dediščine, odraz zgodovine 
določene rodbine, domačije ali kraja. V manjših kmečkih vaseh se imena še uporabljajo 
predvsem na kmetih, medtem ko v naseljih, ki izgubljajo kmečki videz, ta imena sočasno z 
opuščanjem kmetij, podiranjem starih in gradnjo novih hiš zamirajo in izginjajo v pozabo. 
Da bi to preprečili ter obudili in ohranili hišna imena, je Občina Bohinj pristopila k projektu. 
Projekt „Hišna imena“ poteka v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica in je 
sofinanciran s strani Evropske unije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko 
programa Leader. V letu 2010 se je začel projekt izvajati v Zgornji Bohinjski dolini, v letu 
2011 se bo nadaljeval v Spodnji Bohinjski dolini in v letu 2012 še Nemški Rovt, Ravne, 
Koprivnik in Gorjuše. 
Gorenjko EleKtrO potovanje- elektro količek - namen projekta »Gorenjko EleKtrO 
potovanje« je bil vzpostaviti povezano mrežo 5 električnih polnilnic za električna vozila na 
Gorenjskem podeželju in z njo povezati in dodatno promovirati kraje z že uveljavljeno 
turistično ponudbo na Jezerskem, Preddvoru, Bledu, Bohinju in v Kranjski Gori. Povezava se 
pripenja na sosednjo Koroško. Projekt »Gorenjko EleKtrO potovanje« je vreden 50.000 EUR. 
50% bo sofinanciran iz evropskih sredstev LEADER, ostalo pa sofinancirajo Elektro 
Gorenjska, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, podjetje Just EE in občine skupaj v 
17% vrednosti - Jezersko, Preddvor, Bled, Bohinj in Kranjska Gora. 
Na parkirišču Ribčev Laz se je postavil elektro količek za napajanje avtomobilov na električni 
pogon.  
Prometna študija - projekt je izveden v letu 2010. Študija vključuje območje celotne občine. 
Podrobneje in natančneje bo obdelano območje med Savico in Bohinjsko Bistrico in 
Bohinjska Bistrica kot urbano središče. Študija zajema kriterije za prometno zaprtje delov 
poti v Triglavskem Narodnem parku in na njenem obrobju in možnostjo izdelave tematskih 
poti. 
 

4.4. Gospodarstvo 

 
Temeljni cilji proračunske politike na tem področju so: 

• zagotoviti sredstva za subvencioniranje obrestne mere za dolgoročne kredite 
samostojnih podjetnikov in obrtnikov, 

• sodelovanje z Obrtno zbornico Radovljica pri pripravi in izvajanju ukrepov v okviru 
lokalne iniciative, 

• pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah, 
• pospeševanje izobraževanja podjetnikov. 

 
Subvencionirana obrestna mera za kredite 
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v 
občini Bohinj je bil 7. maja 2010 objavljen v Bohinjskih novicah in na spletni strani Občine 
Bohinj Javni razpis za pridobitev dolgoročnih kreditov s subvencionirano obrestno mero za 
dobo 7 let. Sklenjena je bila pogodba z Gorenjsko banko Kranj d.d. Rok za prijavo na razpis 
je bil določen 31.5.2010, v primeru neizkoriščene kvote pa še dodatni rok 30.11.2010. 
Realiziranih je 8.719 € od razpoložljivih 10.000 €. 
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Pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah 
Območna obrtna zbornica je izvedla nekaj aktivnosti za pospeševanje udeležb na sejmih in 
razstavah, izvedle so se izobraževalne ure za osnovnošolce - predstavitev obrtniških poklicev 
s sodelovanjem gorenjskih strokovnih srednjih šol. Izdali so publikacije ob razstavi. 
Sofinancirana je bila udeležba obrtnikov in podjetnikov na Celjskem sejmu in sejmu v Puli. 
 
Pospeševanje izobraževanja podjetnikov  
Občina Bohinj je sofinancirala programe, ki jih je pripravila Območna obrtna zbornica 
Radovljica za svoje člane: usposabljanje in preizkus za varno delo, usposabljanje za 
zaposlene v živilski dejavnosti po sistemu HACCP, na temo Davčni podatki in Davčni obračun 
ter poročanje za s.p., tečaji računalništva in tujih jezikov ter druga izobraževanja. 
Sofinancirali smo tudi redne informativne objave na Radiu Triglav, ki jih je pripravila 
Območna obrtna zbornica Radovljica. 
 
Ragor 
LPC - lokalni podjetniški center, VEM točka deluje pod Razvojno agencijo zgornje Gorenjske. 
V LPC je vključena tudi Občina Bohinj. Cilj dejavnosti LPC je ustvariti pogoje, da se državna 
pomoč in informacije čim učinkoviteje prenašajo na končne uporabnike - podjetja, 
podjetnike in tiste, ki bi to želeli postati. Občani, katerih občine so člani LPC, imajo možnost 
dobiti informacije vseh ciljnih skupin izvajalca, osnovno svetovanje, izvajanje postopkov 
registracij. Udeležijo se lahko informativno promocijskih delavnic, individualnega svetovanja, 
telefonskega svetovanja. V občini Bohinj prejema 97 uporabnikov bilten Moj spletni 
priročnik, 261 e-naslovov je v bazi podatkov LPC-ja.  
Projekt Podjetniška kavica je ustvarjanje pogojev in stimulativnega okolja za podjetniško in 
poklicno uveljavljanje, upoštevaje specifičnih potreb ciljnih skupin in možnosti, kar bo: 
spodbudilo širjenje podjetniške kulture, zagotovilo večjo kvaliteto zaposlitvenih možnosti in 
večjo konkurenčno, prednost na trgu delovne sile,  izboljšalo ekonomski položaj 
udeležencev. V naši občini sta bili izvedeni dve delavnici iz projekta Podjetniška kavica: 
Marketing turističnih kapacitet in Projektno vodenje: Iskrenost in odgovornost 

 

4.5. Ocena uspeha področja 

Z doseženimi rezultati smo zadovoljni, saj so skoraj vsi cilji realizirani v celoti. 
 
V letu 2010 je bilo realizirane 379.167 € turistične takse oziroma 92,5% od planiranega 
zneska v proračunu Občine Bohinj za leto 2010. Nerealiziranih je 19.100 € predlogov izterjav 
na CURS redne turistične takse in 2.515 € pavšalne turistične takse. Sofinanciranje 
prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Bohinja, je realizirano v skladu s 
pravilnikom o sofinanciranju teh prireditev. Novoletne prireditve so uspele v celoti, prav tako 
tekma za svetovni pokal Telemark. Projekt Slow tourism se je intenzivno izvajal na področju 
iskanja lokacije za vstopno/izstopna mesta na Savi in podpisana je pogodba s projektantom, 
ki pridobiva ustrezna soglasja. Za stan na Goreljku je nabavljeno nekaj materiala za 
zamenjavo strehe in spodnjih brun, ostali material in delo bo izvedeno v letu 2011. 
 
Na področju kmetijstva je bil uspešno izveden razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Bohinj in skladno s pravilnikom je bilo 
izvedeno sofinanciranje posameznim upravičencem. Čebelarsko kulturno središče Gorenjske 
se gradi in je v fazi zbiranja ponudb za notranjo opremo. Uspešno se izvajajo navedeni 
projekti preko LEADER programa, projekt Prometna študija je zaključen in je že bil oddana 
zahtevek za sofinanciranje na MKGP. 
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Na področju gospodarstva so bile izvedene vse planirane aktivnosti za pospeševanja malega 
gospodarstva v občini Bohinj tako preko Območne obrtne zbornice Radovljica kot preko 
Razvojne agencije Ragor. Uspešno je bil izveden razpis za pridobitev dolgoročnih kreditov s 
subvencionirano obrestno mero na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za 
spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Bohinj 
 
 

5. PODROČJE PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE IN KOMUNIKACIJ 
 

5.1. Cestni promet in infrastruktura 

 
Na področju vzdrževanja občinskih cest in asfaltiranja po posameznih krajevnih skupnostih 
je bilo: 

- preplaščenih 1750 m2 cestišča, 
- obnovljenih 860 m2 cest (Nemški Rovt, Studor), 
- opravljeno krpanje udarnih jam na občinskih cestah s predhodnim brizganjem 

bitumenske emulzije, za kar je bilo porabljeno 95 ton hladnega asfalta. 
 
Na delu krajevne ceste Bohinjska Bistrica - Ravne je bila na novo postavljena kovinska 
odbojna ograja v skupni dolžini 130 m. Obnovljene so bile talne oznake na občinskih cestah 
in parkiriščih. V sklopu vzdrževanja mostov na krajevnih cestah je bil v celoti obnovljen 
leseni most čez Savo na Brodu in na novo postavljen most čez Ribnico v Srednji vasi ob 
smučišču Senožeta. 
 

5.2. Vzdrževanje gozdnih cest 

 
Vzdrževalna dela so bila v celoti realizirana po programu, katerega je pripravil Zavod za 
gozdove, OE Bled. Vzdrževanje, ki zajema grediranje, nasutje in valjanje cestišča, je 
potekalo na: 
- gozdnih cestah v državnih gozdovih v dolžini 22,6 km, 
- gozdnih cestah v privatnih gozdovih v dolžini 17,0 km. 
 
Prav tako so bile zgrajene štiri gozdne vlake (Babna gora odd.67, Vogar odd.71, Bezdena 
odd.90,91, Bareče Brdo odd.126) v skupni dolžini 2,9 km. 
 

5.3. Vzdrževanje TV pretvornikov 

 
Sredstva namenjena za vzdrževanje POP TV pretvornikov so bila porabljena za redno 
vzdrževanje pretvornikov v Jereki, Bitnjah in Nomenju. 
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5.4. Javna razsvetljava 

 
Občina je imela za vzdrževanje javne razsvetljave, ki vključuje razsvetljavo javnih površin, 
cest in postavitev novoletne razsvetljave, sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem in so 
bila sredstva v celoti porabljena za ta namen. 
 

5.5. Postavitev turistične signalizacije 

 
V letu 2010 je bilo z Direkcijo RS za ceste usklajenih 10 lokacij, kjer naj bi se postavila 
turistična signalizacija. Za devet lokacij je Direkcija RS za ceste tudi izdala naloge za 
postavitev, zato je bilo naročenih in dobavljenih 9 portalov in 42 lamel. Jeseni je bil 
postavljen portal na Laškem Rovtu in na Ribčevem Lazu ter temelj za portal v Stari Fužini. 
Preostali portali še niso bili postavljeni zaradi posameznih težav na nekaterih lokacijah, ki so 
se pokazale tekom postavljanja turistične signalizacije. Glede teh težav, vezanih predvsem 
na lokacijo postavitve se je potrebno uskladiti z Direkcijo RS za ceste in lastniki zemljišč. 
Postavljeni bodo predvidoma pomladi 2011. 
 

5.6. Kolesarska pot Bohinj 

 
V letu 2008 je bil na javnem razpisu izbran izvajalec za vodenje projekta (Altus Consulting 
d.o.o.), ki je pripravil DIIP za kolesarsko stezo Bohinj in vodil pripravo in izvedbo 
potrebnih/različnih postopkov javnih naročil (9 različnih postopkov). Izvajalec za vodenje 
projekta je vodil postopek zbiranja ponudb za izvedbo geodetskih storitev vezanih na 
izvedbo operacije in izvedbo »kolesarska pot Bohinj«. Na podlagi izbranega izvajalca 
Trigonometer, geodetske storitve, d.o.o. št. javnega naročila L-0011/2009-POG/10 je bil 
izdelan geodetski načrt bodoče kolesarske steze, parcelacija z odkupi zemljišč, ter delni 
elaborat celotne kolesarske poti. Na podlagi pogodbe so bili državi izstavljeni zahtevki za 
izplačilo. Izdelan je bil tudi noveliran projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 
2010 je bilo pridobljeno delno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec gradbenih del in izbran 
izvajalec gradbenega nadzora. Z deli je izvajalec Cestno podjetje d.d. pričel julija 2010 in bo 
zaključil dela konec junija 2011. 
 
 

6. PROSTORSKO PLANIRANJE, UREJANJE PROSTORA IN STANOVANJSKA 
DEJAVNOST 
 

6.1. Novi prostorski dokumenti 

 
Občinski prostorski načrt (OPN) 
Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec OPN, t.j. LUZ d.d.. Izdelane so bile 
strokovne podlage za krajino, narejena je bila analiza pobud in analiza prejete prostorske 
dokumentacije, potrebne za pripravo OPN. Izdelan je bil tudi strateški in izvedbeni del OPN 
in urbanistični načrt za Bohinjsko Bistrico ter poslan nosilcem urejanja prostora za pridobitev 
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smernic. Poleg tega je bil izdelan projekt vstopnega parterja Trgovskega centra v Ribčev 
Laz, v katerem je Občina Bohinj udeležena v 4 partitni pogodbi. Pred vstopnim parterjem je 
parkirišče v lasti Občine Bohinj, za katerega je na podlagi javnega razpisa izbrala izvajalca 
izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in ga tudi pridobila v letu 2009. 
Izveden je bil tudi javni razpis za izdelovalca sprememb in dopolnitev za PUP Bohinj in PUP 
Bohinjska Bistrica. Izdelovalec URBI d.o.o. je v letu 2009 izdelal spremembo in dopolnitev za 
PUP Bohinj in PUP Bohinjska Bistrica. V letu 2010 smo pridobivali smernice in vršili 
usklajevalne sestanke z nosilci urejanja prostora za OPN Bohinj. Potrebno bo narediti še 
študijo priobalnega zemljišča Bohinjskega jezera. 
 
Občinski lokacijski načrt Ribčev Laz (OPPN Ribčev Laz) 
Na podlagi geodetskih posnetkov in javnega naročila so bile izdelane strokovne podlage za 
postopek priprave urbanistične dokumentacije za območje T 9/2-Ribčev Laz in za navezavo 
na kolesarsko pot. Poslane so bile tudi vloge za smernice za izdelavo OPPN Ribčev Laz. 
Izveden je bil vabljeni natečaj za pridobitev strokovno najprimernejše urbanistične in 
arhitekturne rešitve za turistično središče Ribčev laz. Ocenjevalna komisija je izbrala 
najprimernejšo rešitev kot osnovo za izdelavo OPPN. Rešitev je bila predstavljena in sprejeta 
na Občinskem svetu. Pri umestitvi objektov v prostor je bilo potrebno narediti projektno 
dokumentacijo »Ureditve ceste v območju priključka h garažni hiši Ribčev Laz, Bohinj«, ter 
jo uskladiti z Direkcijo za ceste, kot pogoj za dokončanje OPPN Ribčev Laz.  
 
Podrobnejši prostorski načrt DPN-strokovne podlage (DPN za čistilno napravo) 
Na podlagi programa priprave za DPN je bila izdelana analiza obstoječih smernic in 
primerjalna študija variant. Na pobudo krajanov Nomenja, je bilo potrebno obdelati dodatne 
lokacije za centralno ČN. Zaradi možne prestavitve CČN na lokacijo Bohinjska Bistrica se 
prekinejo nadaljnji postopki DPN. 
 

6.2. Urejanje prostora in skupne infrastrukture 

 
Mrliške vežice KS Stara Fužina, KS Srednja vas 
V letu 2009 je bil izdelan projekt za mrliške vežice v Srednji vasi s pripadajočo zunanjo 
ureditvijo, v letu 2010 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izbran izvajalec del in 
pričetek del. Projekt naj bi bil zaključen v prvi polovici leta 2011. 
 
Ureditev vaškega jedra Koprivnik 
Na podlagi razširjene projektne dokumentacije so bila v letu 2009/10 izvedena dodatna dela 
na projektu vaško jedro Koprivnik (opravljene so bile ureditve: ob lipi, nasproti gasilskega 
doma, korito s klopjo, talno kabliranje elektrike, zunanjega večnamenskega športnega 
prostora, asfaltiranje). Projekt je bil konec leta 2010 zaključen. 
 
Ureditev javnih površin Bohinjska Bistrica 
V letu 2009 so bili pridobljeni projekti za rekonstrukcijo javnih površin s predhodnimi 
geodetskimi posnetki ob Grajski, Zoisovi in Vodnikovi ulici. Izvedena je bila tudi sanacija 
vaškega jedra oz. vaške kapelice (Šobrlova kapelica) s koritom in njene okolice in ob Grajski 
cesti pri Zoisovem gradu. Zaradi likvidnostnih težav kot posledica gospodarske krize v letu 
2010 ni bilo možno izvesti zastavljenih ciljev. 
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6.3. Gospodarjenje s poslovnimi prostori in stanovanji 

 
Stanovanjsko področje 
 
Občina Bohinj in družba Alpdom, d.d. Radovljica sta na področju upravljanja in izvajanja 
stanovanjske politike sklenila naslednje pogodbe: 
 

1. Pogodba o izvajanju upravljanja stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih 
prostorov v večstanovanjskih hišah v lasti Občine Bohinj 

Pogodba o izvajanju upravljanja stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov v 
večstanovanjskih hišah v lasti Občine Bohinj je bila sklenjena za nedoločen čas 10.10.1996. 
 
Z navedeno pogodbo sta se pogodbenika dogovorila, da bo lastnik stanovanj Občina Bohinj, 
ki razpolaga s 29 stanovanjskimi enotami, 3 poslovnimi prostori in 3 garažnimi boksi, 
izvajalcu del – upravniku zagotovil potrebna sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje, 
zavarovanje, deratizacijo in upravljanje. Tako je v lanskem letu s proračunom in 
stanovanjskim programom za vzdrževanje zagotovil 25.999,07 EUR in sicer: 
- 14.659,26 EUR za tekoče vzdrževanje; 
Na področju vzdrževanja je bila izvedena prenova notranjosti stanovanj, montaža delilnikov, 
vzdrževanje skupnih delov stavb, dela na vzdrževanju ogrevanja in stroški praznih 
stanovanj.  
-  4.697,40 EUR za upravljanje- strošek predstavlja 0,3 % od točkovne vrednosti enote. 
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08) 
predpisuje ceno upravniških storitev, ki znaša do 0,4 % od točkovne vrednosti stanovanj;  
-  2.793,41 EUR za zavarovanje (požarno, odgovornost, izliv in potresno zavarovanje); 
- 3.849,00 EUR sredstev rezervnega sklada za kritje stroškov vzdrževanja in potrebnih 
izboljšav in nujnih vzdrževalnih del na skupnih delih večstanovanjskih stavb.  
 

2. Pogodba o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem področju 
Opravila se opravljajo na podlagi pogodbe o izvajanju strokovnih opravil na stanovanjskem 
področju, ki je bila sklenjena dne 10.10.1996 za nedoločen čas in aneksa z dne 26.05.2010.  
 
Zakon o lokalni samoupravi je občinam naložil reševanje stanovanjskih potreb svojih 
občanov. Načini reševanja so določeni v Stanovanjskem zakonu in njegovih desetih  
podzakonskih aktih ter v Pravilniku o dodeljevanju stanovanjskih posojil občine Bohinj. V 
skladu z veljavno zakonodajo in zgoraj navedeno zakonodajo se izvaja Pogodba o izvajanju 
strokovnih opravil stanovanjskega področja. Pogodbeno določena letna cena za izvajanje del 
navedenega področja in aneksa št. 1 z dne 26.05.2010, sprejeta tudi z proračunom za leto 
2010 je znašala 20.900,00 EUR in se obračunava mesečno. Strokovna opravila izhajajo iz 
154. člena stanovanjskega zakona, ki zajemajo: 
1. Administrativna opravila: (sprejem in zbiranje vlog ter njihova obdelava za strokovna 

opravila, tajniška opravila za občinsko upravo na stanovanjskem področju, vodenje 
arhiva pridobljenega v zvezi z delom pri izvajanju te pogodbe, pisno in ustno obveščanje 
občanov glede izvajanja stanovanjskega programa občine, priprava podatkov in evidenc 
iz delovnega področja ter priprava podatkov za statistične obdelave). 

2. Strokovna opravila: (priprava strokovnih osnov in predlogov ter sodelovanje pri izdelavi 
občinskega stanovanjskega programa, izvedba komisijskih ogledov na terenu in 
ugotovitev dejanskega stanja, svetovanje in izdelava strokovnih analiz ter poročil in 
predlogov sklepov za organe občine, izvedba ustreznih razpisov za dodelitve občinskih 
stanovanj, garaž in garažnih boksov v najem (zakonske obveznosti, bivalne enote, 
neprofitna, profitna, službena stanovanja), priprava predlogov in izvedba postopkov za 
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dodelitev občinskih stanovanjskih kreditov, priprava in izvajanje sklepov pri dodeljevanju 
stanovanj, garaž in garažnih boksov v najem, ki obsega zlasti (primopredajo, ureditev, 
izračun najemnine, izdelava ustrezne pogodbe), priprava predloga za odpoved najemne 
pogodbe, sodelovanje pri določanju – opredelitvi kategorije stanovanja, opravila v zvezi z 
denacionalizacijo, ki se nanaša na nepremičnine (stanovanj, večstanovanjskih stavb, 
garaž in garažnih boksov), ki so v lasti naročnika in so predmet te pogodbe), sodelovanje 
s stanovanjskim skladom RS, Slovensko odškodninsko družbo d.d., odvetnikom občine, 
Centrom za socialno delo, občinskimi službami ter državnimi upravnimi organi pri delu, ki 
se nanaša na strokovno področje in je predmet te pogodbe, ugotavljanje upravičenosti 
do najema občinskega stanovanja, garaž in garažnih boksov).  

3. Finančno računovodska opravila: (priprava predlogov, izračun najemnin, vodenje 
obračuna kupnin, anuitet in drugih finančnih naložb, spremljanje finančnih naložb preko 
proračuna (dotacije, subvencije, ipd.), finančno spremljanje plačil anuitet od dolgoročnih 
kreditov z obrestmi in revalorizacijo stanj, finančno spremljanje kupnin po zakonu, 
finančno spremljanje plačevanja terjatev za stanovanja, garaže in garažne bokse, 
sodelovanje s finančno računovodsko službo proračuna občine. 

4. Premoženjsko pravna opravila: (priprava opominov za plačila terjatev po pogodbi, 
priprava in sestava pogodb pri prodaji stanovanj, garaž ali garažnih boksov v več 
stanovanjskih stavb, priprava predlogov za zamenjavo stanovanj oz. odpoved najema, 
priprava predlogov splošnih aktov iz delovnega področja).  

 
Za uspešno izvajanje strokovnih opravil je potrebno:  

- sodelovanje na strokovnih posvetih,  
- tekoče spremljanje dopolnitev in sprememb zakonov s področja stanovanjskega 

gospodarstva,  
- tekoče spremljanje novih zakonov, 
- sodelovanje z bankami, z organi gospodarske zbornice, z republiškim stanovanjskim 

skladom, z Ministrstvom za okolje in prostor, z organi lokalnih in državnih oblasti, 
Centrom za socialno delo, s Patronažno službo, itd.  

 
Strokovna opravila se izvajajo v skladu s sklenjeno pogodbo in stanovanjskim programom. 
Pri opravljanju navedenih opravil ugotavljamo, da so potrebe po najemnih stanovanjih enake 
kot v letu 2008.  
Na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se je v letu 2010 prijavilo 14 prosilcev 
(objava razpisa 06.08.2010 v Bohinjskih novicah) od tega je bila ena vloga zavrnjena, ker 
prosilka ni izpolnjevala pogojev.  
Na stanovanjskem področju je bilo izdanih 39 sklepov in odločb upravnega postopka (sklepi 
o dodelitvi kreditov, odločbe o subvenciji najemnine, sklepi o dodelitvi neprofitnih stanovanj 
na podlagi veljavne liste z dne 10.11.2010, sklep o zavrnitvi,..).  
 
Večina občanov išče rešitev stanovanjskega vprašanja v okviru svojih sposobnosti z 
adaptacijami stanovanjskih hiš in lastnimi gradnjami. V ta namen je občina s proračunom 
zagotovila 15.000,00 EUR za subvencioniranje obrestne mere za ugodne stanovanjske 
kredite, od tega je bilo realiziranega 7.295,90 EUR Pogodbo o medsebojnem poslovnem 
sodelovanju pri stanovanjskem kreditiranju občanov občine Bohinj v letu 2010 je sklenila z 
Gorenjsko banko d.d. Bleiweisova cesta 1, Kranj, ki je kot najugodnejši ponudnik zagotovila 
172.700,00 EUR kreditnega potenciala po obrestni meri 6 mesečni euribor + 0,00 p.a. za 
dobo 10 let. Razpis je bil objavljen v Bohinjskih Novicah in podaljšan do porabe sredstev. 
Sredstva so bila namenjena za nakupe ali izgradnjo stanovanjskih hiš, nakupe stanovanj, 
urejanje stanovanjskih enot v neizdelanih etažah in podstrešjih stanovanjskih hiš na 
območju občine Bohinj. V skladu z razpisom in Pravilnikom so bile prejete 3 vloge. Z vsemi 
tremi prosilci so bile sklenjene kreditne pogodbe v skupni višini 84.000,00 EUR. 
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3. Pogodba o izvedbi postopkov za uveljavljanje subvencioniranja najemnin za 
stanovanja katerih najemniki so občani občine Bohinj 

Opravila se izvajajo na podlagi Pogodbe o izvedbi postopkov za uveljavljanje 
subvencioniranja najemnin za stanovanja katerih najemniki so občani občine Bohinj, ki je 
bila sklenjena dne 08.05.2008 za nedoločen čas. 
 
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin ter subvencije k plačilu tržne 
najemnine (Ur.l. RS 14/04, 34/04, 62/06, 11/09) izvajamo subvencioniranje najemnin. 
Obveznost občine do izvajalca opravil znaša 1.2222,20 EUR. Subvencija je bila v skladu z 
zgoraj navedeno Uredbo odobrena 14 prosilcem, za kar je bilo zagotovljenih 13.224,14 EUR. 
 

4. Pogodba o vpisu nepremičnin last občine Bohinj v Zemljiško knjigo. 
Pogodba je bila sklenjena 3.4.2001. Postopek vknjižbe je bil z 19.11.2004 zaključen po 
skrajšanem postopku. 5 nevpisanih stanovanj pa bo vpisano po rednem postopku v skladu z 
Zakonom o zemljiški knjigi. 
 
Za naloge opredeljene v zgoraj navedenih pogodbah imamo zagotovljene ustrezne strokovne 
kadre, ki imajo pridobljene potrebne licence in strokovne izpite za posamezna opravila, tudi 
iz ZUP. Prav tako smo podpisnik Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri GZ RS, člani IBN in 
registrirani tudi kot neprofitna organizacija.  
 
Pripravila: 
Mateja Novak        Radovljica, dne 16.02.2011 
 

 

6.4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

 
Podlaga za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Ur.l. RS, št. 3/98, 31/98, 98/99 in Uradni 
vestnik občine Bohinj, št. 5/02 in 3/04 ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/03, v 
nadaljevanju: Odlok). 
 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za zazidano in nezazidano stavbno 
zemljišče. Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od 
stanovanjske oz. poslovne površine stavbe. Nadomestilo za uporabo nezazidanega 
stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po 
prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oz. za katero je pristojni organ izdal 
lokacijsko dovoljenje. 
 
Vse postopke glede odmere in pobiranja ter vračanje nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, 
opravlja Davčna uprava RS za občino na podlagi podatkov, ki jih zagotavlja občinska uprava. 
 
V letu 2010 je Davčna uprava RS za Občino Bohinj izdala skupaj 3.150 odločb v skupnem 
znesku 475.183,00 EUR, od tega 2.924 odločb fizičnim osebam, v znesku 163.343,00 EUR in 
226 odločb pravnim osebam, v znesku 311.840,00 EUR. Zoper izdane odločbe o odmeri 
nadomestila je bilo v letu 2010 vloženih skupno 30 pritožb. 
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7. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 
 
Predstavljamo naloge, ki jih na področju varstva okolja izvaja občinska uprava in se 
nanašajo predvsem na razvoj oz. investicije. Podrobnejši pregled opravljenih nalog na 
področju gospodarskih javnih služb varstva okolja je podan v poglavju poročila Režijskega 
obrata, ki izvaja obvezne javne službe varstva okolja. 
 
Tudi v preteklem letu smo na področju komunalne infrastrukture sledili občinskemu 
operativnemu programu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, ki ga je v letu 
2006 sprejel Občinski svet. 
 
Doseženi cilji v 2010: 

- izgradnja kabelske kanalizacije širokopasovnega omrežja Stara fužina 1.in 2. 
Faza, 

- izgradnja kabelske kanalizacije javne razsvetljave Stara Fužina, 
- parcelacije in izravnave zemljišča za povezovalni kanal Spodnja dolina, 
- vpis služnostnih pogodb v Zemljiško knjigo, 
- popravljena in dopolnjena študija izvedljivosti in vloga GORKI Bohinj, 
- izdelana novelacija IP GORKI, 
- oddana popravljena vloga za področje Odvajanja in čiščenja odpadnih vod na 

kohezijski sklad, 
- oddana popravljena vloga za področje vodooskrbe na kohezijski sklad, 
- izdelan projekt PGD - načrt elektroinštalacij in električne opreme za povezovalni 

kanal Spodnja dolina ter Zgornja dolina, 
- pridobljeno uporabno dovoljenje za kanalizacijo Stara Fužina ter prevzem objekta 

od izvajalca, 
- izvedena je bila avtomatizacija in vključitev v centralni nadzorni sistem dveh 

črpališč na fekalni kanalizaciji v Stari fužini, 
- pričetek gradnje povezovalnega kanala Spodnja dolina, odsek ob novem 

parkirišču na Ribčevem Lazu, ter 1. faza Brod – Bohinjska Bistrica na bodoči 
kolesarski poti, 

- pridobljene služnosti za sekundarni kanal Jereka – zahod, 
- pridobljene služnosti za sekundarni kanal Kamnje, 
- pridobljene služnosti za sekundarni kanal Polje, 
- izdelava geodetskega posnetka in načrta za obnovo Grajske ulice, 
- izdelan je idejni projekt fekalne kanalizacije in PZI načrt obnove vodovoda na 

Grajski ulici, 
- izdelan geodetski posnetek z načrti za potrebe projekta sekundarne kanalizacije 

naselij Polje, Kamnje, Savica in Brod, 
- izdelan je idejni projekt sekundarne kanalizacije v naselju Polje in Kamnje. 

 
Poplava v času 22.12.2009 do 26.12.2009 je v Občini Bohinj povzročila zelo veliko 
materialno škodo. Predvsem velika je bila škoda na vodotokih, ki je bila ocenjena skoraj na 
5 mio €, prav tako pa je bila precejšna škoda na komunalni infrastrukturi, kmetijskih 
površinah in na stavbah. 
 
Višino škode na komunalni infrastrukturi je občinska komisija za ocenjevanje škode ocenila 
na 969.299,85 €, škoda na objektih je bila ocenjena na 173.089,12 €, na kmetijskih 
površinah 115.774,23 € in na kmetijskih pridelkih 30.914,00 €. 
 
V letu 2010 iz državnega proračuna nismo dobili sredstev za sanacijo na komunalni 
infrastrukturi, čeprav je res, da je bilo kar nekaj denarja iz državnega proračuna vloženega v 
sanacijo vodotokov. 
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Iz sredstev proračunske rezerve pa smo: 

- sanirali nekategorizirane občinske poti (v Ukancu, na Dobravi, na Senožetih), 
- sanirali dva plaza v Češnjici, plaz pod Studorjem in manjši plaz v Srednji vasi, 
- izvedli manjša dela na plazu Kuharica za pridobitev uporabnega dovoljenja (PID, 

zaščitne mreža) 
- izvedli popravila na občinskih cestah (propust na Brodu, podporni zid v Podjelju, 

cesta na Bitnjah) 
- izvedli čiščenje in zatravitev travnikov na kmetijskih zemljiščih po poplavah, 

 
vse skupaj v višini 103.000 EUR. 
 
 
Pripravili: 
Jožica Hribar, Iva Lapajne, Anita Zorč, Primož Pintar, Milena Košnik, Brane Rozman, Andreja 
Kemperle, Jaka Medja, Vanja Cerkovnik, Andrej Sodja, Miro Sodja, Blaž Repinc, Nika Prevec 
 
 

8. REŽIJSKI OBRAT 
 

8.1. Osnovni podatki 

 
Režijski obrat Občine Bohinj (nesamostojni, v okviru občinske uprave) 
Rožna ulica 18 
4264 Bohinjska Bistrica 
ID za DDV: SI43302904 
Matična številka: 5883415 
Vodja režijskega obrata: Ciril Strgar 
Odgovorna oseba: župan, Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
 

8.2. Splošni pregled 

 
Število zaposlenih na dan 31.12.2009 21 
Število zaposlenih na dan 31.12.2010 25 
 
Zaradi pričetka samostojnega izvajanja dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov in zaradi 
vse več obveznosti, ki jih izvajalcem gospodarskih javnih služb nalagajo sprejeti zakoni, 
podzakonski akti in evropske direktive, smo v letu 2010 povečali število zaposlenih za štiri 
osebe, še enega delavca pa smo izbrali na javnem razpisu in je z delom pričel v začetku 
2011. Vse lanske zaposlitve so bile sklenjene za določen čas. V vodstvu in režiji je 
zaposlenih 5 delavcev. Registrirane dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, 
ki jih opravljamo, so sledeče: 

• 41.000 voda 
• 90.010 kanalizacija 
• 90.021 odpadki 
• 90.031 čiščenje okolja 
• 1.411 javno zelenje 
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• 45.230 ceste 
• 93.030 pogrebne storitve 
• 74.400 plakatiranje 

 
V okviru teh osnovnih dejavnosti v skladu z interno razdelitvijo izvajamo sledeče naloge: 

- Skupna raba 
o košnja trave v parkih in zelenicah, 
o urejanje in vzdrževanje cvetličnih gredic, 
o zimsko in letno vzdrževanje cest, 
o pluženje in posipanje lokalnih in krajevnih cest, 
o vzdrževanje parkirišč, 
o vzdrževanje pokopališč. 

- Vodovod 
o distribucija pitne, požarne in industrijske vode, 
o odčitavanje in redna menjava vodomerov,  
o redno vzdrževanje vodovodnega sistema in hidrantov, 
o investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema, 
o priprava in nadzor investicij na vodovodnem sistemu, finančno tehnični 

nadzor, koordinacija del pri izgradnji, izbira izvajalcev, 
o opravljanje tržnih storitev,  
o planiranje dela in opreme za izvajanje dejavnosti, 
o priprava strokovnih podlag za sprejemanje občinskih odlokov, 
o priprava in izvajanje HACCP sistema, 
o vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture. 

- Kanalizacija in črpališča 
o redno vzdrževanje javne kanalizacije in črpališč (elektro in strojna oprema), 
o odvajanje odpadnih voda po obstoječem kanalizacijskem omrežju, 
o investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije, 
o spremljanje sestave odpadne vode (redne analize odpadnih voda na iztokih), 
o vodenje in ažuriranje katastra. 

- Čistilne naprave 
o redno vzdrževanje čistilnih naprav, 
o redno vzdrževanje čistilnih naprav, 
o investicijsko vzdrževanje, 
o spremljanje učinkovitosti obratovanja na vtočnih in iztočnih mestih, 
o spremljanje delovanja črpališč. 

- Ravnanje z odpadki 
o Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ter organizacija prevoza in odlaganja 

odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti,  
o organiziranje ločenega zbiranja odpadkov, 
o organiziranje zbiranja, odvoza in odlaganja kosovnih odpadkov, 
o redno vzdrževanje zbiralnic, 
o redno vzdrževanja in organizacija dela na zbirnem centru  
o organiziranje zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov,  
o vodenje in ažuriranje katastra zbiralnic. 

- Plakatiranje 
o nameščanje in odstranjevanje plakatov 
o postavljanje in vzdrževanje plakatnih mest  
o vzpostavitev in vzdrževanje katastra plakatnih mest 

- Izdaja soglasij 
o izdaja projektnih pogojev (kanalizacija, voda), 
o izdaja soglasij k projektnim rešitvam, 
o izdaja soglasij za priklop obstoječega objekta na vodovod in kanalizacijo, 
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o izdaja soglasij za povečavo in razdelitev vodovodnega priključka. 

 
V okviru zgoraj navedenih dejavnosti so bile evidentirane delovne ure kot sledi: 
 

DELOVNE URE PO DEJAVNOSTIH URE 
Vzdrževanje občinskih stavb 3.506 
Skupna raba 9.559 
Vodovod redno vzdrževanje 6.676 
Vodovod storitve  72 
Zimska služba 1.742 
Čistilne naprave redno vzdrževanje 782 
Kanalizacija redno vzdrževanje 846 
Splošni stroški 1.628 
Pokopališka dejavnost 455 
Ravnanje z odpadki 11.635 

 
Del opravljenih ur na področju ravnanja z odpadki izhaja tudi iz ureditve zbirnega centra za 
prostori režijskega obrata. 
 
V zadnjih letih so problem predstavljale prenesene nadure iz preteklih let. V lanskem letu 
smo sistematično pristopili k ureditvi te zadeve. Spodnji grafikon prikazuje tendenco 
zniževanja skupnega števila nadur v lanskem letu, trend pa nameravamo nadaljevati tudi v 
letošnjem letu. 
 

 

 
Skupno število prenesenih ur se je zmanjšalo kljub uvedbi samostojnega izvajanja 
dejavnosti zbiranja odpadkov, ki je k skupnemu številu nadur prispevala 300 ur. 
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Električna energija 
 
Na režijskem obratu smo že v letu 2009 naredili pregled obračunane električne energije in 
preverili električne števce ter stikalne ure. Ob popisu je bilo ugotovljeno nekaj okvar 
stikalnih ur. Ugotovitve so bile posredovane na dobavitelja energije in upravljavca omrežja 
Elektro Gorenjska, ki je zamenjal okvarjene stikalne ure in števce. V nekaj primerih smo 
zaradi nižjih stroškov prešli na enotno obračunsko tarifo. Obračunana električna energija, ki 
je strošek Režijskega obrata Občine Bohinj je prikazana v spodnji tabeli: 
 

 
Obračunana 

energija (kWh) 
2009 135.050 
2010 177.115 

 
Del razlike gre na račun večjih količin dobavljene in odvedene vode, del razlike na dodatno 
opremo v vodohranih (UV dezinfekcija), deloma pa gre za nekoliko previsoke akontacije 
(popis dejanske porabe bo izveden v prvih mesecih 2011). 
 
Poraba električne energije glede na dejavnosti (v kWh): 
Vodovod 73.581 
Kanalizacija 21.460 
Čistilne naprave 61.366 
Režijski obrat, splošni 14.236 
Pokopališka dejavnost 6.472 
SKUPAJ 177.115 
 
Vozni park in poraba goriva 
 

REGISTRSKE 
ŠT. 

TIP VOZILA DIZEL/L BENCIN/L KM 
POVPREČNA 
PORABA 

(L/100 KM) 
KR-H9 541 MAN 10L.220 1.612,75  6.197 26,0 

KR-R4 783 IVECO 35.E10 922,46  8.138 11,3 

KR-KR-692 IVECO 35 18C 1.367,5  10.930 12,5 

KR-V4 280 IVECO 35.C14 1.537,16  10.350 14,9 

KR-J3 983 CLIO  371,73 4.190 8,9 

KR-30-16T MAZDA B 2500 1.482,47  10.136 14,6 

KR-J3 984 UNIMOG (stari) 758,03  n.p. n.p. 
KR-82-43J UNIMOG (novi) 1.861,73  n.p. n.p. 
KR-21-31S IVECO 35.C15 1.556,57  14.983 10,4 
KR-KE 671 MAN 12.250 TGL 7.286,09  16.944 43,0 
MF 860 DELOVNI STROJ 3378,12    

 SKLADIŠČE 872,07 896,94   
 SKUPAJ 22.634,95 1.268,67 81.868  

 
Izstopa predvsem poraba goriva pri smetarskem vozilu, ki ima tudi največ efektivne vožnje. 
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8.3. Javna naročila 

 
Javna naročila izvajamo skladno z Zakonom o javnem naročanju. V letu 2010 je bilo 
izvedenih javnih naročil 678+14+5, kar je prikazano v spodnji preglednici pripravljenih 
javnih naročil:  
 

VRSTA 
ŠTEVILO 
skupaj 
OU in RO 

RO 

Javna naročila po 5. odstavku 24. člena ZJN-2 (naročilnice) 678 319 
Javna naročila po prvem in drugem odstavku 2. odstavka 

24. člena ZJN-2 (naročila male vrednosti) 
14 7 

Javna naročila po tretjem odstavku 2. odstavka 24. člena 
ZJN-2 (naročila večjih vrednosti) 

5 1 

SKUPAJ 697 327 
 
Skupna ocenjena vrednost javnih naročil po 5. odstavku 24. člena ZJN-2 (naročilnice) brez 
DDV znaša 759.077,58 EUR. 
 
Z naročili malih vrednosti (za blago in storitve od 20.000 do 40.000 EUR, za gradnje od 
40.000 do 80.000 EUR) je bilo oddanih naročil za 416.393,23 EUR brez DDV (pogodbene 
vrednosti). 
 
Javnih naročil večjih vrednosti (za blago in storitve od 40.000 EUR, za gradnje od 80.000 
EUR) je bilo oddanih v skupni vrednosti 882.210,29 EUR brez DDV (pogodbene vrednosti). 
 
Vlog za revizijske postopke v letu 2010 nismo prejeli.  
 
Za režijski obrat skupna ocenjena vrednost javnih naročil po 5. odstavku 24. člena ZJN-2 
brez DDV znaša 342.776 EUR (v letu 2009 306.321 EUR). 
 
Režijski obrat Občine Bohinj je v letu 2010 poleg rednih vzdrževalnih del uspešno izpeljal 
večino načrtovanih projektov in zadanih nalog. Opravljeno delo, ki je povzeto v tem poročilu, 
je razdeljeno na glavna področja, s katerimi se ukvarja režijski obrat. 
 
Glede na obseg dela in različna področja, ki jih pokriva naša dejavnost, se soočamo z velikim 
številom javnih naročil, ki jih kot organizacijska enota v okviru občinske uprave izvajamo v 
skladu z Zakonom o javnem naročanju. V letu 2010 je bilo na režijskem obratu pripravljenih 
327 javnih naročil. 
 
 

8.4. Vodovod 

 
Režijski obrat s pitno vodo iz sedmih vodovodnih sistemov oskrbuje 14 naselij (v celoti ali 
deloma). V ostalih naseljih vodooskrbo zagotavljajo vodovodne zadruge ali zasebni 
vodovodi. V lanskem letu smo več kot 3.000 uporabnikom prodali 288.242 m3 vode. Z 
dežurnimi vodovodarji (eno dežurstvo 24/7) smo ves čas zagotavljali nemoteno oskrbo in 
odpravo okvar. Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode vrši Zavod za zdravstveno 
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varstvo Kranj, ki je v letu 2010 odvzel 97 vzorcev za mikrobiološko preiskavo in 29 vzorcev 
za kemijsko analizo. 
 
V letu 2010 smo prevzeli v upravljanje vodovod Koprivnik, kjer smo obnovili vstopni portal v 
vodohran in povečali armaturni del. V armaturnem delu je nameščena UV dezinfekcija, 
regulacijska tehnika in črpalka za povečanje tlaka v zgornjem delu vodovodnega sistema 
Koprivnik. Na zgornjem delu vodovoda Koprivnik smo obnovili 250 m cevovoda, postavljena 
pa sta bila tudi dva hidranta.  
 
Na Jelovški ulici smo zgradili del vodovoda in nanj priključili 4 objekte, ki so bili prej 
priključeni še na vodovodni sistem »Lip«. 
 
Na Ribčevem Lazu smo na delu, kjer se je gradilo parkirišče, vgradili tudi vodovod. 
 
V Stari Fužini smo zgradili vodovod v dolžini 100 m in postavili hidrant za zagotavljane 
požarne vode.  
 
Skupaj z obnovo ceste na Nemškem Rovtu smo zamenjali tudi vodovod z vso pripadajočo 
opremo v dolžini 150 m.  
 
Skupno smo za investicijsko vzdrževanje vodovodov namenili 111.237 evrov. 
 
Kupili smo orodje za izvajanje javne službe.  
 
V okviru rednih menjav vodomerov smo menjali in pregledovali vodomere. Zamenjali smo 
jih 221. V letu 2010 je bilo novih montaž vodomerov 26. 
 
Zabeležili smo 18 okvar na vodovodnih omrežjih, ki smo jih tudi uspešno sanirali. Pri večini 
je bil razlog za okvaro dotrajanost. 
 
Z vodovodnimi zadrugami, ki upravljajo s štirimi vodovodi v občini Bohinj, smo na zahtevo 
tržnega inšpektorja uskladili in poenotili cene vodarine na celotnem območju občine. 
Zadruge morajo v skladu z zahtevo inšpektorja zaračunavati enako ceno kot jo zaračunava 
režijski obrat, saj je samo ta cena ustrezno pripravljena in potrjena s strani države. 
 

HACCP sistem 
 
Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, ki je 
v letu 2010 odvzel 97 vzorcev za mikrobiološko preiskavo in 29 vzorcev za kemijsko analizo.  
 
Preiskani vzorci pitne vode, odvzeti na vodovodih v upravljanju občine Bohinj so bili v letu 
2010 večinoma skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.  
 
Na osnovi izvidov mikrobioloških preiskav lahko ocenimo, da na obravnavanih vodovodih 
občasno prihaja do nihanja mikrobiološke kvalitete pitne vode zaradi prisotnosti fekalnih 
bakterij. Vzrok je najverjetneje v geološki sestavi vodovplivnih območij in zgradbi zajetij, ki 
ne omogočajo učinkovite naravne filtracije skozi geološke plasti. Zaradi tega imajo znaten 
vpliv na obstoječe vodne vire trenutne hidrometeorološke spremembe. Možen vzrok za 
mikrobiološke neskladnosti vzorcev pitne vode, predvsem ko so bile prisotne skupne 
koliformne bakterije same, je tudi v morebitnih trenutnih poškodbah ter sanacijah na 
vodovodnih sistemih. V primeru prisotnosti fekalnih bakterij v pitni vodi nas Zavod za 
zdravstveno varstvo Kranj urgentno obvesti in predlaga ukrepe za sanacijo ter prekuhavanje 
pitne vode. 
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V notranjem nadzoru je vključenih 20 zajetij pitne vode, 10 vodohranov, 4 črpališča, 5 UV 
naprav in 3 raztežilniki. V vseh  objektih izvajamo mesečne in tedenske kontrole predpisane 
v HACCP načrtu. V redni kontroli objektov je predviden obisk objekta na podlagi HACCP 
načrta, v evidenčni list se v vsakem objektu vpiše namen obiska objekta in dejavnost, ki se 
je izvajala. Za UV naprave, ki niso vključene v CNS, delovanje spremljamo tedensko z 
obiskom objekta.  
Letno samo za menjavo mesečnih evidenčnih listov kontrol objektov izvedemo 450 obiskov. 
 

Naloge opredeljene v HACCP 
Število 
kontrol 
v letu 2010 

Poraba 
delovnega časa 
letno (ur) 

Redne kontrole objektov – mesečno in tedensko in 
vodenje evidenc 

432 500 

Kontrole kritičnih in kontrolnih točk in vodenje evidenc 150 300 
Čiščenje in dezinfekcija (redno) in vodenje evidenc 36 288 
Kontrola delovanja in čiščenje UV naprav in vodenje 

evidenc 
154 308 

Izvajanje ukrepov ob izrednih dogodkih in vodenje 
evidenc 

15 150 

 
Centralni nadzorni sistem, ki smo ga vzpostavili v letu 2009 smo nadgrajevali in prilagajali 
operativnim potrebam. Odpravljeno je bilo veliko začetnih težav, sistem pa deluje vse bolje. 
Cilj je, da bi v sistem postopno vključili vse vodohrane in črpališča, da bi na ta način povsem 
nadzirali celoten vodovodni sistem v občini Bohinj. 
 
 

8.5. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

 
Na področju izvajanja dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda je bila naša realizacija 
v lanskem letu 77.567 evrov. V tri delujoče čistilne naprave (ČN) je bilo v lanskem letu 
odvedenih skupno 174.211 m3 odpadne vode. Od tega je bilo v čistilno napravo Ribčev Laz 
odvedenih 45.783 m3 odpadne vode, v ČN Nemški Rovt 4.518 m3 in v ČN Bohinjska Bistrica 
123.910 m3. 
 
V okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda smo izvajali redne 
kontrole kanalizacijskih črpališč Ukanc, Naklova glava, Pod skalco in Danica. Na vseh treh 
čistilnih napravah – Ribčev Laz, Bohinjska Bistrica in Nemški Rovt smo s podizvajalcem 
skrbeli za reden odvoz blata. 
 
Za čistilne naprave smo prek pogodbenega izvajalca Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj 
skrbeli za spremljanje sestave odpadne vode. Redne analize odpadnih voda na iztokih so bile 
izvedene v skladu s predpisi. Čistilni napravi Ribčev Laz in Bohinjska Bistrica sta zastareli in 
dotrajani in ne ustrezata več predpisom glede ustreznosti vode na iztoku. 
 
V začetku leta smo se s strokovnjakom s CČN Domžale Kamnik dogovorili za pregled 
delovanja čistilnih naprav. V okviru pregleda je bilo ugotovljeno neustrezno delovanje in 
okvara ČN Nemški Rovt. Okvaro smo odpravili in vzpostavili normalno delovanje naprave. 
ČN Bohinjska Bistrica in Ribčev Laz sta dotrajani in delujeta v skladu s svojimi zmožnostmi. 
Predvsem v poletnem času sta obe preobremenjeni. 
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Centralni nadzorni sistem, ki smo ga vzpostavili v letu 2009 smo nadgrajevali in prilagajali 
operativnim potrebam. Odpravljeno je bilo veliko začetnih težav, sistem pa deluje vse bolje. 
Cilj je, da bi v sistem postopno vključili vsa črpališča in čistilne naprave. 
 
Konec leta smo uspešno izvedli razpis za kadrovsko izpopolnitev z operativnim vodjem 
dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ta bo prevzel operativno vodenje in 
strokovno izvajanje dejavnosti. 
 
 

8.6. Skrb za hortikulturno ureditev kraja in skupna raba 

 
Eden večjih projektov s področja skupne rabe v lanskem letu je bila izpeljava vseslovenske 
čistilne akcije v okviru katere smo izvedli tudi čiščenje naplavin in vej z obale Bohinjskega 
jezera. Režijski obrat je bil pri projektu udeležen z desetimi zaposlenimi, ki so nudili strojno 
(bager, kamion in kombiji) in fizično pomoč.  
 
Čez celo leto smo na javnih površinah, ki so v lasti občine in na avtobusnih postajah, skrbeli 
za nasaditev cvetlic ter ostalega okrasnega drevja in grmovnic ter njihovo vzdrževanje. 
Vzdrževali smo tudi poti in ograje. Izbrali in nadzirali smo izvajalca, ki je skozi celo leto 
zagotavljal oskrbovanje in vzdrževanje gredic. Na območju občine je poleg Ceconijevega 
parka, ki obsega več kot 2.500 m2, še več kot 350 m2 cvetličnih gredic, 48 cvetličnih korit na 
avtobusnih postajah, 16 cvetličnih korit na muzejih ter spomenikih in 16 cvetličnih korit na 
stavbi Občine Bohinj in režijskega obrata. V letu 2010 je bilo na gredicah zasajenih skoraj 
20.000 sadik. 
 
V prejšnjih letih smo čiščenje parkov, zelenic in javnih površin oddajali zunanjim izvajalcem, 
v lanskem letu pa smo čiščenje izvedli sami. Približna ocena površine, ki jo je potrebno 
vsako pomlad očistiti listja, vej in ostalih odpadkov je okrog 42.900 m2, v to površino pa ni 
všteta obala jezera. Zaradi lažjega vzdrževanja in stroškovne optimizacije smo na nekaj 
gredic namestili namakalne sisteme, ki bodo vzdrževalcem prihranili nekaj časa. 
 
Za izdelavo lesenih miz, klopi, korit in popravilo ograj smo v letu 2010 kupili tehnični les in 
hlode pri Gozdnem gospodarstvu Bled, delavec režijskega obrata pa je izdelal klopi, korita za 
rože in ograje. Postavljali smo tudi nove oglasne in usmerjevalne table (izdelani temelji in 
postavljene table). Stare oglasne table in klopi so bile obnovljene.  
 
Skrbeli smo za letno vzdrževanje parkov in javnih površin na občinskem območju. Vseh 
površin, ki jih vzdržuje Občina Bohinj je približno 50.000 m2. V lanski sezoni smo zagotovili 
košnjo vseh teh površin najmanj 12-krat.   
 
Resno smo pristopili k obrezovanju zelenja ob občinskih cestah. Naredili smo popis lokacij 
kjer veje dreves in žive meje segajo v cestno telo in ovirajo promet oziroma zmanjšujejo 
preglednost. Skoraj 100 lastnikom takšnih parcel smo poslali pozive za odstranitev vej. Kjer 
odziva ni bilo so veje odstranili delavci režijskega obrata. 
 
V okviru dejavnosti skupna raba omenimo še naslednja dela: 
- Popravila, ureditve in vzdrževanje cest 
Urejanje in vzdrževanje občinskih kategoriziranih cest, pločnikov in parkirišč je še eno 
pomembno področje dela režijskega obrata. V lanskem letu so bila po vaseh opravljena 
sledeča dela: 

Stran 252 od 265



Stran 42 od skupaj 54 strani 

- postavljanje usmerjevalnih in informativnih tabel 
- postavljanje ogledal in prometnih znakov 
- nasipanje bankin v vaseh Brod, Kamnje, Žlan, Stara Fužina, Ukanc, Podjelje, 

Goreljek, Koprivnik in Ravne 
- nasipanje ceste v Fužinarskem zalivu in urejanje parkirišča na Veglju 
- popravilo ograj 
- redno vzdrževanje cest (asfaltiranje) 
- vzdrževanje in obnova hišic na avtobusnih postajah 
 

- Izvajanje zimske službe 
Režijski obrat skupaj s podizvajalci izvaja zimsko službo pluženja, posipanja, odmetavanja in 
odvoza snega. V letu 2010 so bile padavine zelo obilne. Konec januarja lani je snežna odeja 
dosegla debelino 45 cm, v začetku decembra pa kar 75 cm. V lanskem letu je bilo tako na 
režijskem obratu opravljenih za več kot 1.700 delovnih ur v okviru izvajanja zimske službe. 
Podizvajalci so opravili dva tisoč ur strojnega dela. Realizacija na tej postavki je v 2010 
dosegla 50.467,18 EUR, s tem, da bodo računi za december plačani v letošnjem letu. 
Uvedba satelitskega sledenja (GPS) je po naših ocenah prinesla točnejše beleženje strojnih 
ur in posledično zmanjšanje števila zaračunanih ur. Prednost sistema je med drugim tudi v 
optimizaciji dela in lažjem usklajevanju terenov podizvajalcev. Arhiviranje podatkov 
omogoča tudi kasnejši vpogled v čas in območje pluženja posameznega stroja, kar se lahko 
izkaže v pomoč tudi ob morebitnih odškodninskih zahtevkih, ki bi bili vloženi proti Občini 
Bohinj zaradi domnevno neustreznega pluženja. 
 
 

8.7. Ravnanje z odpadki 

 
Režijski obrat je v prvi polovici aprila od Komunale Radovljica v celoti prevzel dejavnost 
zbiranja in odvoza odpadkov. Ureditev zbirnega centra je bila predvidena v okviru izgradnje 
čistilne naprave pri naselju Log v Bohinju. Ker je bil projekt zaustavljen in je predvidena 
izgradnja čistilne naprave na novi lokaciji (lokacija že obstoječe čistilne naprave), kjer zaradi 
pomanjkanja prostora ni predviden zbirni center, smo zbirni center uredili na dosedanji 
lokaciji za prostori režijskega obrata. Postavili smo nadstrešnice za ločeno zbrane frakcije ter 
skladišče za hrambo peska, soli in pripravo mešanice za posipanje. 
 
Zbirni center je urejen in opremljen za ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov in začasno 
hranjenje do prevzema frakcij: mešanih komunalnih odpadkov, odpadne embalaže, papirja, 
lesa, odpadne električne in elektronske opreme, sveč, izrabljenih gum, preostalih kosovnih 
odpadkov. 
 
Na zbirnem centru so urejeni tudi posebni zaboji za zbiranje nevarnih odpadkov, zdravil, 
baterij in akumulatorjev, kjer se ti tudi začasno skladiščijo.  
 
Uveden je bil tudi nov sistem odvoza kosovnih odpadkov, tako da ima vsako gospodinjstvo 
enkrat letno možnost brezplačnega odvoza od vrat. Izvedenih je bilo 128 kosovnih odvozov.  
V nekaterih vaseh smo odstranili skupne zabojnike z namenom, da se vzpostavi redni 
individualni odvoz odpadkov in poskrbeli za dostavo manjših zabojnikov do posameznih 
gospodinjstev. Skupni zabojniki so ostali samo na tistih območjih, kjer zaradi oddaljenosti in 
nedostopnosti ni mogoče izvajati odvoza odpadkov s smetarskim vozilom. 
 
Mešane odpadke na prekladalni rampi pretovarjamo v večji zaprti kontejner, ki ga trikrat 
tedensko podizvajalec odpelje na deponijo Mala Mežakla. 
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Količine (v kg) zbranih in odloženih mešanih odpadkov do prve polovice aprila 2010 – 

Komunala Radovljica 

mesec 
mešani 

komunalni odvoz večjih zabojnikov skupaj 

januar 117.170 23.520 140.690 

februar   108.400 10.510  118.910 

marec 120.550 23.030 143.580 

april 26.390 6.290   32.680 

SKUPAJ 372.510  63.350  435.860 
 
S prevzemom dejavnosti v začetku aprila smo pričeli tudi z ločenim zbiranjem embalaže, ki 
jo pobiramo ob določenih terminih od vrat do vrat. Z ločevanjem embalaže so se zmanjšale 
količine mešanih komunalnih odpadkov. V primerjavi z letom 2009, ko je dejavnost 
opravljala še Komunala Radovljica, smo na deponijo odložili skoraj 500 ton manj mešanih 
komunalnih odpadkov. 
 

Količine (v kg) zbranih odpadkov od aprila do decembra 2010 – Režijski obrat 

mesec 
mešani 

komunalni kosovni azbest les embalaža steklo papir 

marec  6.620      

april 87.690 39.110          

maj 99.770 29.310 12.430 3.730 9.240 13.020 9.002 

junij 99.800 28.550 4.130 6.860 11.240 8.300 8.000 

julij 137.120 11.440  3.500 16.480 12.180 19.880 

avgust 164.640 8.230 7.950 7.400 14.460 11.560 9.100 

september 102.580 12.800 5.700 3.700 13.080 10.440 11.684 

oktober 98.100 9.650 6.050 4.800 13.780 6.940 16.080 

november 100.310 7.900 7.480 5.000 10.340 9.100 8.260 

december 99.310    9.828 2.480 10.820 

SKUPAJ 989.320 153.610 43.740 34.990 98.448 74.020 92.826 
 
Sklenili smo pogodbe z zbiralci in predelovalci, ki zagotavljajo zbiranje in prevzem odpadkov 
od povzročiteljev, za ustrezno nadaljnjo obdelavo in recikliranje: embalaže, odpadne 
električne in elektronske opreme, odpadnih baterij in akumulatorjev, sveč, zdravil in 
nevarnih odpadkov. 
 
V mesecu aprilu smo skupaj s podjetjem Kemis izvedli akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. 
Zbranih je bilo 1.757 kg nevarnih odpadkov, kar predstavlja več kot polovico vseh zbranih 
nevarnih odpadkov v letu 2010.  
 

št. klas. vrsta odpadka količina v kg 

20 01 26 olja in maščobe 340 

20 01 25 jedilno olje in maščobe 135 
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20 01 32 zdravila 83 

20 01 19 pesticidi 117 

20 01 13 topila 165 

20 01 14 kisline 25 

20 01 15 alkalije 46 

20 01 17 fotokemikalije 28 

20 01 27 barve, tiskarske, lepila in smole 1.250 

20 01 29 čistila 84 

20 01 99 drugi odpadki 85 

  embalaža onesnažena z nevar. snovmi 470 

  spreji 117 

  SKUPAJ 2.945 
 
Skupaj s podjetjem Zeos d.o.o. smo konec septembra organizirali akcijo zbiranja odpadne 
električne in elektronske opreme. V akciji je skupno sodelovalo preko 100 občanov, ki so 
ločeno oddali kar 9.515 kg odpadne električne in elektronske opreme.  
 

Skupne količine (v kg) zbrane odpadne električne in elektronske opreme v letu 2010 
 

VGA HZA TV MGA sijalke baterije skupaj 
4.052 4.028 6.566 2.835 19 115 17.615 

    VGA – veliki gospodinjski aparati, HZA – hladilni in zamrzovalni aparati 
              MGA – mali gospodinjski aparati 
 
S  1. januarjem 2010 je pričela veljati Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami, 
ki ureja ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč kot eno od frakcij komunalnih odpadkov.  
Odpadne sveče se morajo zbirati in shranjevati v posebej označenih zabojnikih na 
pokopališču kot posebna frakcija odpadkov s pokopališč, ločeno od ostalih odpadkov. Letos 
je bilo v občini Bohinj zbranih in odpeljanih več kot 6 ton odpadnih nagrobnih sveč. 
 
V okviru izvajanja Skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi gumami smo zbrali in predali v 
nadaljnjo obdelavo 17.620 kg izrabljenih gum. 
 
 

8.8. Pokopališče 

 
Kot izvajalec pokopališke dejavnosti smo vzdrževali mrliške vežice in pokopališče. Dobavili 
smo pesek za ureditev poti in okolice grobov. Pristopili smo tudi k ureditvi razmerja do 
župnije kot lastnika parcel na območju pokopališča.  
 
Z župnijo smo se dogovorili za izgradnjo meteorne kanalizacije s strehe cerkve in 
pokopališča in za priklop pitne vode v cerkev. 
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V celoti smo v digitalno obliko vnesli pokopališke evidence. Konec leta smo naročili izdelavo 
digitalnih ortofoto posnetkov pokopališč v občini Bohinj, kar nam bo omogočilo izdelavo 
podrobnega katastra. 
 
 

8.9. Javna dela 

 
V okviru javnih del smo usklajevali in skrbeli za delo štirih delavcev. Dva sta svoje delo 
opravljala na območju Bohinjske Bistrice, eden na območju Krajevne skupnosti Srednja vas 
in eden na območju Krajevne skupnosti Koprivnik Gorjuše. Njihova delovna obveznost je bila 
šest ur dnevno. Večinoma so čistili občinske ceste in pločnike ter skrbeli za čistočo in 
urejenost parkov in drugih javnih površin.  
 
 

8.10. Plakatiranje 

 
Devetega maja 2009 je stopil v veljavo Odlok o plakatiranju v Občini Bohinj, ki je uredil 
izvajanje te dejavnosti. Oglaševalci na oglasnih tablah v občini Bohinj so se v lanskem letu 
večinoma navadili na način oglaševanja kot ga ureja odlok o plakatiranju. Nameščenih je bilo 
2.194 plakatov (po naročilu režijski obrat tudi namešča in odstranjuje plakate) od 134 
oglaševalcev. Prihodek iz te dejavnosti je dosegel 900 evrov. V primerjavi z letom 2009 se je 
število evidentiranih plakatov povečalo trikratno. 
 
Izdelali smo kataster plakatnih mest in ga objavili tudi na spletni strani. 
 
 

8.11. Soglasja in drugi dokumenti 

 
V letu 2010 so bila izdana sledeča soglasja in izjave: 

• Projektni pogoji: 17 dokumentov, 
• Projektne rešitve: 16 dokumentov, 
• Soglasja k priključitvi: 35 dokumentov, 
• Mnenja k izdaji vodnega dovoljenja: 6 dokumentov, 
• Dopolnitve izdanih soglasij: 6 dokumentov, 
• Izjave, mnenja: 2 dokumenta; 

 
 

8.12. Ureditev podrobnega katastra komunalne infrastrukture 

 
V letu 2010 smo ob šibkih kadrovskih zmožnostih izvajali podrobni popis komunalne 
infrastrukture za ureditev podrobnega katastra. Podroben kataster nam bo v pomoč pri 
pripravi cen kot to določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  
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8.13. Vodenje režijskega obrata 

 
V okviru izboljšanja sistema vodenja režijskega obrata in boljšega sodelovanja in prenosa 
informacij med zaposlenimi, predvsem med delavci v režiji in terenskimi delavci, smo uvedli 
in nadgradili sistem beleženja naročil in zadolžitev. Evidenca klicev uporabnikov za 
zagotavljanje boljše odzivnosti in višjo kakovost storitev se je v lanskem letu izkazala kot 
dobra rešitev in jo bomo poizkusili še nadgraditi. Vzpostavljena evidenca omogoča nadzor 
nad izvedenimi in nedokončanimi deli in zmanjša število pozabljenih in zgrešenih zadev.  
 
Pripravili smo podrobna navodila za zaposlene in jasno določili hierarhijo. Poudarjali smo tudi 
individualno odgovornost posameznikov, ki bo omogočila višjo kakovost naših storitev. 
 
Na področju baz podatkov smo s sistematičnim nadzorom povečali število uporabnikov in 
natančnost podatkov v naših evidencah.  
 
S ciljem ažurnega obveščanja uporabnikov smo na spletni strani objavljali aktualne novice, 
vzdrževali spletne strani in dodajali vsebine s področja dela. Večjo obogatitev vsebin in 
dodatne funkcije nameravamo uvesti v letošnjem letu. Redno smo bili s članki prisotni tudi v 
Bohinjskih novicah.  
 
V okviru poročanja glede izvajanja dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja smo Ministrstvu za okolje in prostor prek spletne aplikacije oddali poročila v 
predvidenem roku do 31.3.2010. Ob koncu leta sta bila pripravljena tudi Program odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode in Program oskrbe s pitno vodo. 
 
Na kadrovskem področju nam primanjkuje strokovnega kadra, ki bi lahko sledil hitremu 
razvoju izvajanja gospodarskih javnih služb. Večji poudarek bo potrebno dati tudi finančno 
računovodskemu delu, saj bo potrebno pripraviti cene v skladu z enotno metodologijo in 
redno slediti stroškom na posameznih dejavnostih. 
 
Bohinjska Bistrica, 14.2.2011 
 
Pripravili: Bojana Stare, Ciril Strgar in Boštjan Mencinger 
 

 

9. POROČILO O STANJU NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 
DRUGIMI NESREČAMI V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2010 
 

9.1. Pravna podlaga 

Naloge lokalnih skupnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami urejajo 
zakoni: 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – 
upb); 

• Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – upb); 
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• Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – upb; 
• Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – upb) 

 
in nekateri podzakonski akti: 

• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (Uradni list RS, št. 92/07); 

• Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06); 
• Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (Ur.l. RS, št. 26/2008); 
• Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote 

(Ur.l. RS, št. 58/1992); 
• Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, 

reševanja in pomoči (Ur.l. RS, št. 48/99 in 113/07); 
• Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, 

št. 65/07, 80/08). 
 
Na podlagi teh predpisov je za organiziranje in delovanje sistema zaščite in reševanja v 
lokalni skupnosti odgovorna prav občina in njeni organi. Občina Bohinj tako v svojem 
proračunu zagotavlja sredstva za financiranje sistema za zaščito in reševanje ter za 
sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij, ki v tem sistemu sodelujejo. S posameznimi 
organizacijami ima Občina Bohinj podpisano tudi pogodbo o izvajanju posameznih ukrepov 
in aktivnosti. Tako je pogodba podpisana: 
- s posameznimi Prostovoljnimi gasilskimi društvi iz Občine Bohinj in Gasilsko zvezo 

Bled – Bohinj za opravljanje gasilske javne službe; 
- z Društvom GRS Bohinj o opravljanju reševanja v gorskem svetu; 
- z Društvom za podvodne dejavnosti Bled za opravljanje reševanja v vodi in na vodi. 

 
Celovito pa bo potrebno organiziranost na področju zaščite, reševanja in pomoči ter naloge 
posameznih subjektov v Občini Bohinj urediti s posebnim sklepom, ki ga pripravljamo. 
 

9.2. Število opravljenih intervencij v Občini Bohinj v letu 2010 

 
V letu 2010 so enote, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja, opravile naslednje število 
intervencij.  
 

Naziv enote 
Število 

intervencij 
Sodelovalo 

na intervecijah 
Enote za varstvo pred NUS 1 5 
Štab CZ Občine Bohinj 1 1 
Občinsko gasilsko poveljstvo Bohinj 1 1 
PGD Bled v Občini Bohinj 12 110 
PGD Bohinjska Bistrica 24 128 
PGD Bohinjska Češnjica 1 2 
PGD Gorjuše 0 0 
PGD Gradišče 1 6 
PGD Koprivnik 3 31 
PGD Nemški Rovt 2 28 
PGD Nomenj 0 0 
PGD Savica - Polje 1 12 
PGD Srednja vas v Bohinju 2 14 
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Iz podatkov je razvidno, da je bilo v letu 2010 intervencij nekoliko manj kot v letu 2009. 
 

9.3. Načrtovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 
Občina mora v skladu s predpisi poskrbeti za pravočasno izdelavo načrtov na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Katere načrte mora občina imeti, je odvisno 
od oblike in stopnje ogroženosti občine ter od drugih okoliščin. 
 
Osnova za pripravo načrtov je Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer 
je potrebno oceniti ogroženost občine glede na možnosti nastanka posamezne nesreče:  

- potres, 
- nesreča z nevarno snovjo, 
- požar, 
- poplava, 
- zemeljski plaz ali usad, 
- jedrska nesreča, 
- železniška nesreča, 
- nesreča na žičnicah; 
- letalske nesreče, 
- nesreča v gorah ali na težko dostopnih terenih; 
- množičnega pojava kužnih bolezni pri živalih, 
- terorizem, 
- težave pri oskrbi z zdravo pitno vodo. 

Ocena ogroženosti za Občino Bohinj je izdelana in jo usklajujemo z Upravo RS za zaščito in 
reševanje. Po opravljenem usklajevanju bo dokument pripravljen za posredovanje v javno 
obravnavo ter sprejem. 
Izdelani so tudi nekateri načrti zaščite in reševanja in sicer za: 
- potres; 
- nesreča z nevarno snovjo; 
- požar in 
- nesreča na žičnicah. 

Z usklajevanjem in dopolnjevanjem načrtov zaščite in reševanja bo potrebno nadaljevati tudi 
v prihodnje. 
 
 
 
 
 
 

PGD Stara Fužina 5 29 
PGD Studor 1 3 
PIGD LIP Bohinj 0 0 
GRS Bohinj 46 389 
Enote za reševanje iz vode in na vodi – PRS Bled 1 9 

SKUPAJ 102 768 
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9.4. Organiziranost, usposobljenost in opremljenost sil za zaščito, 
reševanje in pomoč 

 

 
 

CIVILNA ZAŠČITA 
 
V Občini Bohinj je v letu 2010 odstopil poveljnik CZ. Naloge poveljnika trenutno opravlja 
namestnik poveljnika. V prihodnje bo potrebno imenovati novega poveljnika CZ. Štab CZ je 
v občini organiziran in ga sestavljajo člani, ki so odgovorni za posamezna področja 
delovanja: 

- posredovanje ob požarih (gasilci); 
- reševanje v gorah (GRS); 
- reševanje iz vode (Društvo za podvodne dejavnosti); 
- gradbeništvo in komunalne zadeve; 
- posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi (gasilci) in 
- prva pomoč. 
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Štab je bil ob v preteklih letih kadrovsko dopolnjen in okrepljen. 
 
V letu 2010 so bile s posebnim sklepom Župana Občine Bohinj imenovane tudi enote CZ in 
sicer: 

• dve ekipi bolničarjev. Ena ekipa je organizirana v PGD Savica – Polje, druga pa v PGD 
Stara Fužina in Srednja vas. 

• Enota za reševanje na vodi in iz vode, ki je organizirana v okviru PGD Savica – Polje. 
Trenutno jo sestavljajo trije usposobljeni reševalci iz vode. 

 
V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč bo potrebno v prihodnje organizirati še službo za podporo, ki naj bi jo sestavljali: 

• Ekipa za oskrbo; 
• Ekipa za zveze in informacijsko podporo; 
• Ekipa za prevoze. 

Vse druge enote CZ so organizirane na območju Gorenjske in jih Občini Bohinj ni potrebno 
ustanavljati. V letu 2011 tako planiramo ustanovitev in kadrovsko popolnitev dveh ekip za 
prvo pomoč, ki jih bodo zagotavljala PGD iz Občine Bohinj. 
 
GASILSKE ENOTE V PGD 
 
V Občini Bohinj je organiziranih 11 prostovoljnih gasilskih društev in sicer: 
Zap. 
št. 

Naziv enote Naslov enote Kat. 
enote 

1.  PGD Bohinjska Bistrica Vodnikova 36, Boh. Bistrica III. 
2.  PGD Srednja vas Srednja vas 83, Srednja vas II. 
3.  PGD Stara Fužina Stara Fužina 40, Boh. Jezero II. 
4.  PGD Koprivnik Koprivnik 62/a, Boh. Bistrica II. 
5.  PGD Češnjica Češnjica 79, Srednja vas I. 
6.  PGD Gorjuše Gorjuše 61, Boh. Bistrica I. 
7.  PGD Gradišče Bitnje 13, Boh. Bistrica I. 
8.  PGD Nemški rovt Nemški rovt 18, Boh. Bistrica I. 
9.  PGD Nomenj Nomenj 23, Boh. Bistrica I. 
10. PGD Savica-Polje Kamnje 26, Boh. Bistrica I. 
11. PGD Studor Studor 79, Srednja vas I. 
 
V letu 2010 je bila sprejeta nova kategorizacija gasilskih enot. V III. kategorijo je s sklepom 
župana razvrščena operativna gasilska enota PGD Bohinjska Bistrica, ki je tudi osrednja 
gasilska enota v Občini Bohinj. V II. kategorijo so razvrščene gasilske enote PGD Srednja 
vas, PGD Stara Fužina in PGD Koprivnik. Vse ostale gasilske enote so uvrščene v I. 
kategorijo. 
PGD Bohinjska Bistrica v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč zagotavlja tudi reševanje ob nesreči v daljših železniških 
predorih. Trenutno v društvo za takšno posredovanje ni niti primerne opreme in niti 
usposobljenih gasilcev. To je pokazala tudi vaja v železniškem tunelu, ki smo jo izvedli v letu 
2006. Reševanje v predoru lahko v primeru nesreče zagotavljajo le vsa PGD iz Občine 
Bohinj. 
 
V letu 2010 je različne programe usposabljanja in izobraževanja zaključilo 31 operativnih 
gasilcev iz Občine Bohinj: 

• Usposabljanje za varno delo z motorno žago  8 gasilcev; 
• Uporabnik izolirnega dihalnega aparata  2 gasilca; 
• Reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi 2 gasilca; 
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• Tehnični reševalec     1 gasilec; 
• Reševalec na vodi     3 gasilci; 
• Usposabljanje za delo s helikopterjem  8 gasilcev; 
• Tečaj za vodjo enot     5 gasilcev; 
• Tečaj za mentorja mladine    2 gasilca; 

Zanimanje za usposabljanje članov operativnih gasilskih enot je sicer večje, problem pa je v 
prezasedenosti oziroma premajhnemu številu programov, ki se izvajajo v gasilski šoli na Igu 
pri Ljubljani. V PGD v Občini Bohinj namreč trenutno primanjkuje predvsem usposobljenih 
gasilcev za: 
 - uporabniki IDA; 
 - tehnični reševalec in 
 - reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi. 
 
Usposabljanju gasilcev za posamezna znanja bo potrebno v prihodnjem obdobju nameniti 
večjo pozornost in napotitev na posamezno usposabljanje uskladiti tudi z napotitvijo na 
obdobni zdravstveni pregled. Zdravstveni pregled za opravljanje zahtevnih del v gasilstvu 
(uporaba izolirnega dihalnega aparata, delo na višini, delo pri povečani vročini in podobno) 
stane namreč okoli 160 €, operativni gasilec, ki opravlja takšna dela, pa ga mora v skladu s 
Pravilnikom opraviti vsake 3 leta. 
 
Opremljenost gasilcev 
 
Vse gasilske enote v Občini Bohinj so glede na kategorijo enote primerno opremljene s 
skupno opremo, ki je kot minimalna predpisana. 

Gasilska vozila: 

Št. PGD 
Kat
. Ima Potrebuje 

Leto 
izdel. 

Opomba 

1 Boh. Bistrica III. GVC 16/25 GVC 16/15 1979  
 Boh. Bistrica III. GVC 24/50 GVC 24/50 2003  
 Boh. Bistrica III. GVM-1 GVM-1 1991  

 GARS Jesenice  ALK 42 m 
ALK 42 

(avtolestev) 2010 
Več občin skupaj 

2 Srednja vas II. GVV-1 GV-2 2009  
 Srednja vas II.  GVC 16/25   
3 Stara Fužina II. GV-1 GV-2 1974  
 Stara Fužina II. GVC 16/24 GVC 16/24 1984  
4 Koprivnik II. GVC 16/24 GVC 16/24 1980  
 Koprivnik II. GVM1 GV-2 1995  
5 Češnjica I. GVC 16/24 GVV-1 1986  
6 Gorjuše I. GVC 16/25 GVV-1 1984  
 Gorjuše I. GV-1  1983  
7 Gradišče I. GV-1 GVV-1 1996  
8 Nemški rovt I. GV-1 GV-1 2010  
9 Nomenj I. GVV-1 GVV-1 1987  
10 Savica Polje I. GVM1 GVV-1 1997  
11 Studor I. GV1 GVV-1 1983  

 
Glede na kategorijo gasilske enote imajo PGD primerna intervencijska vozila. Problem pa je 
starost vozil, ki v večini primerov že presega življenjsko dobo posameznega vozila. Za vozila 
z oznako GVC (gasilsko vozilo – cisterna) je namreč predvidena življenjska doba 25 let, za 
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vozila GV-1 in GVV-1 pa 20 let. Tako lahko ugotovimo, da življenjska doba še ni potekla 
naslednjim gasilskim vozilom: 
 

Št. PGD Kat. Ima Potrebuje Leto izdel. Opomba 

1 Boh. Bistrica III. GVC 24/50 GVC 24/50 2003  
 Boh. Bistrica III. PV-1  1991  
2 Srednja vas II. GVV-1 GVC 16/25 2009  
3 Stara Fužina II. GVC 16/24 GVC 16/24 1984  
5 Češnjica I. GVC 16/24 GVV-1 1986  
6 Gorjuše I. GVC 16/25 GVV-1 1984  
7 Gradišče I. GV-1 GVV-1 1996  
8 Nemški rovt I. GV-1 GV-1 2010  

 
To seveda ne pomeni, da vsa druga gasilska vozila ne morejo več služiti svojemu namenu, 
temveč se je potrebno le zavedati, da so stroški vzdrževanja starih vozil sorazmerno veliki. 
 
V Občini Bohinj je zaradi višine stavb (objekti P+4) potrebno zagotoviti tudi avtolestev. 
Avtolestev lahko nabavi več občin skupaj. V letu 2009 so se tako župani občin na zgornjem 
delu Gorenjske dogovorili, da bodo v prihodnje vse občine skupaj nabavile in vzdrževale 
potrebno število avtolestev. V letu 2010 je bila v skladu s dogovorom nabavljena nova 
gasilska avtolestev GARS Jesenice (ALK 42m), ki je bila že predstavljena na vaji v Osnovni 
šoli v Bohinjski Bistrici. 

Gasilske črpalke: 

Vse gasilske enote so opremljene z ustreznimi črpalkami 8/8, ki so kljub starosti še vedno v 
primerni kondiciji in primerne za uporabo. Večina gasilskih enot je opremljena tudi z 
ustreznimi potopnimi črpalkami. 

Osebna in skupna zaščitna ter reševalna oprema: 

Vse gasilske enote imajo najmanj po 7 kompletov zaščitnih oblek (zaščitna obleka, zaščitna 
čelada, zaščitni škornji, rokavice in podkapa) ter vsaj po dva izolirna dihalna aparata (IDA). 
Nekateri IDA so že starejši in bo v prihodnjih letih potrebna njihova zamenjava. Pri izolirnih 
dihalnih aparatih (IDA) se karbonskim tlačnim posodam izteka življenjska doba in jih bo 
treba nadomestiti z novimi tlačnimi posodami. V prihodnjih letih bo potrebno nabaviti še 
manjkajoče število kompletov zaščitnih oblek. Te prioritetne naloge se zaveda tudi Občinsko 
gasilsko poveljstvo Bohinj, saj že nekaj let nabavlja le opremo za zaščito gasilcev. 

Odzivni časi gasilskih enot: 

Gasilske enote morajo v skladu s predpisi ter glede na kategorijo enote zagotoviti prvi izvoz 
praviloma v naslednjih časih: 

Kategorija gasilske enote Čas izvoza 
GE I. kategorije 15 min. 
GE II. kategorije 10 min. 
GE III. kategorije 5 min. 
Osrednja enota 5 min. 
 

Osrednja gasilska enota bi morala na intervencijo izvoziti v 5. minutah po prejemu poziva, 
gasilske enote II. kategorije v 10. minutah, ostale enote pa v času 15 min. po prejemu 
poziva. Iz poročil PGD je razvidno, da so časi izvoza gasilskih enot v okviru dovoljenih, pa 
tudi število sodelujočih gasilcev iz posamezne enote je primerno ter seveda odvisno od časa 
poziva. V primeru pomanjkanja operativnih gasilcev na intervencijah je problem mogoče 
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rešiti s spremembo načrta alarmiranja za Občino Bohinj. Načrt alarmiranja gasilskih enot bo 
potrebno v letu 2011 posodobiti in prilagoditi novi kategorizaciji gasilskih enot. 
 
Gorska reševalna služba 
 
V Bohinju je organizirana Gorska reševalna služba v okviru Društva GRS Bohinj s sedežem v 
Stari Fužini 178. V društvo je včlanjeno 48 članov, od tega je kar 35 operativnih aktivnih 
reševalcev. Člani Društva GRS Bohinj so usposobljeni za reševanje v gorskem in težko 
dostopnem svetu, reševanje v kanjonih in soteskah, reševanje padalcev in reševanje iz 
žičniških naprav. S svojim znanjem in opremo pa pomagamo tudi ob naravnih in drugih 
nesrečah. V svojih vrstah imajo 5 inštruktorjev, 5 reševalcev letalcev, zdravnika reš. letalca, 
2 vodnika reševalnih psov in minerja snežnih plazov. 
 
V letu 2010 so bili aktivirani v 46 intervencijah, kar je nekaj intervencij manj kot v letu 
2009. Od tega so bile 3 intervencije namenjene iskanju pogrešanih oseb, ostale pa so bile 
reševalne intervencije. Na teh intervencijah je sodelovalo skupaj 389 reševalcev. 
 
Če naredimo kratek pregled dejavnosti, pri katerih so se zgodile nesreče, je to predvsem 
hoja po planinskih poteh in brezpotjih, turno smučanje in letenje s padalom. Nekaj pa je bilo 
poškodb tudi na športno rekreativnih tekmovanjih v gorskem svetu. Najpogostejši vzroki 
poškodb so zdrsi, telesna nepripravljenost, bolezen in nepoznavanje terena. 
 
Po strukturi ponesrečencev so na prvem mestu turisti, kar potrjuje tudi podatek, da smo bili 
reševalci najbolj obremenjeni v poletnih mesecih, ko je turistična sezona v polnem razmahu. 
V času visoke planinske in turistične sezone imamo organizirano dežurstvo reševalcev na 
domu, kar nam omogoča hitro in učinkovito posredovanje. Reševalci letalci in zdravnica reš. 
letalka pa opravijo dežurstvo na Brniku, kjer je v poletni sezoni v pripravljenosti ekipa za 
posredovanje na območju države. 
 
Za kvalitetno reševalno delo moramo biti dobro strokovno usposobljeni in dobro fizično 
pripravljeni. Člani društva so v letu 2010 imeli 11 društvenih vaj, na katerih smo utrjevali 
znanje iz zimske in letne tehnike reševanja, reševanje iz žičniških naprav, reševanje 
padalcev in znanja iz nudenja prve pomoči. Inštruktorji, reševalci letalci in vodnika 
reševalnih psov so se udeleževali rednih usposabljanj v okviru komisij GRZS. 
 
Za izvrševanje reševanja člani društva uporabljajo osebno zaščitno opremo, ki je v osebni 
zadolžitvi in skupno tehnično opremo, ki jo hranijo v skladišču Društva GRS Bohinj v 
gasilskem domu v Stari Fužini 178. Odzivni čas je kratek. Sistem alarmiranja pa poteka 
preko 112 s pomočjo pozivnikov. Ocenjujemo lahko, da je za reševanje v gorskem svetu v 
Občini Bohinj ustrezno poskrbljeno. 
 
Reševanje iz vode 
 
V Občini Bohinj reševanje iz vode zagotavlja Društvo za podvodne dejavnosti Bled s svojo 
reševalno ekipo. Z Občino Bohinj ima društvo podpisano tudi ustrezno pogodbo, Občina 
Bohinj pa opremljanje društva tudi sofinancira. Poleg te enote Regijski center za obveščanje 
Kranj v primeru nesreče na vodi aktivira tudi gasilce PGD Savica - Polje, ki ima ustrezno 
usposobljene reševalce na vodi. V letu 2010 je bila ravno na področju reševanja iz vode 
izvedena v Bohinju tudi regijska taktična vaja, na kateri je bil preizkušen postopek v primeru 
večje nesreče na vodi. V prihodnje bo potrebno koncept reševanja na vodi in iz vode še 
preverjati in dopolnjevati. Nabaviti bo potrebno tudi primerno opremo za reševanje ter 
usposobiti večje število reševalcev na vodi. 
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Druga društva in nevladne organizacije, ki sodelujejo v sistemu zaščite, 
reševanja in pomoči v Občini Bohinj 
 
V Občini Bohinj pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči občasno opravljajo 
posamezne naloge tudi druga društva in nevladne organizacije: 
- Organizacija RK; 
- Karitas; 
- Taborniki; 
- Skavti; 
- Radioklub Bohinj; 

 

9.5. Zaključek 

Tudi v letu 2010 so občino Bohinj prizadele naravne in druge nesreče, ki pa k sreči niso 
terjale večjih materialnih posledic. Največji požar stanovanjske hiše v zadnjih letih je bil dne 
12.2.2010 v vasi Laški rovt, kjer je tudi ena oseba izgubila življenje. 
 
Vse te nesreče bodo vplivale na nadaljnje aktivnosti pri načrtovanju sistema zaščite, 
reševanja in pomoči. V postopku reševanja so nosilci aktivnosti prostovoljna gasilska društva 
iz Občine Bohinj, ki jih usmerja in vodi Občinsko gasilsko poveljstvo ter Društvo GRS Bohinj. 
Posebno gasilci postajajo vedno bolj neka splošna reševalna služba, na katero se je moč 
zanesti v vseh naravnih in drugih nesrečah. Zaradi navedenega bo potrebno v prihodnje 
večjo pozornost in tudi večja sredstva namenjati za: 
- usposabljanje in izobraževanje gasilcev za pridobivanje posebnih znanj (nosilci 

izolirnih dihalnih aparatov, bolničarji, tehnični reševalci, reševalci ob nesrečah z 
nevarnimi snovmi) 

- opremljanje prvih posredovalcev (gasilci, GRS Bohinj) s potrebno zaščitno in 
reševalno opremo; 

 
Potrebno je nadaljevati z dograjevanjem koncepta reševanja v primeru nesreče na vodi ali v 
vodi. Posebno pozornost in tudi sredstva bo potrebno namenjati za usposabljanje reševalcev 
na vodi in za njihovo opremljanje. Da bi bilo delo teh enot in služb bolj enotno in usklajeno, 
je bil v letu 2010 pričet postopek ureditve komandno – štabne sobe v kleti Občine Bohinj. S 
postopkom ureditve prostorov je potrebno nadaljevati tudi v letu 2011. Potreba po tem se je 
pokazala ob neurju v septembru 2007 ter ob božičnih poplavah v letu 2009, ko operativni v 
ReCO Kranj zaradi obsežnosti nesreče niso mogli opraviti vseh potrebnih aktivnosti. 
Aktivnost za ureditev takšne sobe poteka na pobudo Uprave RS za zaščito in reševanje – 
Izpostava Kranj. 
 
S Slovenskimi železnicami bo potrebno pričeti z dogovorom o potrebnih nalogah pri izvedbi 
zaščite in reševanja ob morebitni nesreči v železniškem predoru. Dogovorjene rešitve bo 
potem potrebno konkretizirati v načrtu zaščite in reševanja za primer železniške nesreče. 
 
Na podlagi sprejete ocene ogroženosti bo potrebno nadaljevati tudi s prenovo načrtov 
zaščite in reševanja za primer posamezne nesreče: 

- poplava, 
- zemeljski plaz ali usad, 
- jedrska nesreča, 
- železniška nesreča, 

 
Na Bledu, 9.2.2011      Poročilo pripravil:Jakob POR 
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Občina Bohinj 

Občinska uprava 
 

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

Datum: 17.3.2011 
 

POROČILO O NALOŽBAH OBČINE BOHINJ S PRILOGAMI 
PO STANJU NA DAN 31.12.2010 

 
 

 

NAZIV NALOŽBE ŠTEVILO 
DELNIC 

OZNAKA 
DELNIC 

VRSTA 
DELNIC

ŠTEVILO VSEH 
DELNIC V 
RAZREDU 

DELNIC 

ŠTEVILO VSEH 
DELNIC 
DRUŽBE 

VREDNOST 
NALOŽBE 

DNE 
31.12.2010 

Družba za 
spodbujanje 

razvoja TNP d.d. 
40.394 STNG REDNE 1.130.793 1.130.793 168.442,98 

Gorenjska banka 
d.d. Kranj 

144 GBKR REDNE 331.416 331.416 175.775,04 

Cestno podjetje 
Kranj, d.d. 

1.125 CKRG REDNE 266.437 266.437 47.261,25 

NFD 1 delniški 
investicijski sklad, 

d.d. 
1.220 NF1N REDNE 160.580.300 160.580.300 841,80 

NFD HOLDING, 
d.d. 

163 NF2R REDNE 33.727.196 33.727.196 471,07 

Žičnice Vogel 
Bohinj, d.d. 

25.000 ZVBG REDNE 998.121 998.121 134.500,00 

       
Turizem Bohinj - 

zavod za 
pospeševanje 

turizma 

     7.293,63 

Razvojna agencija 
zgornje gorenjske 

     13.271,73 

BSC, poslovno 
podporni center, 

d.o.o. 
     86,82 

Mesnine Bohinja 
d.o.o. 

     12.518,78 

SKUPAJ STANJE NALOŽB 31.12.2010 560.463,10 EUR 
 
 
Pripravila: Nika Prevec, univ.dipl.ekon. 

 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 

Stran 266 od 266



KDD CENTRALNA KLIRINSKO

D E POT N A D R U i B A d.d.
L J U B L J A N A

ZBIRNI IZPISEK STANJA NA RACUNIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV V CENTRALNEM REGISTRU NA DAN: 31.12.2010
ANNUAL EXCERPT ON STATUS OF HOLDER'S ACCOUNTS IN CENTRAL REGISTRY - RECORD DATE: 31 DECEMBER 2010

Za imetnika I Holder: OBCINA BOHINJ
Identifikacijska stevilka I Holder's Identification Number: 5883415
Stalni naslov I Holder's Address of Permanent Residence:
TRIGLAVSKA CESTA 035
4264 BOHINJSKA BISTRICA

Vrednostni Oznaka Sifra'. Kolicina' 'y, TipPT • Sifra PT Vrstni
papir clana racuna Quantity" , Type of Code of red PT
Security Member Account" ';",.. Third Party Third Party Order of

Code Code Skupaj Prosto Obremenjeno Rights Rights Precedence,~,
Total Free Encumbered

CKRG KDD 849610007 1.125 1.125
GBKR 2K 707310206 144 144
NF1N KDD 849610007 1.220 1.220
NF2R KDD 849610007 163 163
STNG KDD 849610007 40.394 40.394
ZVBG KDD 849610007 25.000 25.000

KDD - Centralna klirinsko depotna druzba d.d.1 KDD - Central Securities Clearing Corporation, Inc 1Tivolska cesta 4811542 Ljubljana I Siovenija
T: (+386) 1 3073500 I F: (+386) 1 30735071 info@kdd.si Iwww.kdd.si
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Vrednostni ISIN koda Vrsta VP Naziv izdajatelja
papir ISIN Security Type Issuer Name
Security

CKRG SI0031108259 Redne delnice CP, Kranj, d.d.

GBKR SI0021109630 Redne delnice GB d.d., Kranj

NF1N SI0021106008 Redne delnice NFD 1 DELNISKI INVESTICIJSKI SKLAD d.d.

NF2R SI0021112006 Redne delnice NFD HOLDING d.d.

STNG S10031113499 Redne delnice Druzba za spodbujanje razvoja TNP d.d.

ZVBG SI0031104944 Redne delnice VOGEL, d.d.

Oznaka clan a Naziv clana ..
Member Code Member Name ;i',li/ i;''''' ""i;~ ,

2K GB d.d., Kranj

KDD KDD d.d.
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-- -Gorenjska-e ~ Ba2.~~

~~
OBC A BOHINJ F--
TRIGLAVSKA CESTA 35 Pre;·-.\.: ~X~_~l-2011
4264 BOHINJSKA BISTRICA --- - .----

SlE::VII~ClLu,Jt. •..2:·

ga.Nika Prevec IL__ ----------

TELEFON: 04, 1084000
FAKS: 04' 10115 03, ~o~16 13
S.\V.I.F.T.: GORE SI lX
E-POSTA: INFO@GBKRSI
INTERNET: HTTP:// WW\V.GBKRSI

1

\/redn.: I______ 1

Kraj: Kranj
Datum: 26.01.2011
Stevilka: 8-1l/R-PZ-RP

Revidirana knjigovodska vrednost delnice Gorenjske banke d.d., Kranj, po stanju na dan
31.12.2009, znasa 1.220,66 EUR.

-83

Oddelek analiticne podpore poslovanju
,.-.

~ B~ Sfiligoj
/~ ~ {/ ~"

POSLOVNE ENOTE: JESENICE: C.Mariala Tita 8, te1efoo:583 2681, faks: 586 4553; RADOVUICA:
Goreajska cesta 16, telefon: 531 5646, faks: 531 44 85; SKOF JA LOJ..:..-\: Kapucinski trg 7.
tddon: 51240 80, faks: 51 ~ 40 37: TUft: Trg svobode- 1. tclefon: 598 20 00. taks: 596 34 ::!O

Gorenjska banka d.d., Kranj jc regisoirana pri OkrozIlcrn sodiscu v Kranju. stevilka registrskega vpisa: t 0023600,
0snovni kap itaI: 13.829.745,00 EUR, predsednik nadzomega svela: Franc Balan<\ maticna stevilka: 5103061000.
davcna .~t~Vl1ka: .:t'2780071



CESTNO PODJET JE KRANJ, druzba za vzdrievanje in gradnjo cest, d.d.
_~BAN41:4.~.R~K.A C.2P·f~~.:(04) 2.~Q~p'QO~fTEJ.~F.~;!P.4J~_O~.~3aQ· ~.cp~ranJ!.slf·E·lT1al!: W"I~No@~p.~f!lnj.si

08CINA BOHINJ
TRIGLAVSKA CESTA 3S

42-P
16.2.2011

Sporocamo yam revidirano knjigovodsko vrednost delnice na dan 31.12.2009, ki znasa 42,01 fUR za
delnico.

CESINO PODJEI JE KRANJ.
drullla Z&vzdrz8ullI1jo in gradlljo eM', Ild.

3

OrU~ba za vzQrZevllnje in gr<ldnjo cast. d.d •• ie r~isltirana z vpisom v soQf1i regisler pMOkroznem SOdi~~ II Kranju s sklepom Srg. 97/01438. z dne 16.1. 1998, ~tcvilK<l vlozk<l;
10021600. 0311~na ~teviIKa: 10466762. Maticna slevilka; 5143802. Osnovf1i ~pjlBl: 1.111.822.00 EUR. ID - idCntifik3Cii$1<:I ~le"ilka ~ Opv: 8/10466762.

~redsedf1lk nadzomega svela Janel!: Gradl§ar, I.mill.dipl.ekon.
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VOGEk
SKI CENTER
Zicnice Vogel Bohinj, d.d.

Ukane 6
4265 Bohinjska jezero

DELNICARJI DELNICE %
KD KAPITALD.n 427.918 42,87
SLOVENSKI REGIONALNO RAZVOJNI SKLAD 200.000 20,03
DRUZBA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP 164.909 16,52
FILBO D.O.O. BOHINJSKABISTRICA 35.205 3,53
OBCINA BOHINJ 25.000 2,5
GRADBENO PODJETJE BORINJ D.D. 22.000 2,2
ZABRET D.O.O. 20.408 2,04
PIL 2 GROSUPLJE 19.767 1,98
GBD. D.D. KRANJ 14.059 1,40
Ostali delnicarji ( manj kat 5000 de1nie ) 68.855 6,93
SKUPAJ 998.121 100



 
Občina Bohinj 

Župan 
 

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

Številka: 
Datum : 15.03.2011 
 
 
ZADEVA:  
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNTIVI ODLOKA O 
PROMETNEM REŽIMU NA OBMOČJU BOHINJSKEGA JEZERA, 
skrajšani postopek 
 
Na podlagi 31. Člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko 
dnevnega reda 
 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O PROMETNEM 
REŽIMU NA OBMOČJU BOHINJSKEGA JEZERA. 
 
Ker se začne zaračunavanje parkirnine s prvim aprilom in je sprememba in 
dopolnitev odloka vezana tudi na navedeni termin in ker ne gre za večje 
spremembe odloka, župan predlaga, da pred obravnavo Občinski svet, v skladu s 
86. členom Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07, 
2/09) sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se predlog Odloka o spremembi 
in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega 
jezera sprejem po skrajšanem postopku. 
 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera. 
 
V skladu s 77. Členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo kot 
poročevalka na seji Občinskega sveta sodelovala Nika Prevec, na seji Statutarno-
pravne komisije Jožica Hribar in na seji Komisije za turizem in kmetijstvo Milena 
Košnik. 
 
Pripravila: 
Jožica Hribar, dipl.upr.org. 
višja svetovalka III za upravne zadeve 
 
 
                                                                          PREDLAGATELJ:  
                                                                                 Župan 
                                                                   Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 

 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 



I. UVOD 
 

1. Razlogi za sprejem odloka 
Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera v 12. členu 
opredeljuje pravico do pridobitve letne dovolilnice-nalepke. V drugem odstavku 
omenjenega člena tako določa, da osebe, ki so lastniki počitniškega objekta na 
območju Občine Bohinj in nimajo statusa gost Bohinja, lahko kupijo letno 
dovolilnico za svoje vozilo, katero se izda na podlagi potrdila o lastništvu vozila 
(prometno dovoljenje). 
V preteklih letih je prihajalo do situacije, ko lastnik počitniškega objekta ni bil 
lastnik avtomobila, niti ni imel vozniškega dovoljenja (gre za starejše osebe), ker 
pa je pridobitev letne dovolilnice vezana na lastništvo objekta in lastništvo vozila, 
pravice do pridobitve dovolilnice ni mogel izkoristiti. 
Zaradi navedenega predlagamo, da v takem primeru lahko dovolilnico, na 
podlagi pisnega pooblastila lastnika počitniškega objekta lahko dobi nekdo od 
njegovih ožjih sorodnikov. 
 

2. Ocena stanja 
Veljavni odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera v 12. členu 
opredeljuje pravico do pridobitve letne dovolilnice lastnikom počitniškega objekta 
na območju naše občine. Ker pa je pridobitev le-te vezana na lastništvo objekta 
in lastništvo vozila, nekdo, ki ni lastnik vozila, pravice do dovolilnice ni mogel 
izkoristiti.  
 

3. Cilj in načela odloka 
S predlagano spremembo in dopolnitvijo odloka bo lastnik počitniškega objekta, 
ki ni izkoristil pravice do pridobitve dovolilnice, na podlagi pisnega pooblastila 
omenjeno pravico lahko prenesel na ožjega sorodnika.  
 

4. Ocena finančnih posledic 
Predlagana sprememba in dopolnitev odloka na proračun Občine Bohinj ne bo 
imela finančnih posledic.  
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II. BESEDILO ČLENOV 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) , 17. člena Statuta 
Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) in 73. ter 85. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07, 2/09) je Občinski svet Občine Bohinj na 5. redni seji, dne 31. marca 2011 
sprejel  

 
O D L O K  

o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na  
območju Bohinjskega jezera 

 
 

1. člen 
 

V Odloku o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 5/08-UPB1, 1/09, 3/10) se drugi odstavek 12. člena 
spremeni tako, da se glasi:  
 

»12. člen 
 

(2) Osebe, ki so lastniki počitniškega objekta na območju Občine Bohinj in 
nimajo statusa Gost Bohinja po drugem odstavku 9. člena tega odloka, lahko 
kupijo letno dovolilnico za svoje vozilo. Letna dovolilnica se izda na podlagi 
potrdila o lastništvu vozila (prometno dovoljenje). V primeru, da lastnik 
počitniškega objekta ni lastnik avtomobila in ni izkoristil pravice do pridobitve 
letne dovolilnice, lahko to pravico s pisnim pooblastilom prenese na drugo 
osebo.« 
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Bohinj. 
 
 
Številka: 
Bohinjska Bistrica, 31. marec 2011 
 
 
                                                                     Župan Občine Bohinj 
                                                              Franc Kramar, univ. dipl. inž. les.,l.r. 
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III. OBRAZLOŽITEV 
 

K 1. členu: V primeru da lastnik počitniškega objekta ni lastni avtomobila in ni 
izkoristili pravice do pridobitve letne dovolilnice, lahko omenjeno pravico s pisnim 
pooblastilom prenese na drugo osebo. 
 

IV. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 
 

 
12. člen 

(letne dovolilnice - nalepke) 
 
 (1) Občani Občine Bohinj lahko za svoje vozilo pridobijo nalepko. Nalepka 
se izda na podlagi potrdila o lastništvu vozila ali drugega ustreznega dokazila. 
 (2) Osebe, ki so lastniki počitniškega objekta na območju Občine Bohinj in 
nimajo statusa Gost Bohinja po drugem odstavku 9. člena tega odloka, lahko 
kupijo letno dovolilnico za svoje vozilo. Letna dovolilnica se izda na podlagi 
potrdila o lastništvu vozila (prometno dovoljenje).   

(3) Nalepka in letna dovolilnica velja tudi za uporabo gozdne ceste Stara 
Fužina-Voje, Vogar - planina Blato. 

(4) Letno dovolilnico za uporabo gozdne ceste iz prejšnjega odstavka tega 
člena lahko kupijo tudi občani in organizacije, ki cesto uporabljajo za opravljanje 
pridobitne dejavnosti. Te osebe lahko kupijo letno dovolilnico za uporabo te ceste 
po ceni, ki jo Občinski svet Občine Bohinj določi s sklepom iz 8. člena tega 
odloka. 
 (5) Lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov, ki uporabljajo gozdno cesto iz 
četrtega odstavka tega člena za dostop do svojih kmetijskih zemljišč in gozdov, 
morajo za uporabo gozdne ceste pridobiti dovolilnico, ki jo izda občinska uprava 
občine Bohinj. 
 (6) Uslužbenci, ki uporabljajo gozdno cesto iz četrtega odstavka tega člena 
za opravljanje javne službe, morajo za uporabo gozdne ceste pridobiti službeno 
dovolilnico, ki jo izda občinska uprava občine Bohinj. Službena dovolilnica se izda 
organu oz. organizaciji in je prenosljiva.  
 (7) Ceno nalepke in letnih dovolilnic iz prvega, tretjega četrtega in petega 
odstavka tega člena določi občinski svet s sklepom iz 8. člena tega odloka. 
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Občina Bohinj 

Župan 
 

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

Številka:  
Datum: 21.03.2011 
 
ZADEVA:  
PREDLOG ODLOKA DOPOLNITVI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN 
DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE BOHINJ, skrajšani 
postopek 
 
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) in 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj, št. 8/07, 2/09) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v 
obravnavo naslednjo točko dnevnega reda: 
 
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM 
PDOROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE BOHINJ. 
 
Župan Občinskemu svetu predlaga, da pred obravnavo v skladu s 86. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07, 2/09), ki določa, da se v primeru manj zahtevnih sprememb odlokov 
uporabi skrajšani postopek, sprejme naslednji  
 
SKLEP:  

Občinski svet občine Bohinj soglaša s predlogom predlagatelja, da 
se predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Bohinj sprejme po skrajšanem 
postopku.  

 
Župan predlaga, da občinski svet po končani obravnavi sprejme naslednji  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bohinj sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj. 
 
 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) bosta kot poročevalca na seji Občinskega sveta, 
seji Statutarno-pravne komisije in seji Komisije za urejanje prostora, varstvo 
okolja, komunalno dejavnost in gospodarsko infrastrukturo sodelovala Jaka 
Medja in Boštjan Mencinger. 
 
                                                                                  PREDLAGATELJ: 
Pripravila:                                                                Župan Občine Bohinj 
Jožica Hribar, dipl. upr.org.                                 Franc Kramar, univ.dipl.inž.les. 
Višja svetovalka III za upravne zadeve   
 
 
                                          
                       

 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 



I. UVOD 
 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem odloka 
Veljavni odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bohinj 
v delu, s katerim je bil ustanovljen režijski obrat, pri nalogah le-tega ne določa 
možnosti izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave. 

 
2. Cilji, načela in poglavitne rešitve odloka 

S predlogom odloka bo omogočeno, da bo režijski obrat lahko v okviru svojih del 
in nalog opravljal tudi vzdrževanje na javni razsvetljavi in novoletno okrasitev. 
 
 

3. Ocena finančnih posledic za občinski proračun in druga javna 
finančna sredstva 

Z dopolnitvijo odloka se bo zmanjšala obremenitev proračuna za strošek dela 
zunanjega izvajalca, ki je ocenjena na 7.000,00 €, saj bo to opravljal 
strokovno usposobljen uslužbenec režijskega obrata. 

 
II. BESEDILO ČLENOV 

 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. (94/07-
UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10)   8., 17. in 127. člena 
Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 8/07) ter 73. člena 
Poslovnika občinskega sveta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 
8/07) je Občinski svet Občine Bohinj na 6. redni seji, 31. marca 2011 sprejel 
 
 

O D L O K 
dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave Občine Bohinj 
 
 

1. člen 
 

V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/99, 9/01, 3/02, 2/05, 7/09, 2/10) se 
17. a člen dopolni z naslednjo alinejo: 

»- izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave.« 
 
 
 
 

2. člen 
 
 Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Bohinj. 
  
  
Številka:  
Bohinjska Bistrica, 31. marec 2011 
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                                                                                     Župan 
                                                                                Občine Bohinj 
                                                               Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l.r. 
 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 
 
 
K 1. členu: Odlok se dopolni z novo alinejo.  
 
 
K 2. členu: Ta določba odloka določa kdaj začne odlok veljati (vacatio legis). 
 
 
 
 

IV. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 
 
 

Doda se novi 17. a člen, ki se glasi: » Režijski obrat izvaja gospodarske javne 
službe, in sicer:  
- oskrba s pitno vodo, 
- odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, 
- ravnanje s komunalnimi odpadki, 
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 
- javna snaga, čiščenje in druga potrebna dela na javnih površinah, 
- urejanje javnih poti, površin za pešce in javnih zelenih površin, 
- organizira in izvaja zimsko službo na javnih površinah Občine Bohinj, 
- oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrbo naselij s požarno 
vodo v javni rabi, 
- upravlja, vzdržuje in obnavlja vodovodne, kanalizacijske in ostale objekte in 
naprave, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb, 
- izvajanje vseh potrebnih vzdrževalnih del in izgradnja novih kanalizacijskih in 
vodovodnih omrežij, 
- vodenje in inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno 
vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri), 
- upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč, 
- pogrebne storitve, 
- urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov, 
- urejanje in vzdrževanje javnih kopališč, čolnarn in privezov, 
- organiziranje in izvajanje dejavnosti, ki so pomembne za identiteto prostora, 
- deratizacija in dezinfekcija.« 
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Občina Bohinj 

Župan 
 

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

Številka: 
Datum : 7. 3. 2011 
 
ZADEVA: 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ŠPORTNO REKREATIVNI VODNIŠKI SLUŽBI V OBČINI BOHINJ, 
skrajšani postopek 
 
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko 
dnevnega reda  
 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ŠPORTNO 
REKREATIVNI VODNIŠKI SLUŽBI V OBČINI BOHINJ.  
Ker je Odlok o športno rekreativni vodniški službi v občini Bohinj v 
neskladju z veljavno zakonodajo župan predlaga, da pred obravnavo Občinski 
svet, v skladu s 85. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07, 2/09) sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj soglaša, da se predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o športno rekreativni vodniški službi 
v občini Bohinj , sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o športno rekreativni vodniški službi v občini Bohinj 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo kot 
poročevalec na seji Občinskega sveta sodeloval Klemen Langus univ.dipl.zgod. - 
direktor Turizma Bohinj, na Statutarno-pravni komisiji Jožica Hribar, na Komisiji 
za turizem in kmetijstvo pa Milena Košnik. 
 
Pripravila: 
Milena Košnik, dipl. ekon. 
Višja svetovalka za turizem, kmetijstvo in 
gospodarske dejavnosti 
 
Jožica Hribar, dipl.upr.org. 
višja svetovalka III za upravne zadeve 
 
 
                                                                               PREDLAGATELJ: 
                                                                                      Župan 
                                                              Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 

 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 



I. UVOD 
 

1. Razlogi za sprejem odloka 
Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT - Uradni list RS št. 21/2010 z dne 
15.3.2010) deloma prenaša v slovenski pravni red Direktivo 2006/123/ES 
(DSNT).  
Tako direktiva kot zakon uvajata  nov pojem čezmejnega oziroma občasnega 
upravljanja tržnih storitev, ki spadajo okvir te direktive, med katerimi so tudi 
storitve s področja turizma.  
Določbe 4. in 12. a  Odloka o športno rekreativni vodniški službi v občini Bohinj 
(Uradni vestnik Občine Bohinj št. 5/02) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o športno rekreativni vodniški službi v občini Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj št. 4/05) so v nasprotju z določbo četrtega odstavka 41. člena 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma  (ZSRT), ki ureja turistično vodenje na 
lokalni ravni, s 7. odstavkom 4. a člena Zakona o gorskih vodnikih (ZGV-B), ki 
ureja občasno opravljanje poklica vodnika ter s 16. členom ZSNT, ki ureja prosto 
čezmejno/občasno opravljanje storitev. 
Odlok namreč vsebuje omejitve, ki jih ZSRT v šestem odstavku 39. člena ter 
ZGV-B v 7. odstavku 4. a člena izrecno izključujeta. ZSRT in ZGV-B v duhu 16. 
člena Zakona o storitvah na notranjem trgu (ZSTN) dovoljujeta prosto vodenje 
tujih športnih rekreativcev s strani vodnikov, ki skupino iz tujine spremljajo  na 
celotnem potovanju. 
Marca 2004 je bil sprejet Statut, s katerim se je Lokalna turistična organizacija 
preimenovala v Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma. Ime javnega 
zavoda je tako potrebno uskladiti z Odlokom o lokalni turistični vodniški službi za 
območje občine Bohinj.   
 

2. Ocena stanja 
Določbe 4. in 12. a  Odloka o športno rekreativni vodniški službi v občini Bohinj 
(Uradni vestnik Občine Bohinj št. 5/02) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o športno rekreativni vodniški službi v občini Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj št. 4/05) so v nasprotju z določbo četrtega odstavka 41. člena 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma  (ZSRT), ki ureja turistično vodenje na 
lokalni ravni, s 7. odstavkom 4. a člena Zakona o gorskih vodnikih (ZGV-B), ki 
ureja občasno opravljanje poklica vodnika ter s 16. členom ZSNT, ki ureja prosto 
čezmejno/občasno opravljanje storitev. 
4. člen določa, da športno rekreativno vodnik lahko opravlja lastno poslovno 
dejavnost kot  redno ali pogodbeno na območju občine Bohinj, če je le ta 
registrirana v občini Bohinj, če je slovenski državljan oz. če ima veljaven delovni 
vizum, če ima licenco za opravljanje dejavnosti, če ima dejavnost primerno 
zavarovano, če je vpisan v register športno rekreativnih vodnikov v občini Bohinj 
in če je plačal letno pristojbino LTO Bohinj za opravljaje  dejavnosti. 
12.a člen določa, da pravne in fizične osebe, ki niso vpisane v register športno 
rekreativnih vodnikov in ki izvajajo športno rekreativno vodenje na področju 
občine Bohinj najamejo športno rekreativnega vodnika, ki je vpisan v omenjeni 
register ali plačajo letno pristojbino v višini trikratne vrednosti toč iz 11. člena 
odloka.  
 

3. Cilj in načela odloka 
S predlagano spremembo in dopolnitvijo bo odpravljeno neskladje odloka z  
Zakonom o spodbujanju razvoja turizma  (ZSRT), ki ureja turistično vodenje na 
lokalni ravni, z Zakonom o gorskih vodnikih (ZGV-B), ki ureja občasno 
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opravljanje poklica vodnika ter z Zakonom o storitvah na notranjem trgu (ZSNT), 
ki ureja prosto čezmejno/občasno opravljanje storitev. 
 
 

4. Ocena finančnih posledic 
Predlagana dopolnitev odloka nima finančnih posledic za proračun Občine Bohinj. 
 
 
 

II. BESEDILO ČLENOV 
 
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), akta 
o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Bohinj - zavoda za pospeševanje turizma,  
17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) in 73. 
ter 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine 
Bohinj, št. 8/07, 2/09) je Občinski svet Občine Bohinj na 5. redni seji, dne __. 
marca  2011 sprejel  
 

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o športno rekreativni 
vodniški službi v občini Bohinj  

 
 

1. člen 
V celotnem besedilu Odloka o športno rekreativni vodniški službi v občini Bohinj 
(Uradni vestnik Občine Bohinj št. 5/02) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o športno rekreativni vodniški službi v občini Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj št. 4/05) se besedna zveza »Lokalna turistična organizacija« in 
besedna zveza »LTO Bohinj« nadomesti z besedno zvezo »Javni zavod Turizem 
Bohinj«, v ustreznem spolu in sklonu. 

 
 

2. člen 
Črtata se 4. in 12. a člen  odloka, ostali členi se ustrezno preštevilčijo   

 
3. člen  

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. 
 

Številka:  
Bohinjska Bistrica, 7. marec  2011 
 
                                                                                   Župan 
                                                                                Občine Bohinj 
                                                                Franc Kramar, univ. dipl. inž. les.,l.r. 
 
 

III. OBRAZLOŽITEV 
 

K 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.,  členu: V skladu z določbami 
veljavnega Statuta javnega zavoda se spremeni navedba imena javnega zavoda 
upoštevajoč spol in sklon.  
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K 4. in 12. a členu: za Slovenijo je z vstopom v Evropsko Skupnost obvezno 
usklajevanje nacionalne zakonodaje z zakoni EU, ki se ob neupoštevanju lahko 
sankcionira.  
4. člen določa, da športno rekreativno vodnik lahko opravlja lastno poslovno 
dejavnost na območju občine Bohinj, če je le ta registrirana v občini Bohinj, če je 
slovenski državljan in 12. a člen določa, da pravne in fizične osebe, ki niso 
vpisane v register športno rekreativnih vodnikov in ki izvajajo športno 
rekreativno vodenje na področju občine Bohinj najamejo športno rekreativnega 
vodnika, ki je vpisan v omenjeni register ali plačajo letno pristojbino v višini 
trikratne vrednosti toč iz 11. člena odloka , ker je v nasprotju z določbo četrtega 
odstavka 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma  (ZSRT), ki ureja 
turistično vodenje na lokalni ravni, s 7. odstavkom 4. a člena Zakona o gorskih 
vodnikih (ZGV-B), ki ureja občasno opravljanje poklica vodnika ter s 16. členom 
ZSNT, ki ureja prosto čezmejno/občasno opravljanje storitev. 
 
  

IV. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 
 

4. člen 
Športno rekreativni vodnik lahko opravlja lastni poslovno dejavnost oziroma jo 
opravlja kot redno oziroma pogodbeno zaposleni za pravno ali fizično osebo na 
območju Bohinja, če je le ta registrirana v občini Bohinj, če je slovenski državljan 
oz. če ima veljavni  delovni vizum, če ima licenco za opravljanje dejavnosti, če 
ima dejavnost primerno zavarovano, če je vpisan v register športno rekreativnih 
vodnikov v občini Bohinj in če je plačal letno pristojbino LTO Bohinj za 
opravljanje dejavnosti. 

 
12 a. člen  

Pravne in fizične osebe, ki niso vpisane v register športno rekreativnih vodnikov 
in ki izvajajo športno rekreativno vodenje na področju občine Bohinj najamejo 
športno rekreativnega vodnika, ki je vpisan v omenjeni register ali plačajo letno 
pristojbino v višini trikratne vrednosti točk iz 11. člena odloka. 
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Občina Bohinj 

Župan 
 

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

Številka:  
Datum : 21.03.2011 
 
Zadeva: 
SKLEP O VIŠINI NADOMESTIL ZA UPORABO JAVNIH PARKIRNIH 
PROSTOROV (CENA PARKIRANJA), NADOMESTIL ZA UPORABO 
GOZDNE CESTE STARA FUŽINA – VOJE IN VOGAR – PLANINA 
BLATO, CENI, REŽIMU IN UPORABI LETNIH IN OSTALIH 
DOVOLILNIC OZIROMA NALEPK IN CENE VOŽENJ S TURISTIČNO 
LADJO 
 
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 
 
SKLEP O VIŠINI NADOMESTIL ZA UPORABO JAVNIH PARKIRNIH PROSTOROV 
(CENA PARKIRANJA), NADOMESTIL ZA UPORABO GOZDNE CESTE STARA FUŽINA 
– VOJE IN VOGAR – PLANINA BLATO, CENI, REŽIMU IN UPORABI LETNIH IN 
OSTALIH DOVOLILNIC OZIROMA NALEPK IN CENE VOŽENJ S TURISTIČNO 
LADJO. 
 
Župan Občinskemu svetu predlaga, da po končani obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o višini nadomestil za 
uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja), nadomestil za 
uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – Planina Blato, ceni, 
režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk in cene 
voženj s turistično ladjo. 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bosta kot 
poročevalca na seji Občinskega sveta sodelovala Nika Prevec, višja svetovalka II 
za javne finance in Pavel Zalokar, predsednik KS Stara Fužina-Studor, na seji 
Komisije za turizem in kmetijstvo Milena Košnik, višja svetovalka II za turizem, 
kmetijstvo in gospodarske dejavnosti, na seji Statutarno-pravne komisije pa 
Jožica Hribar, višja svetovalka III za upravne zadeve. 
 
Pripravila: 
Nika Prevec, univ.dipl. ekon., višja svetovalka II za javne finance 
 
 
 
 
 
                                                                                 PREDLAGATELJ: 
                                                                                     Župan 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 

 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 



Obrazložitev: 
Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena 
parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – 
Planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk 
se spreminja zaradi predlagane višje cene za parkirišče Labora in vključitve 
cenika za turistično ladjo, ki je bila do 31.12.2010 v najemu. 
 
Finančne posledice – parkirišče Labora: 
V letu 2010 je bilo  prodanih 1082 parkirnih kart po 2 EUR. 
Z novo ceno 5 EUR pri isti prodani količini je pozitivne razlike z DDV 3.246 EUR 
oz. 2.705 brez DDV. 
 
Finančne posledice – turistična ladja 
Za ladjo naj bi v letu 2010 prejeli 12.373,56 EUR za najemnino čolna in 300 EUR 
za tehnični pregled čolna. Izterjava za navedene prihodke je v teku. 
 
V letu 2011 načrtujemo 80.000 EUR prihodka od prodaje kart, 30.000 EUR 
odhodkov za plače zaposlenih in 15.000 EUR ostalih stroškov v zvezi z 
opravljanjem te dejavnosti.  
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Občina Bohinj 

Župan 
 

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

 
Na podlagi 8. člena Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera 
(Uradni vestnik Občine Bohinj št. 5/08-UPB1, 1/09, 3/10) in na podlagi 17. člena 
Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 8/07) ter, je Občinski 
svet Občine Bohinj na __. redni seji, dne ________ sprejel 
 
 

SKLEP 
 o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cena 

parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in 
Vogar - planina Blato, ceni, režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic 

oziroma nalepk in cene voženj s turistično ladjo 
 

I. 
 
Občinski svet Občine Bohinj sprejme sklep o višini: 

1. nadomestila za uporabo parkirnih prostorov, 
2. nadomestila za uporabo gozdne ceste Stara Fužina –  Voje in Vogar - 

planina Blato, 
3. cen voženj s turistično ladjo. 
 

II. 
 

Za vse cene velja, da je DDV vključen v višini nadomestila. 
 

III. 
 

Višine nadomestila za uporabo parkirnih površin in gozdne ceste, ki so priloga 
tega sklepa, določa 6. in 7. člen Odloka o prometnem režimu na območju 
Bohinjskega jezera. 
 

IV. 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini nadomestil za 
uporabo javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja) in nadomestilo za uporabo 
gozdne ceste Stara Fužina - Voje in Vogar - planina Blato, št. 032-36/2008 z dne 
24. april 2008 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/08). 

 
V. 

 
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Bohinj. 
 
 
Številka:  
Bohinjska Bistrica, 31. marec 2011 
                                                                                   Župan  
                                                                             Občine Bohinj 
                                                                  Franc Kramar, univ.dipl.inž.les.,l.r. 

 e-mail:  obcina@bohinj.si 

http://obcina.bohinj.si/index.php?id=354&no_cache=1&tx_drblob_pi1%5bdownloadUid%5d=394
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=354&no_cache=1&tx_drblob_pi1%5bdownloadUid%5d=394
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=354&no_cache=1&tx_drblob_pi1%5bdownloadUid%5d=394


 
I. - VIŠINE NADOMESTIL ZA UPORABO PARKIRNIH PROSTOROV: 
 

1. Višina nadomestila za uporabo parkirnih prostorov, ki jih navaja Odlok o 
prometnem režimu na območju bohinjskega jezera (na Vegelju, pod Skalco, za 
hotelom Jezero, na Naklovi glavi in v Ukancu, na Vorenčkojci, pod žičnico Vogel. 
 

Vrsta vozila 
Prva ura 

parkiranja 
Vsaka pričeta 
nadaljnja ura 

Celodnevno 
parkiranje na 
Vorenčkojci 

Osebno vozilo 1 EUR 1 EUR 8 EUR 
Kombinirano vozilo 1,5 EUR 1,5 EUR  
Avtobus 5 EUR 5 EUR  
 

2. V primerih odprtja rezervnih parkirnih površin v Labori in na travniku 
pred Turističnim društvom, se zaračunava dnevno parkiranje v višini 5 EUR. 
 

3. Višina nadomestila za uporabo parkirnih prostorov pred Turističnem 
društvo Bohinj v Ribčevem Lazu – cona kratkotrajnega parkiranja (parkiranje je 
dovoljeno maksimalno eno uro). 
 

Vrsta vozila 
Ena ura 

parkiranja 
Daljše 

parkiranje 
Osebno vozilo, 
kombinirano 
vozilo 

1 EUR Ni dovoljeno 

 
 

4. Druge oblike plačil nadomestil za uporabo parkirnih prostorov. 
 

Oblika nadomestila znesek 
Letna dovolilnica za osebni avto - (lastniki počitniških hiš in stanovanj) 40 EUR 
Nalepka za osebni avto – občani Občine Bohinj 10 EUR 
Letna dovolilnica za avtobus 80 EUR 
Kartica gost Bohinja - individualna 10 EUR 
Kartica gost Bohinja - družinska 13 EUR 
Kartica gost Bohinja - individualna (brez ugodnosti parkiranja)* 5 EUR 
Kartica gost Bohinja - družinska (brez ugodnosti parkiranja)* 6,5 EUR 

* velja za osebe, ki prihajajo v Bohinj z javnim prevozom 
 
 
Navedena nadomestila veljajo za vse javne parkirne prostore na območju 
Bohinjskega jezera in sicer v terminih, ki ga določa Odlok o prometnem režimu 
na območju Bohinjskega jezera, razen na parkirnem prostoru pred Turističnem 
društvo Bohinj Ribčevem Lazu, kjer je nadomestilo potrebno plačati vse leto. 
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II. – VIŠINA NADOMESTILA ZA UPORABO GOZDNE CESTE: 
 

1. Višina nadomestila za uporabo gozdne ceste Stara Fužina –  Voje in  
Vogar - planina Blato. 
 

Lokacija Vrsta vozila Cena 
Cesta Voje, Vogar - planina Blato  
(cestnina + parkiranje 1 dan) 

Osebno vozilo  
Kombinirano vozilo  
Kamion 

10 EUR 
12 EUR 

50 EUR/dan 
Dovolilnica za organizirane prevoze 
(padalci, planinci) - dnevna 

Osebno vozilo  
Kombinirano vozilo  

20 EUR/dan 
50 EUR/dan 

Dovolilnica za organizirane prevoze 
(padalci, planinci) - tedenska 

Osebno vozilo  
Kombinirano vozilo  

60 EUR/teden 
140 EUR/teden 

Dovolilnica za organizirane prevoze 
(padalci, planinci) - mesečna 

Osebno vozilo  
Kombinirano vozilo  

165 EUR/mesec 
420 EUR/mesec 

Letna dovolilnica za cesto Voje, 
Vogar – planina Blato (planinske 
koče). 

 
500 EUR/leto 

Izvajanje javnih prevozov na gozdni 
cesti 

Naknadni dogovor med Občino 
Bohinj in morebitnimi izvajalci 

 

 
Režim uporabe navedene gozdne ceste in pripadajočega parkirnega prostora 
navaja Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera. 
 
 
III. – CENE VOŽENJ S TURISTIČNO LADJO: 
 
ENOSMERNE KARTE CENA 
Odrasli 8,5 € po osebi 
Otroci 6 € po osebi 
Enosmerna družinska karta* 18 € 
Skupina 10 do 20 ljudi 8 € po osebi 
Skupina nad 20 ljudi 7 € po osebi 
Otroci skupina nad 20 ljudi 5 € po osebi 
Predšolska skupina otrok 2,5 € po osebi 
 
POVRATNE KARTE CENA 
Odrasli 10 € po osebi 
Otroci 4 do 14 let 7 € po osebi 
Povratna družinska karta* 23 € 
Skupina 10 do 20 ljudi 9,5 € po osebi 
Skupina nad 20 ljudi 9 € po osebi 
Otroci skupina nad 20 ljudi 6 € po osebi 
Predšolska skupina otrok 3,5 € po osebi 
 
*Družinska karta pripada družini z dvema odraslima osebama in najmanj enim 
otrokom do 18. leta starosti.  
 
Zaradi spodbujanja uporabe javnih prevoznih sredstev se imetnikom Kartice Gost 
Bohinja prizna 50% popust na navedene cene. 
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Občina Bohinj 

Župan 
 

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

 
Številka:  
Datum : 17.03.2011 
 
 
Zadeva: 
LETNO POROČILO O IZVAJANJU REŽIMA PARKIRANJA NA 
OBMOČJU BOHINJSKEGA JEZERA ZA LETO 2010 
 
Na podlagi 17. in 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, 
št. 8/07) in 16. člena Odloka o prometnem režimu na območju občine Bohinj (Ur. 
vestnik občine Bohinj št. 5/08-UPB1, 1/09, 3/10) župan Občine Bohinj predlaga 
Občinskemu svetu v obravnavo točko dnevnega reda 
 
 
LETNO POROČILO O IZVAJANJU REŽIMA PARKIRANJA NA OBMOČJU 
BOHINJSKEGA JEZERA ZA LETO 2010. 
 
 
Župan Občinskemu svetu predlaga, da po končani obravnavi sprejme naslednji 
 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejme letno poročilo o izvajanju režima 
parkiranja na območju Bohinjskega jezera za leto 2010. 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bodo kot 
poročevalci na seji Občinskega sveta in seji Nadzornega odbora sodelovali 
Monika Remškar, finančnica VII/1, Nika Prevec, višja svetovalka II za javne 
finance, Pavel Zalokar, predsednik KS Stara Fužina-Studor. 
 
Pripravili: 
Monika Remškar, dipl.ekon., finančnica VII/1 
Nika Prevec, univ.dipl. ekon., višja svetovalka II za javne finance 
Pavel Zalokar, predsednik KS Stara Fužina-Studor 
 
 
 
 
                                                                                 PREDLAGATELJ: 
                                                                                     Župan 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 
 
 
 
 
 

 e-mail:  obcina@bohinj.si 
 



Številka: 
Datum: 16.03.2011 
 
 
LETNO POROČILO O IZVAJANJU REŽIMA PARKIRANJA 

NA OBMOČJU BOHINJSKEGA JEZERA ZA LETO 2010 
 
 
1. UVOD 
Prometni režim v občini Bohinj je urejen z Odlokom o prometnem režimu na območju 
Bohinjskega jezera (Ur vestnik občine Bohinj št. 5/2007), ki pa je bil v letu 2010 
nekoliko dopolnjen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem 
režimu na območju Bohinjskega jezera (Ur. vestnik občine Bohinj št. 3/2010). 
 
Občina Bohinj je imela v letu 2010 vse parkirne prostore na območju ki ga ureja 
zgoraj navedeni predpis pokrite s parkirnimi avtomati tipa LF3M, razen parkirnega 
prostora na spodnji postaji žičnice Vogel, kjer se v nadaljevanju prav tako predvideva 
namestitev dveh parkirnih avtomatov. Cene uporabe parkirnih prostorov so ostale na 
ravni leta 2009 in sicer 1€/uro, cena na parkirišču Labora pa 2€/dan, saj gre za 
neurejeno parkirišče/travnik) in se višina cene ne more primerjati z cenami na drugih 
parkirnih površinah. 
 
2. IZVAJANJE ODLOKA 
Parkirni avtomati so nameščeni na naslednjih parkirnih površinah: 
Pred turističnim društvom na Ribčevem Lazu – št. 1 
Parking za hotelom Jezero – št. 2 
Parking pod Skalco (2 kosa) – št. 3 in 4 
Parking na Veglju (3 kosi) – št. 5, 6 in 7 
Parking na Naklovi glavi – št. 8 
Parking v Ukancu – št. 9 in 
Parking na Vorenčkojci – št. 10. 
Pomoč gostom pri uporabi parkirnih avtomatih je v juniju in avgustu ob vikendih 
nudil en informator. Pobiranje cestnine za gozdno cesto Voje Vogar, Blato so izvajale 
tri osebe in sicer: ena začasno zaposlena oseba v terminu od 01. maja do 31 
oktobra, en zaposlen v času od 15. junija do 10. oktobra in še študent v času od 15. 
junija do 31 avgusta. 
 
Nadzor nad izvajanjem odloka pa so izvajali redarji občinskega redarstva Občine 
Bohinj, ki so izvajali tudi servisiranje parkirnih avtomatov, izdelave statistike za vsak 
avtomat posebej in praznjenje avtomatov (denarja). Pobrana parkirnina pa se 
prešteje na Občini Bohinj. 
 
Pobiranje parkirnine se prične Po novem Odloku 1. aprila, konča pa 31. oktobra, 
izjema je samo parkirišče »pred Turističnim društvom Bohinj« na Ribčevem Lazu, saj 
se pobiranje izvaja skozi vse leto. 
 
V letu 2007 je pobiranje nadomestila za uporabo gozdne ceste Voje, Vogar - planina 
Blato in parkirnine za parkirišče Vorenčkojca ter stroške rednega in investicijskega 
vzdrževanja prevzela KS Stara Fužina-Studor na podlagi 15. člena Odloka o 
prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera. 
 



3. PRIHODKI V LETU 2010 
Število posameznih izdanih nadomestil za leto 2010 je razvidno iz naslednjih tabel. 
Vsi zneski v spodnjih tabelah so prikazani v EUR z DDV-jem.  
 
3.1 – ŠTEVILO PRODANIH DOVOLILNIC 

Naziv Prodanih Znesek 
Nalepke - domačini  1007 kom 10.070 € 
Nalepke - vikendaši 58 kom 2.320 € 
Letna dovolilnica (gozdna cesta) 3 kom 1.500 € 

SKUPAJ 13.890 € 
 
3.2 – ŠTEVILO PRODANIH KARTIC GOST BOHINJA 
LTO Bohinj je v letu 2010 prodal 566 družinskih, 10 družinskih s popustom, 1.476 
individualnih kartic Gost Bohinja in 11 individualnih s popustom. Skupaj 2.063 kartic. 
 
3.2.1. – ŠTEVILO PRODANIH KARTIC GOST BOHINJA 
 

KOLIČINA PRODANIH 
KARTIC NA VSEH PRODAJNIH 

MESTIH PO MESECIH 
MAJ JUN JUL AVG SEP OKT SKUPAJ 

DRUŽINSKA 
13,00 EUR 5 30 265 251 15 0 566 

DRUŽINSKA S POPUSTOM 
7,00 EUR 0 0 5 4 1 0 10 

INDIVIDUALNA 
10,00 EUR 41 190 597 562 79 7 1476 

INDIVIDUALNA S POPUSTOM 
5,00 EUR 1 4 3 2 1 0 11 

 
Prihodek od prodaje, ki znaša 22.243,00€ pripada Turizmu Bohinj, saj omenjeni 
zavod za pospeševanje turizma pokriva tudi vse stroške v zvezi s karticami Gost 
Bohinja.



 

 

3.3 – POBRANA PARKIRNINA PO POSAMEZNIH PARKIRIŠČIH 
 

 

FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER N0VEMBER DECEMBER SKUPAJ  
PARKIRIŠČE PRED TD (1) 

121,00 128,92   723,12 2.464,93 3.418,64 695,10 296,58 59,46 54,62 7.962,37 
PARKIRIŠČE ZA HOTELOM JEZERO (2) 

/ / 229,96 1.121,47 1.717,29 3.853,14 4.455,71 1.013,10 302,71 0,83 / 12.694,21 
PARKIRIŠČE POD SKALCO (3,4) 

/ / 225,62 1.014,67 2.150,50 5.369,05 5.624,58 1.389,43 433,20 42,21 / 16.249,26 
PARKIRIŠČE NA VEGLJU (5,6,7) 

/ / 313,96 1.154,03 3.575,62 15.398,82 9.729,67 999,12 540,12 164,17 / 31.875,51 
PARKIRIŠČE NAKLOVA GLAVA (8) 

/ / 11 105,03 454,72 3.986,26 2.510,90 96,91 24,67 2,92 / 7.192,41 
PARKIRIŠČE UKANC (9) 

/ / 4,17 134,29 232,84 2.541,76 1.713,74 156,19 42,37 13,33 / 4.838,69 
ZAČASNO PARKIRIŠČE LABORA 

/ / / / / 1.350,00 3.408,33 45,00 / / / 1.803,33 
SKUPAJ 82.599,95 

PARKIRIŠČE VORENČKOJCA (10) 
/ / 145,00 618,94 1.471,62 4.241,00 4.755,49 1.253,81 489,51 115,00 / 13.090,37 

CESTA VOJE – VOGAR, PLANINA BLATO 
/ / / 540,00 5.840,00 14.090,00 20.070,00 4.710,00 2.370,00 / / 47.620,00 

SKUPAJ 130.219,95 



 

 
3.4 – PRIMERJAVA PO PARKIRIŠČIH ZA LETO 2009 IN 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARKIRIŠČE 2009 2010 
Pred TD 9.304,73 7.962,37
Za hotelom Jezero 16.246,48 12.694,21
Pod skalco 18.626,89 16.249,26
Na Veglju 40.497,80 31.875,51
Naklova glava 8.711,07 7.192,41
V Ukancu 5.874,10 4.838,69
Labora 3.745,75 1.803,33
PARKIRNINA SKUPAJ 103.006,82 82.599,95

Vorenčkojca 13.747,32 13.090,37
Gozdna cesta Voje, Vogar-pl. Blato 56.268,00 47.620,00
 VORENČKOJCA IN GOZDNA CESTA 70.015.32 60.710,37
SKUPAJ (parkirnina + gozdna cesta) 173.022,14 143.310,32

 
3.5 – PRIMERJALNI GRAF PO PARKIRIŠČIH ZA LETO 2009 IN 2010 

 
Avtomati so bili zadnjič praznjeni 02.11.2010, razen parkomata številke 1, kjer se parkirnina 
pobira preko celega leto in je bil spraznjen 31.12.2010. Ravno tako tudi parkomat številka 4 in 
6, ki sta bila spraznjena dne 25.10.2010, saj sta bila v okvari. 
 

 



 

 
4. STROŠKI V LETU 2010 
 
Stroški občine v zvezi s parkirnino za leto 2010 so prikazani v spodnji 
tabeli. 
 
Stroški občine: primerjava med letoma 2009 in 2010 
LETO 2009 2010 
OSEBNI DOHODKI -  
DELO PREKO ŠTUD.SERVISA 3.222,12 459,58 
ODVOZ SMETI 5.500,00 1.253,64 
NAJEM IN ČIŠČENJE WC 4.231,90 2.599,79 
KARTE, NALEPKE 882,80 908,40 
ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠČA 14.449,93 10.100,97 
VZDRŽEVANJE PARKIRNIH AVTOMATOV 2.468,31 1.960,31 
UREJANJE PARKI, DELO, NASIPANJE, MULČANJE 25.526,49 1.122,00 
OSTALI STROŠKI (vrečke za smeti, prevajanje...) 240,00 35,00 
VAROVANJE PROMETA - 492,00- 
UREDITEV PARKIRIŠČA RIBČEV LAZ  89.468,36 
SKUPAJ 56.521,55 108.400,05 
 
Delo režijskega obrata v letu 2010 

Delo - režijski obrat 
Opravljene 
ure Prevoz (km) Opomba 

Prevozi parkomatov - 
spomladanska dostava in 
jesenski odvoz 10 55   
Strojno pometanje 15 Ob čiščenju cest Delo z Unimogom 
Obrezovanje vej in odvoz, 
košnja, čiščenje listja in 
odvoz 100 260 Kombiji + kosilnice 

Zalivanje dreves in trave na 
novem parkirišču na 
Ribčevem Lazu 20 Ob zalivanju gredic Z Unimogom 

Pluženje parkirišč 36 
Ob rednem 
pluženju cest 

Z 
Unimogom+podizvajalci

SKUPAJ 181     
 
Prikaz stroškov KS Stara Fužina – Studor (primer). med l. 2009 in 2010 
LETO 2009 2010 
OSEBNI DOHODKI IN STROŠKI DELA. 12.692,02 9.702,86 
DELO PREKO ŠTUD.SERVISA - 949,52 
STROŠKI REDNEGA VZDRŽEVANJA CESTE 17.983,28 11.364,94 
ASFALTIRANJE IN SANACIJA CESTE   
ASFALTIRANJE CESTE 17.558,95  

 



STROŠKI TISKANJA KART ZA CESTNINO 512,94 565,92 
NAJEMNINE ZEMLJIŠČ 1.500,00 3.746,40 
STROŠKI ADMINISTRATIVNIH IN RAČ. DEL 1008,00 1.116,00 
STROŠKI PROVIZIJ PRI POLOGIH GOTOV. 283,68 207,72 

SKUPAJ 51.538,87 27.653,36 
 
V stroških za izvajanje prometnega režima na območju Bohinjskega jezera niso zajeti 
stroški glede servisiranja parkirnih avtomatov, izdelave statistike in praznjenje 
parkirnih avtomatov (3. odst. 2. točke tega poročila), ki so ga izvajali redarji 
občinskega redarstva občine Bohinj. 
 
IZRAČUN - Občina: 

- Prihodki                          82.599,95€ 
- Prihodki 23. Člen       61.525,69€ 
- stroški                -       108.400,05 € 

REZULTAT:                                                                               35.725,59 € 

 
IZRAČUN – KS Stara Fužina - Studor: 

- prihodki                60.710,37€ 
- stroški                - 27.653,36 € 

REZULTAT:                                                                           + 33.057,01 € 

 
 
 
 
 
                          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: 
Datum : 21. 3. 2011 
 
 
ZADEVA: 
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010 JAVNEGA ZAVODA ZA 
POSPEŠEVANJE TURIZMA »TURIZEM BOHINJ« 
 
 
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko 
dnevnega reda  
 
 
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010 JAVNEGA ZAVODA ZA POSPEŠEVANJE 
TURIZMA »TURIZEM BOHINJ« 
 
 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Bohinj sprejema poslovno poročilo za leto 2010 
Javnega zavoda za pospeševanje turizma »Turizem Bohinj«. 
 
 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo kot 
poročevalec na seji Občinskega sveta sodeloval Klemen Langus univ.dipl.zgod. - 
direktor Turizma Bohinj.  
 
 
 
                                                                               PREDLAGATELJ: 
                                                                                      Župan 
                                                              Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 



Poslovno poročilo Turizem Bohinj za leto 2010 

 
Poslovno poročilo za Turizem Bohinj je pripravil direktor g. Klemen Langus, univ.dipl.zgod. 
 
Uvod 
TURIZEM BOHINJ, javni zavod za pospeševanje turizma 
Triglavska cesta 30 
4264 Bohinjska Bistrica 
Matična št.: 1510614000 
Davčna št.: SI84521147 
 
Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti 

- Zakon o pospeševanju turizma (1998, 2004) 

- Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Bohinj (UVOB 99) 

- Odlok o turistični taksi Občine Bohinj (99,04,05) 
 
V letu 2010 je TURIZEM Bohinj nadaljeval začrtano delo in aktivnosti v skladu z zahtevami  
veljavnega Zakona o pospeševanju turizma Slovenije, RNUST 2007-2011, Strategije trženja 
v turizmu 2003-2010 in Programa razvoja turizma v občini Bohinj 2007 – 2013. Poleg 
rednega dela, določenega s planom dela, je TURIZEM Bohinj veliko časa usmeril v 
izboljšanje podobe zavoda v javnosti, predvsem lokalni. TURIZEM Bohinj je tudi v letu 2010 
deloval in zasledoval vizijo in cilje zapisane v Programu razvoja turizma v občini: 
 
Cilji: 

- Bohinj predstaviti kot privlačno in atraktivno destinacijo za izvedbo obiskov skozi celo 
leto, 

- uspešno trženje in s tem povečati zasedenost vseh nastanitvenih kapacitet, 

- organizirati popolno obveščanje tako potencialnih obiskovalcev kot obiskovalcev na 
lokaciji ter seveda domačega turističnega gospodarstva, 

- povečati prihodek od turizma, 

- zvišati izobrazbeno strukturo vseh, ki se ukvarjajo s turizmom, 

- izboljšati položaj blagovne znamke Bohinj na turističnem zemljevidu Slovenije in 
celotne Evrope 

 
Svet javnega zavoda Turizem Bohinj 
Delo javnega zavoda je skladno s statutom javnega zavoda potrjeval in redno spremljal svet 
zavoda. V letu 2010 se je sestal na treh sejah. 
 
Financiranje Turizma Bohinj 
Financiranje javnega zavoda Turizem Bohinj je v letu 2010 potekalo v skladu s sprejetim 
proračunom in rebalansoma I in II občine Bohinj in na podlagi pogodbe med občino Bohinj in 
Turizmom Bohinj, zavodom za pospeševanje turizma za leto 2010. 
 
Tudi v letu 2010 smo na nivoju turistične destinacije Bohinj delovali na neformalni partnerski 
povezavi: 
 
Osnovna ponudba turističnim subjektom v destinaciji 

• posredovanje informacij (v info centru, po telefonu, pošti, faksu in elektronski pošti), 
• posredovanje promocijskega materiala članov v info centru, 
• posredovanje razpoložljivih skupnih promocijskih in informativnih materialov, 



• vključevanje v skupno promocijo območja, 
• pomoč in pospeševanje prodaje storitev in izdelkov, 
• brezplačna objava osnovne ponudbe turističnih subjektov na internetu in brezplačen 

zakup prostora pod domeno www.bohinj.si, 
• brezplačna objava pomembnejših prireditev na internetu, 
• vključevanje v centralni informacijski in rezervacijski sistem, 
• povezovanje v širše tržne asociacije (Zlatorogova dežela– Julijske Alpe – Slovenija – 

EU), 
• strokovna pomoč pri prijavah na razpise in reševanju problemov, 
• organizacija, pomoč in sofinanciranje sejemskih nastopov in delavnic in tematskih 

promocijskih objav (tematske priloge pomembne za ponudbo območja v medijih), 
• sofinanciranje tržnih aktivnosti, 
• posredovanje informacij s področja turizma (pomembni dogodki, razpisi, trendi…), 
• posredovanje informacij o delu Turizma Bohinj. 

 
Sodelovanje turističnih subjektov v destinaciji 

• mesečno posredovanje statistike nočitev in podatkov o zbrani turistični taksi, 
• posredovanje podatkov o strukturi in številu udeležencev na večjih prireditvah, 
• sodelovanje v anketah in raziskavah, ki jih izvaja Turizem Bohinj, 
• posredovanje vseh potrebnih podatkov in fotografij o lastni ponudbi za pripravo 

promocijskih in informativnih materialov, 
• vsako leto sodelovati vsaj v eni skupni akciji (npr. skupni prospekt, udeležba na 

sejmu ali delavnici, sodelovanje pri skupni prireditvi ali program ipd.) 
 
Vse aktivnosti in programi, ki imajo finančne posledice za turistični subjekt, se med njim in 
javnim zavodom Turizem Bohinj urejajo sporazumno za vsako aktivnost posebej. Za vrsto, 
obseg in način sodelovanja se vsak subjekt odloča samostojno. 
 
Redni sestanki turističnega gospodarstva Bohinj 
V letu 2010 smo nadaljevali z rednimi sestanki turističnega gospodarstva. Namen sestankov 
je usklajevanje dela na promocijskem in marketinškem področju. Na sestankih obravnavamo 
aktualne teme s področja turizma. 
 
Turistična taksa 
Turizem Bohinj je v letu 2010 aktivno sodeloval z občino Bohinj pri problematiki pobiranja 
turistične takse (izmenjava in usklajevanje baz podatkov, analiziranje). Eden izmed ukrepov 
je tudi objava števila nočitev po posameznih turističnih subjektih na internetni strani 
www.bohinj.si/poslovne_strani.  
 
Skupnost Julijskih Alp 
Turizem Bohinj je nadaljeval tudi delo skupaj z LTO Kranjska Gora, Turizmom Bled, LTO 
Sotočje, LTO Bovec in Triglavskim narodnim parkom v okviru Skupnosti Julijske Alpe z 
namenom učinkovitejše predstavitve regionalne turistične destinacije, zmanjšanju stroškov 
in oblikovanju skupnih turističnih produktov. Turizem Bohinj je v okviru Skupnosti Julijskih 
Alp sodeloval na vseh predstavitvah Skupnosti Julijskih Alp. Nadalje je sodeloval v okviru 
STO pri izvedbi številnih sejmov v tujini in doma s sistemom skupnega informatorja za 
celotne Julijske Alpe, kar se je izkazalo za zelo racionalno varianto glede minimiziranja 
stroškov.  
Razvoj trajnostnega / zelenega turizma je eden izmed glavnih ciljev, ki ga zasledujemo v 
Bohinju. Ob zavedanju tega smo se v Skupnosti Julijskih Alp odločili, da z dodatnimi 
promocijskimi aktivnostmi spodbudimo zavedanje o trajnostnem razvoju in spodbujanju 
naravi prijaznejšemu načinu potovanja.  
  



Zato smo člani Skupnosti Julijskih Alp izvedli skupni projekt – poslikava in poimenovanje 
vlaka Julijske Alpe, ki kot redna linija ob sobotah, nedeljah in praznikih vozi na relaciji 
Ljubljana – Nova Gorica. S tem skupnim projektom neposredno spodbujamo usmeritev 
uporabe železniškega prometa kot trajnostno in okolju prijazno obliko mobilnosti v 
slovenskih Alpah. 
 
 
DOSEGANJE LETNIH CILJEV 
 

1. Promocija 
Sredstva za promocijo so razdeljena na informacijsko dejavnost (internet, tiskani 
promocijski materiali) in tržno komuniciranje (sejmi, borze, študijske ture, novinarji, 
oglaševanje). 
 

2. Informacijska dejavnost 
Internet (www.bohinj.si):  
V letu 2010 smo poleg rednega in ažurnega dela na internetni strani www.bohinj.si 
nadaljevali z optimizacijo internetne strani s ciljem povečanje prepoznavnosti in obiska 
spletne strani. Ker gre za enega izmed glavnih oglaševalskih orodij smo pričeli z aktivnostmi 
za popolno prenovo spletne strani, ki bo končana v 1/2 leta 2011. 
Rezervacijski sistem (CRS):  
V letu 2010 smo aktivno opravljali naloge v okviru centralnega rezervacijskega sistema, ki 
ga vodi Slovenska turistična organizacija. Ves čas smo aktivno opozarjali na pomanjkljivosti 
sistema. Po statističnih podatkih (število rezervacij preko sistema CRS) smo vseeno med 20 
destinacijami v letu 2010 zasedli drugo mesto.  
Tiskani materiali - splošno 
Za potrebe TIC-ev smo izdelali ponatisnili poletno panoramsko karto s topografskimi 
zemljevidi bohinjskih vasi, zimsko panoramsko karto s profili tekaških prog, zloženko s 
koledarjem prireditev 2010. Izdelali in natisnili smo produktne brošure (pohodništvo, festival 
cvetja, in ribištvo). Sodelovali smo pri novem katalogu Kolesarjenje v Sloveniji. Natisnili smo 
flajerje in plakate za novoletne prireditve v Dvorani Danica.  Koordinirali izdajo voznega reda 
za javni promet v Julijskih Alpah. Oglaševali smo v različnih revijah in časopisih. Obogatili 
smo diateko. Za različne prireditve smo sofinancirali promocijske aktivnosti (Tek 4 srčni 
mož, Triatlon jeklenih, Glasbeno poletje Bohinj itd.). Oglaševali smo na različnih radijskih 
postajah in časopisih.  
Tržno komuniciranje 
Sejmi in borze: 
V letu 2010 smo se v okviru Skupnosti Julijskih Alp udeležili 16 sejmov in borz, samostojno 
kot turistična destinacija Bohinj pa še dodatnih dveh, specializiranih za pohodništvo in 
outdoor aktivnosti. V sodelovanju s partnerjih v destinaciji smo se udeležili še 4 sejmov 
(dveh v Sloveniji, dveh v Avstriji).  Na nekaterih sejmih smo ponovno prevzeli animacijo. V 
sodelovanju z Bohinjskimi mesninami smo začeli s promocijskimi aktivnostmi predvsem na 
slovenskem trgu. Na internetu smo vodili oglaševalsko kampanjo (google) na treh trgih 
(Slovenija, Hrvaška, Srbija). V Italiji smo v sodelovanju z STO (Milano) izvedli oglaševalsko 
akcijo (brošura, tiskovna konferenca)  
 
Študijski obiski novinarjev in turističnih agentov: 
Bohinj preko celega leta obiščejo novinarji, in turistični agenti. Novinarske in druge obiske 
Bohinju izvajamo v sodelovanju s STO, sosednjimi destinacijami in turističnim 
gospodarstvom Bohinja. Letos je Bohinj obiskalo več kot 30 tujih novinarjev in fotografov iz 
9 držav, ki so o Bohinju napisali več člankov. Bohinj so obiskale tudi 3 študijske skupine 
turističnih agentov (Nemčija, Anglija, Benelux) 
 



3. Kartica Gost Bohinj 
Eden izmed ciljev kartice je spodbujanje stacionarnega turizma. V letu 2010 smo nadgradili 
ponudbo kartice gost Bohinja in sicer smo skladno s strategijo umirjanja prometa v Bohinju 
in strateškimi usmeritvami razvoja in trženja trajnostnega – zelenega turizma omogočili 
lastnikom električnih vozil nakup Kartice Gost Bohinja po polovični ceni. K sodelovanju smo 
uspeli pridobiti ponudnike z Jesenic, Trente,  in Begunj. K sodelovanju pa smo uspeli 
privabiti tudi Alpetour d.d., ki ponuja vsem imetnikom kartice gost Bohinja ugodnosti pri 
nakupu vozovnice na relacijah po Bohinju, Gorenjski in do Ljubljane.  
 

4. Turistično informacijska dejavnost (TIC Bohinj) 
Ena izmed nalog javnega zavoda Turizem Bohinj je opravljanje turistično informacijske 
dejavnosti (informiranje gostov). Turizem Bohinj kot skrbnik turistično informacijskega 
sistema vodi koordinacijo bohinjskih informacijskih centrov: TIC Bohinjska Bistrica (Turizem 
Bohinj), TIC Ribčev Laz (sodelovanje s TD Bohinj), TIC Stara Fužina zbira statistične podatke 
o obisku in skrbi za njihovo obdelavo. V letu 2010 smo v sodelovanju s KS Srednja vas in 
Bohinjsko sirarno nov TIC v Srednji vasi (sezonski). Turistično informacijska dejavnost se v 
turističnem območju Bohinj opravlja s sodelovanjem partnerjev, ki so registrirani za 
opravljanje turističnih dejavnosti, zagotavljajo prostore in ustrezno telekomunikacijsko in 
računalniško opremo za nemoteno delovanje TIC-a. Partnerji v letu 2010 so bili TD Bohinj, 
KS Stara Fužina in KS Srednja vas in LD Turizem. 
 

5. Razvoj turističnih produktov 
a. Mednarodni festival alpskega cvetja 

Maja in junija 2010 smo četrtič zapored organizirali mednarodni festival alpskega cvetja. Gre 
za nov celostni turistični produkt. Posebno pozornost smo posvetili promocij festivala na 
lokalnem in regionalnem nivoju. Z odzivom smo bili zadovoljni, saj smo že zaznali povečanje 
števila obiskovalcev v Bohinju, prav tako pa večje število udeležencev na posameznih 
dogodkih v okviru festivala. Festival je ponovno naletel na podporo na lokalnem nivoju, kar 
navsezadnje kaže vključenost lepega števila posameznikov in društev v njegovo načrtovanje 
in izvedbo, pa tudi na nacionalnem saj je bila otvoritvena slovesnost, ki se jo je udeležil 
minister za okolje in prostor osrednji slovenski dogodek ob mednarodnem letu biotske 
raznovrstnosti.   
Za uspeh štejemo tudi, da je Triglavski narodni park postal soorganizator festivala tako v 
kadrovskem kot finančnem smislu. Vloga parka je bila in bo predvsem v strokovni pomoči pri 
razvoju in izvedbi dogodkov, ki sooblikujejo festival. Takšna odločitev utrjuje prepotrebno 
sodelovanje med lokalno skupnostjo in parkom in naj bi postala zgled bodočim skupnim 
projektom. Prav tako nam je uspelo pridobiti finančno podporo Kneževine Monako in sicer za 
projekt Naravni Bohinj. Med drugim je cilj projekta, ki se bo izvajal skozi tri leta in ki se bo 
izvajal s sodelovanje parka in Zavoda za varstvo narave, omogočiti domačinom razpravo o 
vsebini festivala in jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju. Uspeh predstavlja tudi obisk 
škotske delegacije njegovega kraljevega veličanstva princa Charlesa North Higland 
Iniciative (Pobuda za severno višavje). Z obiskom so člani delegacije kot primer dobre 
prakse želeli pobliže spoznati mednarodni festival alpskega cvetja s ciljem, da bi v 
prihodnosti tudi na Škotskem organizirali podoben festival. Med drugim je bil med Turizmom 
Bohinj in Norh Higland Iniciative podpisan poseben dogovor o sodelovanju na področju 
trajnostnega turizma in razvoja občutljivega podeželskega področja.  
Kot priznanje pravilni odločitvi o organizaciji festival cvetja štejmo tudi objavo te 
»navdihujoče zgodbe« na portalu svetovne turistične organizacije kot primera kako 
trajnostne turistične pobude lahko prispevanju k ohranjanju biotske raznovrstnosti.   
Tudi ostali dogodki, posebej še delavnice in seminarji, ki so potekali v okviru festivala so 
prinesli zanimive rezultate, ki se tičejo različnih tem znotraj razvoja na turističnem področju. 
Med drugim je festival že vključen v evropski triletni program, ki ga sofinancira kneževina 
Monaco. 



 
b. Dnevi pohodništva v Bohinju in 1. Festival ribištva z mednarodnim srečanjem 

vezalcev muh 
Konec septembra in v začetku oktobra 2010 smo ponovno (tretjič) organizirali Dneve 
pohodništva v Bohinju in jih izvedli v okviru vseslovenskega projekta Slovenija hodi, ki ga 
vodi GIZ pohodništvo in kolesarstvo. Dnevi pohodništva so uspešno prestali to drugo 
preizkušnjo in naleteli na odlične odmeve doma in širše po Sloveniji. Ponovno smo posebno 
pozornost posvetili usklajevanju ideje njeni promociji na lokalni in regionalni ravni. Med 
drugim je v okviru dnevov pohodništva potekala mednarodna konferenca sekretariatov 
projekta Via Alpina, ki združuje predstavnike 8 alpskih držav.  
Ideja o novem celostnem turističnem produktu je bila pozitivno sprejeta, kar ponovno 
dokazuje velik odziv posameznikov in organizacij (društva, klubi), ki so se vključila v 
načrtovanje in izvedbo Dnevov pohodništva, zato smo jo razširili še z organizacijo 1. 
Festivala ribištva z mednarodnim srečanjem vezalcev muh. Festival smo izvedli s 
sodelovanju z domačo ribiško družino. V zadnjih letih smo bili marsikdaj preveč mačehovski 
do ribištva, kljub temu, da v Bohinju razpolagamo z več kot idealnimi pogoji za razvoj tega 
produkta. Ribiči veljajo za ene najboljših gostov. Spoštujejo in cenijo okolje, v katerega 
prihajajo in so za to pripravljeni seči globoko v denarnico, zato verjamemo, da bosta oba 
jesenska turistična produkta v prihodnje vplivala na razvoj turizma v Bohinju 
 

c. Zeleni vikend v Bohinju 
Sladno z usmeritvijo destinacije Bohinj v trajnostni razvoj smo letos aprila v sodelovanju s 
turističnimi ponudniki prvič izvedli Zeleni vikend v Bohinju. Zeleni vikend v Bohinju je bila   
polnovredna izkušnja za goste. Le-ti se bodo morali namreč v Bohinj pripeljati z vlakom 
Slovenskih železnic. Šlo je za prvi takšen pristop popolne integracije javnega prevoza v 
turistični ponudbi. Obiskovalce je v času zelenega vikenda do končnih destinacij - 
namestitvenih obratov - prevažal okolju prijaznejši avtobus Alpetourja.  
 

6. Ski bus in tekaške proge 
Tudi v letu 2010 smo v sodelovanju s turističnih gospodarstvom Bohinj organizirali SKI BUS 
Bohinj, k sodelovanju je pristopilo 11 partnerjev, v sodelovanju z občino Bohinj pa skrbeli za 
urejenost tekaških prog. 
 

7. Informacijske table 
Skladno z novo celostno podobo sprehajalnih (tematski) poti smo na novo označili 
dvaindvajset poti. Izbira je bila vse prej kot lahka. Naša želja je obiskovalcu predstaviti 
bogastvo naravnih in kulturnih danosti Bohinja. Poti nas tako vodijo mimo nekaterih 
najlepših bohinjskih znamenitosti. Vse opisane poti so tehnično nezahtevne. Za nobeno ne 
potrebujemo gorniške opreme niti plezalskega znanja. Težavnost posameznih poti se 
razlikujejo po premagovanju višinske razlike v dolžini v tem, koliko previdnosti je potrebne 
pri hoji po neravnem terenu. Morda ste že opazili način označevanja, ki je podoben 
označevanju planinskih poti. Smerokaz je rumene barve z napisi v črni barvi. Poleg imena 
poti je na smerokazu tudi številka poti in ime skrbnika poti. Postavljeni so na glavnih 
križiščih na ustreznem lesenem stebričku ali na stavbi, zidu oziroma drugi konstrukciji. Na 
poti, na drevesih, kamnih, ograjah pa so markacije z rumenim krogom in belo sredino.    
 
 

8. Dogovor o poslovnem sodelovanju 
V letu 2010 smo med posameznimi turističnimi subjekti in Turizmom Bohinj, javnim 
zavodom za pospeševanje turizma uspeli skleniti tako imenovani »Dogovor o poslovnem 
sodelovanju«, s katerim želimo ne samo močneje povezati in dodatno utrditi sodelovanje v 
turistični destinaciji Bohinj, ampak združiti prepotrebna finančna sredstva za promocijo in s 



tem večjo prepoznavnost Bohinja. Dogovor je v prvem letu podpisalo 37 ponudnikov 
turističnih storitev. 
 

9. Ostale aktivnosti 
a. Sodelovanje v Skupnosti Julijskih Alp- cilji uresničeni, 
b. Sodelovanje s Triglavskim narodnim parkom - cilji uresničeni, čeprav pogrešamo 
večjo zavzetost TNP pri razvoju turizma v Bohinju, 
c. Sodelovanje s STO in Ministrstvom za gospodarstvo- cilji uresničeni. Posebej je 
potrebno poudariti dobro sodelovanje z STO, ki je imela posluh za naše želje.  
d. Izobraževanje: cilji delno uresničeni. Izobraževanje turističnih vodnikov je bilo 
izvedeno, ni pa bil postavljen sistem permanentnega izobraževanja turističnih delavcev 
Bohinja. Prav tako opažamo potrebo po izobraževanju turističnih informatorjev za delo v 
TIC. Prav tako pa bomo morali v prihodnje, v kolikor želimo naprej razvijati festival cvetja in 
dni pohodništva o organizaciji izobraževanje lokalnih vodnikov s posebnimi znanji, 
e. Projekti, razpisi: v letu 2010 smo se prijavili na različne razpise za pridobitev 
nepovratnih sredstev. Nekatere prijave smo pripravili sami, drugje smo v projekt vstopali 
kot partner: 

 
i. Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, OP krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007 – 2013, partnersko sodelovanje  
ii. Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja SLO – I je bil 

prijavljen projekt Slow tourism (prijavitelj: DELTA 2000). Partnerji so Italija, 
Slovenija (skupaj 28).   

iii. Razpis LIFE +: V projekt ERASE, ki ga je na razpis prijavil Nacionalni inštitut za 
biologijo smo vstopili kot partnerji. Rezultati predvidoma v drugi polovici leta 2011. 
V primeru odobritve bomo aktivnosti izvajali v obdobju 2012 – 2015; 

iv. Z Občino Bohinj smo sodelovali pri pripravi razpisov za program Leader in v okviru 
programa kot partnerji vstopili v projekt Sprehodimo se po neznanem 
podeželju in ga konec leta zaključili in sicer v sodelovanju z domačini vzpostavili 3 
botanične vrtove (Goričica, Botanična pot za Liscem in Velo polje) 

v. Sodelovali smo pri projektu Gorenjsko elektro potovanje (Leader, LIN 2009). V 
okviru projekta je bila na Ribčevem Lazu (pred TIC-em) postavljena elektro 
polnilnica in nabavljeno 5 električnih koles. 

vi. Projekt Naravni Bohinj, sofinanciran s strani Kneževine Monako (točka 5.a.) 
vii. V okviru transnacionalnega projekta SILMAS (Sustainable Instruments for Lakes 

Management in the Alpine Space) smo postali partnerji v projektu. Izvajali  smo 
predvsem promocijske aktivnosti in organizirali delavnico o jezerskem ekosistemu.  

viii. Eden 2010, European destination of excellence, je projekt v okviru katerega se s 
pomočjo evropskih sredstev slovenske destinacije spodbujajo k razvoju trajnostno 
usmerjenega, zelenega turizma, ki upošteva družben, kulturen in okoljski vidik.,    
Tema letošnjega izbora je bila Turizem in vode.  Prijavili smo projekt »U Bohinj `ma 
d`ž ta mvade – bogastvo bohinjskih voda«.  

ix. V okviru Programa Kultura 2007 – 2013 smo kot partnerji v vstopili v projekt ARTS 
AND PARKS (Umetnost in parki). Partnerji prihajajo iz Italije, Slovenije (Turizem 
Bohinj), Grčije in Bolgarije. Skozi projekt Umetnost in parki smo poskušali, tudi s 
pomočjo primerov dobrih praks ugotoviti, kako najbolje vključevati kulturno in 
naravno dediščino v turistično ponudbo.  

x. Kolesarska steza Bohinj: pomagali smo pri izvajanju projekta Kolesarska pot 
Bohinj, ki je bil odobren s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRS) 

xi. V letu 2010 smo sodelovali pri pripravi naslednjih projektnih predlogov: ERASE , 
Program LIfe+(točka ii.), Sound of silence, Puzzle (Program Kultura 2007-2013), Z 
elektro kolesom zmorem več – Aktivni zeleni izleti po podeželju, Semenj (Leader, 
LIN 2011). 



 
OCENA USPEHA PRI ZASTAVLJENIH CILJIH 
 
Z doseženimi cilji smo lahko zadovoljni. Uspeli so realizirati vse cilje, ki so potrebni za 
nemoteno delo v destinaciji. Vzpostavili smo dodatno zaupanje med zavodom in 
ustanoviteljem Občino Bohinj. S tem so odprte možnosti za dobro sodelovanje in 
uresničevanje Programa razvoja turizma v Bohinju 2007 – 2013. Posebej velja izpostaviti 
podpis Dogovora o poslovnem sodelovanju, s katerim nadgrajujemo sodelovanje med 
turističnimi subjekti in Turizmom Bohinj v destinaciji. Glede na število partnerjev, ki so v 
letu 2010 pristopili k podpisu dogovora (85, leta 2009 37) lahko sklepamo, da medsebojno 
zaupanje raste in se krepi. Po našem mnenju je dogovor o poslovnem sodelovanju vsekakor 
primer, kjer se različni interesi lahko poenotijo. Po drugi strani pa predstavlja osnovi temelj 
za usklajevanje številnih drugih interesov. Prepričani smo, da bo dogovor predvsem na 
promocijskem delu dolgoročno pozitivno vplival na turizem v Bohinju. Predpogoj pa je 
seveda zaupanje (brez fig v žepu) med partnerji. Izpostaviti velja tudi nadgradnjo kartice 
Gost Bohinja v letu 2010, izvedba zelenega vikenda, nadgradnja festivala cvetja, 
organizacija ribiškega festivala. Turizem Bohinj je bil uspešen tudi na področju pridobivanja 
dodatnih finančnih sredstev. Nadgradil je sodelovanje s TNP in ostalimi inštitucijami (zavod 
za varstvo narave in kulture) in tako pridobil tudi dodatna finančna sredstva. Uspešen je bil 
pri promociji zelenega / trajnostno usmerjenega turizma (tudi s konkretnimi primeri) kot 
enega glavnih ciljev v destinaciji. 
Turizem Bohinj je po našem mnenju dokazal, da razpolaga z usposobljeni in strokovnimi 
kadri za izvajanje aktivnosti. Ob vedno bolj številnih aktivnostih in nalogah je dodatna 
zaposlitev v prihodnjem letu nujna.  
 
 
UČINKI POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA TURIZEM BOHINJ NA DRUGIH PODROČJIH 
 
Načrtno delovanje javnega zavoda Turizem Bohinj je vplivalo tudi na druga področja 
razvoja: 

- izvajanje Programa razvoja turizma v občini Bohinj 2006-2013, ki ga je sprejel občinski 
svet, bo vplival na delo v obrtniškem, kmetijskem, izobraževalnem in na podjetniškem 
področju; 

- regionalni razvoj – povezovanje v trženjsko skupnost Julijske Alpe utrjuje destinacijo, 
zmanjšuje stroške in ustvarja podlage za razvoj konkurenčnega turizma; 

- prijava na različne razpise – Turizem Bohinj se  je tudi v letu 2010 bolj ali manj 
uspešno prijavljal na različne domače in evropske razpise   

- sociala – s poslovanjem TIC Bohinjska Bistrica je priložnost za delo in izobraževanje 
dobilo nekaj študentov in dijakov; 

- z organizacijo izobraževanja za turistične vodnike so se skupno izobrazila 2 Bohinjca, ki 
lahko to znanje nadalje izkoriščajo v poslovne namene; 

- Turizem Bohinj je v letu 2010 naredil nov korak v smeri povezovanja razdrobljene 
bohinjske turistične ponudbe – dogovor v poslovnem sodelovanju, sodelovanje ne 
samo z nastanitvenimi subjekti in ponudniki športnih aktivnosti ampak tudi z ostalim 
ponudniki (Bohinjska sirarna, Bohinjske mesnine itd.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
TURIZEM BOHINJ 

Javni zavod za pospeševanje turizma 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2010 
(pojasnila k računovodskim izkazom) 
 

 

1. Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2010 
 

Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna Popravek Neodpisana Odpisanost 

  vrednost vrednost vrednost sredstev 

1 2 3 4 5=3 : 2 x100 

Neopredmetena dolgoročna  6.938 6.737 201 97,10 

Opredmetena dolgoročna 

sredstva 46.902 42.838 4.064 91,34 

Vlaganja v tuja opredmetena OS 

sredstva 6.231 6.231 0 100 

Neodpredmetena OS so računalniški programi ki se amortizirajo po 25% AM stopnji. Neodpisana vrednost na dan 

31.12.2010 je 201 EUR. 

Opredmetena OS so računalniki s pripadajočo opremo, pisarniško pohištvo, projektor s pripadajočo opremo, kamera 

s opremo ki se amortizira po 25% AM stopnji. Neodpisana vrednost na dan 31.12.2010 je 4.064 EUR. 

Vlaganja v tuja OS so bila v letu 2009. To so klimatska naprava 2x, vrata, talne obloge. 

 

2. Pregled vrst dolgoročnih sredstev po nabavnih vrednosti za leto 2010 in primerjava s predhodnim letom. 
 

Vrsta dolgoročnega sredstva  
Nabavna 
vrednost 

Nabavna 
vrednost Indeks 

 po stanju po stanju   

  
predhodnega 

leta tekočega leta   

1 2 3 4=3 :2 x100 

Neopredmetena dolgoročna  605  0,00 

Opredmetena dolgoročna sredstva 3.517  0,00 

Vlaganja v tuja opredmetena dolgoročna sredstva 6.231  0,00 

V letu 2010 ni prišlo do nakupa OS, razen mobi telefona v vrednosti 28 EUR, ki smo ga razvrstili med drobni 

inventar in ga dali v stroške v celoti. 

Zavod obračunava amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih OS po metodi enakomerne časovne amortiziranje. 

 

3. Stanje dolgoročnih sredstev po nabavni vrednosti po virih financiranja za leto 2010 
 

Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna vrednost Nabavna vrednost Sestava-delež 

  po proračunskem  po neproračunskem  v skupnih  

  viru financiranja viru financiranja sredstvih 

1 2 3 4 

Neopredmetena dolgoročna  605                                   100 

Opredmetena dolgoročna sredstva 3.517                                100 



Vlaganja v tuja opredmetena dolgoročna 

sredstva  6.231                                100 

 

4. Pregled vrst kratkoročnih in aktivnih časovnih razmejitev za leto 2010 ter primerjava s predhodnim letom. 
 

Vrste kratkoročnih sredstev in Vrednost po stanju Vrednost po stanju Indeks 

aktivnih časovnih razmejitev predhodnega leta tekočega leta   

1 2 3 4=3 : 2 x 100 

Denarna sredstva v blagajni 22 302 1.372,73 

Dobroimetje pri banki 56.744 44.545 78,50 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi  28.770 28.214 98,07 

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 7.461 7.640 102,40 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov proračuna 532 554 104,14 

Kratkoročne terjatve za vstopni DDV 487 425 87,27 

 

Denarna sredstva v blagajni, ugotovljena s popisom inventurne komisije in so v skladu z blagajniškim maksimumom. 

Denarna sredstva na podračunu se ujema z zneskom na izpisku UJP na dan 31.12.2010. Večinski del terjatev do 

kupcev v Sloveniji izhaja iz že zapadlih terjatev, del terjatev zapade v plačilo v letu 2011. V letu 2010 smo prijavili 

terjatve do d.o.o. zaradi stečaja v znesku 1.871,03 EUR. Za poplačilo terjatev smo podpisali asignacijsko pogodbo v 

znesku 4.011,37 EUR, ki je realizirana v februarju 2011. Terjatve do partnerjev iz tujine so vezana na sredstva iz 

projektov in zapadejo v plačilo v letu 2011.  

Terjatve izhajajo iz naslova: kartica gost Bohinja, sofinanciranje ski-busa, oglaševanja v katalogih, radiu, TV, 

uporaba banerjev, projekt SLOW Tourism, projekt Arts and Parks, sprehodimo se po neznanem podeželju LIN 2009 

projekt itn. 

Terjatve do Občine so iz leta 2005 in izhajajo iz naslova oglaševanja. Terjatve do UJP izhajajo iz naslova pozitivnih 

obresti in so plačane v letu 2011. 

V letu 2010 smo mesečno izstavljali opomine kar je doprineslo, da so kupci precejšen del dolga poplačali. V letu 

2011 bomo delali izterjave preko sistema E-izterjave in z vabili (opomini) k plačilu. 

Po dokončnem obračunu odbitnega deleža DDV za leto 2010 ki znaša 28%, in ker smo v letu 2010 uporabljali 

začasnega 27%, smo po izračunu ugotovili, da smo si ga premalo odbili v znesku 293 EUR, razlika DDV je v 

prejetih računih v januarju 2011 za leto 2010 v skupnem znesku 132 EUR.  

 

5. Pregled zalog po vrstah za leto 2010 in primerjava s prehodnim letom 
 

Vrste zalog Vrednost po stanju Vrednost po stanju Indeks 

  predhodnega leta tekočega leta   

1 2 3 4=3 : 2 x 100 

Zaloge trgovskega blaga 3.201 3.048 95,22 

 

Zaloge trgovskega blaga so vrednotene po metodi zaporednih cen. Stanje zaloge je ugotovljeno s popisom inventurne 

komisije. 

 

 

6. Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto 2010 ter primerjava s 
predhodnim letom. 
 

Vrste kratkoročnih obveznosti in Vrednost po stanju Vrednost po stanju Indeks 

pasivnih časovnik razmejitev predhodnega leta tekočega leta   

1 2 3 4=3 : 2 x 100 



Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 5.338 5.324 99,74 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 28.149 16.931 60,15 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 1.500 0,00 0,00 

Kratkoročne obveznosti do občine 24 24 100,00 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov proračuna  8 0,00 

Druge kratkoročne obveznosti 7.847 1.171 14,92 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so neto plače, prevoz na delo in iz  dela ter prehrana in zapadejo v plačilo v 

januarju 2011. 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi zapadejo v plačilo v letu 2011. Zapadlih obveznosti na dan 

31.12.2010 ni. Nastale obveznosti so za: prevoze, poštne storitve, reprezentanco, novoletno dekoracijo, bančne 

storitve, računovodske storitve, pisarniški material, kurilno olje, telefon, internet, izvajanje glasbe itn. 

Kratkoročne obveznosti do Občine so za komunalne storitve in obveznosti do UJP za bančne storitve. 

V primerjavi z letom 2009 so obveznosti na dan 31.12.2010 manjše. 

 

 

7. Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah za leto 2010 ter primerjava s predhodnim letom 
 

Vrste lastnih virov  Vrednost po stanju Vrednost po stanju Indeks 

in dolgoročnih obveznosti predhodnega leta tekočega leta   

1 2 3 4= 3 : 2 x 100 

Splošni sklad 7.369 7.369 100,00 

Presežek odhodkov nad prihodki    0,00 

Presežek prihodkov nad odhodki                       63.451 64.557 101,74 

V letu 2010 je Turizem Bohinj posloval pozitivno s presežkom prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 1.106 

EUR 

 

8. Primerjava prihodkov v letu 2010 s tistimi v prehodnem letu 
 

Vrste prihodka Prihodki  Prihodki  Indeks 

  predhodnega leta tekočega leta   

1 2 3 4= 3 : 2 x 100 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 399.340 404.682 101,34 

Prihodki od prodaje trgovskega blaga 8.486 8.311 97,94 

Prevrednotevalni poslovni prihodki  293                       0,00 

Finančni prihodki 351 369 105,12 

Skupaj: 415.677 413.655 99,51 

Viri prihodkov v letu so sredstva Občine za izvajanje javne službe: sredstva za plače, informacijske table, ski bus, 

festival Alpskega cvetja, delovanje, izvajanje Tica, promocijo, festival pohodništvo, telemark v skupnem znesku 

262.728,27 EUR, od prodaje trgovskega blaga, organizacije izletov, provizija za organizacijo namestitvenih 

kapacitet, kotizacije za telemark, internetnih storitev, prodaje kartice gost Bohinja, sofinanciranja gospodarskih 

subjektov za promocijo in ski bus, projektov: Arts and Parks, sprehodimo se po neznanem podeželju-LIN 2009, 

SLOW Tourism,  

Po dokončnem obračunu odbitnega deleža DDV za leto 2010 ki znaša 28%, in ker smo v letu 2010 uporabljali 

začasnega 27%, smo po izračunu ugotovili, da smo si premalo odbili DDV in smo razliko v znesku 293 EUR 

evidentilari na prervednotevalne poslovne prihodke. Finančni prihodki so iz naslova pozitivnega stanja na podračunu 

(pozitivne obresti). 

Najvišji del prihodkov izhaja iz proračunskih sredstev Občine. 



 

 

9. Prihodki po vrstah dejavnosti v letu 2010 
 

Vrste prihodka Prihodki iz  Prihodki iz  
Sestava 

prihodkov 
Sestava 

prihodkov 

  opravljanja javne tržne dejavnosti po dejavnostih po dejavnostih 

  službe   javna služba tržna dejavnost 

1 2 3 4 5 
Prihodki od prodaje proizvodov 

in storitev 388.165 16.517 95,92 4,08 

Prevrednotevalni poslovni 

prihodki 293                           

Prihodki od prodaje trgovskega 

blaga   8.311    

Finančni prihodki 369                          

Skupaj: 388.827 24.828                       95,92                     4,08 
 

Pri tržni dejavnosti in opravljanju javne službe v primerjavi z letom 2009 je prišlo do občutnih sprememb. 

Posledica tega je, da smo sredstva gospodarskih subjektov za sofinanciranje promocije Bohinja in prodajo kartice 

gost Bohinja razvrstili v prihodke javne službe. Po posvetu z revizijsko službo je Turizem Bohinj ustanovljen, da 

razvija turizem v Bohinju. Kartica gost Bohinja je v skladu z odlokom Občine Bohinj, in tudi ta ponudba spada v 

razvoj turizma v Bohinju. Vrste prihodkov smo našteli pri pojasnilu št. 8. 

Iz naslova tržne dejavnosti so naslednji prihodki: prodaja trgovskega blaga, organizacija izletov, prodaja vstopnic za 

koncert, organizacija namestitvenih kapacitet, internetne storitve. 

 

10. Sestava odhodkov v letu 2010 s tistimi v predhodnem letu 
 

Vrste odhodkov Odhodki  Odhodki  Indeks 

  predhodnega leta tekočega leta   

1 2 3 4= 3 : 2 x 100 

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 6.382 5.449 85,38 

Stroški materiala 51.705 54.118 104,67 

Stroški storitve 262.270 283.305 108,02 

Stroški dela 75.054 64.379 85,78 

Amortizacija 9.543 5.234 54,85 

Drugi stroški 174 64 36,78 

Finančni odhodki 54  0,00 

Prevrednotevalni poslovni odhodki 8.769  0,00 

Skupaj: 413.951 412.549 99,66 
 

Odhodki  v letu 2010 so naslednji: vrednost prodanega blaga, stroški  pisarniškega materiala, kurilnega olja, pomožni 

material, čistila, električna energija, drobni inventar, strokovna literatura, stroški prospektov, katalogov, transparenti, 

medalje, informacijske table, fotografije, plakati, vabila, darila za tekmovalce telemarka, PTT storitve, vzdrževanje 

internetnih strani, sejmi doma in v tujini, stroški za organizacijo prireditev, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, 

priprava in izdelava katalogov, skrbništvo sprehajalne in kolesarske poti, informativna signalizacija, razne delavnice, 

urejanje tekaških prog, provizija za prodajo kartice gost Bohinja, stroški telefonov in interneta, najem prostora na 

strežniku, prevajanje, predavanja strokovnih oseb, računovodske storitve, priprava elaborata, komunalne storitve, ski 

bus, prevozi z avtobusi in kombijem, delo preko študentskega servisa, reprezentanca, amortizacija OS, stroški dela: 



neto plače, nadurno delo,  povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela za zaposlene, prehrana, kilometrina, 

dnevnice, nočnine, regres za letni dopust.  stroški vodičev, prehrana za izletnike, vožnja in ogledi Vogla, muzejev , 

prevozi z ladjo pri organizaciji izletov, provizija za rezervacije, izvajanje glasbe, vzdrževanje računalniškega 

programa, stroški najemnin za poslovni prostor.  

Najvišji strošek predstavlja poraba sredstev za promocijo, sledijo stroški za zaposlene, materialni stroški in stroški 

storitev pri delovanju zavoda, stroški za material in storitve opravljanja TIC-a Bohinj, telemark, ski bus itn. 

 

11. Poslovni odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2010 
 

Vrste odhodkov Odhodki iz Odhodki iz Sestava poslovnih Sestava poslovnih 

  opr. javne službe tržne dejavnosti odhodkov-javna odhodkov-tržna 

1 2 3 4 5 
Nabavna vrednost prodanega 

materiala in blaga   5.449   1,32 

Stroški materiala 53.763 355 13,03 0,08 

Stroški storitve 264.181 19.124 64,04 4,63 

Stroški dela 64.379  15,61  0,00 

Amortizacija 5.083 151 1,23  0,04 

Drugi stroški 64   0,02   

Finančni odhodki   0,00  

Prevrednotevalni poslovni 

odhodki-ostali    2,12   

Skupaj: 387.470  25.079 93,93 6,07 
 

V letu 2010 je tržni del dejavnosti posloval z izgubo. Presežek odhodkov nad prihodki je znašal 251 EUR. 

Davčna osnova za obračun davka iz dohodka pravnih oseb znaša 0. 

Odhodki pri opravljanju tržne dejavnosti so naslednji: vrednost prodanega blaga, pisarniški material, stroški vodičev, 

prehrana za izletnike, vožnja in ogledi Vogla, muzejev , prevozi z ladjo pri organizaciji izletov, provizija za 

rezervacije, izvajanje glasbe, vzdrževanje računalniškega programa, stroški najemnin za poslovni prostor. 

Razčlenitev odhodkov za tržno dejavnost smo naredili na podlagi dejanskih stroškov vezane na opravljeno storitev 

tržne dejavnosti. 

Odhodki za opravljanje javne službe so že opisani v tabeli 10. 

 

 

Na aktivnih zabilančnih kontih smo knjižili prejete račune za prodajo vozovnic za muzejski vlak, na pasivnih 

zabilančnih kontih smo knjižili prodajo. 

 

12. Sestava prihodkov po načelu denarnega toka po vrstah v letu 2010 

Vrste prihodkov Prihodki Prihodki Indeks 

  predhodnega leta tekočega leta   

1 2 3 4= 3 : 2 x 100 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 

tekočo rabo 292.367 262.728 89,86 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

tekočo rabo 7.500  0,00 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo 

rabo  30.118 0,00 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova 

izvajanja javne službe 101.031 90.056 89,14 

Prejete obresti 338 385 113,91 



Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja 

javne službe 8.125 2.302 28,33 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 8.486 25.773 303,71 

Skupaj: 417.847 411.362 98,45 
 

Kot je razvidno so sredstva iz občinskega proračuna v primerjavi s predhodnim letom manjša za 10,14%. 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna v predhodnem letu so bila namenjena za eno zaposleno osebo ki je bila 

vključena v program zaposlovanja. 

Prejeta sredstva iz javnih skladov so sredstva za projekte: Alpine-Space Silmas, Arts and Parks, varstvo narave in 

biotske raznovrsnosti, program FAC TNP, SLOW TOURISM. 

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev izvajanja javne službe so za 10,86% manjša kot leto poprej. 

Drugi tekoči prihodki so manjši za 71,67% kot leto poprej 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so višji za 203,71 % kot leto poprej. 

Če bi poslovni partnerji svoje obveznosti plačali v roku valute, bi stanje bilo bistveno boljše.  

 

13. Sestava odhodkov po načelu denarnega toka po vrstah v letu 2010 

Vrste odhodkov Odhodki  Odhodki  Indeks 

  predhodnega leta tekočega leta   

1 2 3 4= 3 : 2 x 100 

Plače in dodatki 50.363 46.170 91,67 

Regres za letni dopust 2.184 2.076 95,05 

Povračila in nadomestila 4.335 4.368 100,76 

Sredstva za nadurno delo 3.415 2.936 85,97 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 4.599 4.302 93,54 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.379 3.446 101,98 

Prispevek za zaposlovanje 35 29 82,56 

Prispevek za starševsko varstvo 52 49 94,23 

Pisarniški in splošni material in storitve 102.256 221.173 216,29 

Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije 6.008 11.473 190,96 

Prevozni stroški in storitve 36.514 26.052 71,35 

Izdatki za službena potovanja 12.393 11.986 96,72 

Tekoče vzdrževanje 3.583 870 24,28 

Poslovne najemnine in zakupnine  12.817 0,00 

Drugi operativni odhodki 51.622 46.292 89,67 

Nakup opreme 11.960 28 0,23 

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu:    

Plače in drugi izdatki zaposlenim 6.685  0,00 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.081  0,00 

Izdatki za blago in storitve 93.603 25.255 26,98 

Skupaj: 395.030 420.240 106,38 
 

Odhodki za plače, prispevke in povračila in nadomestila so v primerjavi s predhodnim letom manjši zaradi 

financiranja iz projekta SLOW TOURISM, za 6 mesecev za enega delavca. 



Odhodki za pisarniški in splošni material in storitve v primerjavi s predhodnim letom je višji za 116,29%. Tako 

povečanje je nastal zaradi višjih stroškov oglaševanja, najemnine za poslovni prostor, priprave in izdelave kataloga 

Pri nas doma in zgibanke Las Gorenjska Košarica. 

Odhodki za energijo, voda, komunalne storitve in komunikacije so višje za 90,96% v primerjavi s predhodnim letom. 

Vzrok temu je večja poraba in višja cena kurilnega olja, električne energije in poštnih storitev. 

Izdatki za službena potovanja so manjši v primerjavi s predhodnim letom. 

Tekoče vzdrževanje je manjše v primerjavi  s predhodnim letom zaradi tega ker se je v letu 2009 urejal poslovni 

prostor zaradi vselitve. 

Najemnina za poslovni prostor se je začela plačevat leta 2010. 

Nakup opreme je bil bistveno manjši v primerjavi s predhodnim letom. 

Drugi operativni odhodki so manjši v primerjavi s predhodnim letom ker so se zmanjšali stroški podjemnih pogodb. 

Izdatki za blago in storitve so se zmanjšali zaradi tega ker smo v letu 2010 smotrno določili kaj so stroški kot 

prihodki pri opravljanju tržne dejavnosti zavoda. Opis je naveden v tabeli številka 9. 
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Indeks Indeks

Realizacija Denarni Plan / Denarni 

fakturirano tok rebalans Real.fakt. tok

Triglavska cesta 30, 4264 Bohinjska Bistrica 31.12.2010 31.12.2010 2010 Reb 10 Reb 10

1 2 3 1/3*100 2/3*100

SM PRIHODKI SKUPAJ 413.655,48 411.362,39 398.276 103,86 103,29

1003 Kartica Gost Bohinja-lastna prodaja 18.624,12 18.617,44 22.000 84,66 84,62

1004 Proračunska sredstva občine za plače 65.899,28 65.899,28 67.376 97,81 97,81

1006 Lastna sredstva:prodaja tur.prog.,prireditve,trg.blago 38.635,45 38.192,40 41.000 94,23 93,15

1007 Sredstva partnerjev za promocijo 42.414,71 45.461,72 50.000 84,83 90,92

1009 Proračunska sredstva za informacijske table 12.000,00 12.000,00 12.000 100,00 100,00

1014 Obresti za sredstva na podračunu 359,22 385,13 400 89,81 96,28

1026 Sredstva partnerjev za SKI BUS 8.832,58 8.320,86 12.000 73,60 69,34

1027 Proračunska sredstva občine za SKI BUS 12.000,00 12.000,00 12.000 100,00 100,00

1028 Managament tur.destin.sredstva partnerjev 2.291,43 #DEL/0!

1030 Proračunska sredstva občine in lastna za fest. Alp. cvetja 20.000,00 20.000,00 10.000 200,00 200,00

1031 Proračunska sredstva občine za delovanje zavoda 49.015,37 49.015,37 50.000 98,03 98,03

1034 Proračunska sredstva občine za TIC 30.000,47 30.000,47 30.000 100,00 100,00

1035 Proračunska sredstva občine za promocijo 74.000,00 74.000,00 74.000 100,00 100,00

1038 Proračunska sredstva za festival pohodništvo 4.813,15 4.813,15 5.000 96,26 96,26

1039 Proračunska sredstva za Telemark 5.000,00 5.000,00 5.000 100,00 100,00

1040 Projekt Arts and Parks 6.842,67 10.500,00 7.500 91,24 140,00

1041 Sprehodimo se po neznanem podeželju-LIN 2009 projekt 5.357,40 #DEL/0!

1042 SLOW Tourism projekt 4.287,19 451,28 #DEL/0! #DEL/0!

1044 Sredstva partnerjev in nastopajočih za Telemark 15.573,87 14.413,86 #DEL/0! #DEL/0!

SM ODHODKI SKUPAJ 412.549,09 420.239,64 398.276 103,58 105,51

Plače in nadomestila plač 66.199,86 67.727,36 67.376 98,25 100,52

2000 Plače in drugi izdatki zaposlenim 41.806,16 42.847,29 41.891 99,80 102,28

2001 Prispevki delodajalca 6.717,47 6.898,42 6.719 99,98 102,67

2002 Materialni stroški in storitve 16.405,43 16.688,53 17.498 93,76 95,37

2003 Premije KDPZ, PDPZ 1.270,80 1.293,12 1.268 100,22 101,98

Materialni stroški,storitve in investicijski odhodki 58.708,03 53.508,37 54.000 108,72 99,09

Turizem Bohinj
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Indeks Indeks

Realizacija Denarni Plan / Denarni 

fakturirano tok rebalans Real.fakt. tok

Triglavska cesta 30, 4264 Bohinjska Bistrica 31.12.2010 31.12.2010 2010 Reb 10 Reb 10

1 2 3 1/3*100 2/3*100

Turizem Bohinj

3000 Stroški materiala za delovanje zavoda 8.525,55 8.744,14 13.200 64,59 66,24

3001 Stroški storitev za delovanje zavoda 44.201,49 43.572,23 31.400 140,77 138,77

Investicijski odhodki 5.980,99 1.192,00 9.400 63,63 12,68

4001 Nabava OS, amortizacija 5.980,99 1.192,00 9.400 63,63 12,68

Dejavnost turistično informacijskega centra 33.490,25 31.598,02 30.000 111,63 105,33

5001 Stroški za material in storitve opravljanja TIC-a Bohinj 33.490,25 31.598,02 30.000 111,63 105,33

Kartica gost Bohinja 9.144,35 9.144,35 9.000 101,60 101,60

6012 Prospekt Kartica Gost Bohinja + kartice 9.144,35 9.144,35 9.000 101,60 101,60

Stroški iz naslova prodaje lastnih storitev in blaga 24.079,75 24.254,84 24.000 100,33 101,06

7001 Stroški iz prodaje lastnih storitev in blaga 24.079,75 24.254,84 24.000 100,33 101,06

Program porabe sredstev za promocijo 98.021,58 113.372,75 138.900 70,57 81,62

7013

Sejmi, borze, partnerske aktivnosti, študijske ture, novinarji, 

oglaševanje 51.119,45 64.605,42
63.000 81,14 102,55

7014

Priprava in izdelava tiskanega in elektronskega promocijskega 

materiala 36.345,02 36.743,42
44.600 81,49 82,38

7023 Internetne strani 10.557,11 12.023,91 31.300 33,73 38,42

Zima v Bohinju 22.030,67 21.823,84 24.000 91,79 90,93

7033 Ski bus 22.030,67 21.823,84 24.000 91,79 90,93

Informacijske table 12.000,00 11.594,14 12.000 100,00 96,62

7040 Informacijske table 12.000,00 11.594,14 12.000 100,00 96,62

Festival Alpskega cvetja 14.060,65 14.095,64 20.000 70,30 70,48

7052 Festival Alpskega cvetja 14.060,65 14.095,64 20.000 70,30 70,48

Festival pohodništva 4.881,81 4.426,80 7.000 69,74 63,24

7054 Festival pohodništva 4.881,81 4.426,80 7.000 69,74 63,24

Telemark 28.395,34 28.710,34 12.000,00 236,63 239,25

7057 Telemark 28.395,34 28.710,34 12.000,00 236,63 239,25

Projekt Arts and Parks 21.583,55 21.641,82 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

7059 Projekt Arts and Parks 21.583,55 21.641,82 #DEL/0! #DEL/0!
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Realizacija Denarni Plan / Denarni 

fakturirano tok rebalans Real.fakt. tok

Triglavska cesta 30, 4264 Bohinjska Bistrica 31.12.2010 31.12.2010 2010 Reb 10 Reb 10

1 2 3 1/3*100 2/3*100

Turizem Bohinj

SLOW Tourism projekt 9.238,45 7.626,57 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

7061 SLOW Tourism projekt 9.238,45 7.626,57 #DEL/0! #DEL/0!

Sprehodimo se po neznanem podeželju-LIN 2009 projekt 10.714,80 10.714,80 0,00 #DEL/0! #DEL/0!

7063 Sprehodimo se po neznanem podeželju-LIN 2009 10.714,80 10.714,80 #DEL/0! #DEL/0!
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Indeks Indeks

Realizacija Denarni Plan / Denarni 

fakturirano tok rebalans Real.fakt. tok

Triglavska cesta 30, 4264 Bohinjska Bistrica 31.12.2010 31.12.2010 2010 Reb 10 Reb 10

1 2 3 1/3*100 2/3*100

Turizem Bohinj

Fakturirano

31.12.2010

PRIHODKI 413.655,48

ODHODKI 412.549,09

SALDO 1.106,39

Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2010 44.545,43

Stanje sredstev v blagajni na dan 31.12.2010 302,42

Sredstva skupaj: 44.847,85

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 28.214,32

Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 7.639,58

Kratkoročne terjatve do Občine Bohinj 532,01

Kratkoročne terjatve za obvresti do UJP 22,03

Kratkorotke terjatve za vstopni DDV 425,40

Skupaj terjatve: 36.833,34

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi  16.931,27

Kratkoročne obveznosti za bančne storitve do UJP 7,56

Kratkoročne obveznosti do Občine Bohinj 24,25

Kratkoročne obveznosti za plače, prisp.davke in pot.stroške 5.323,48

Kratkoročne obveznosti za prisp.in davke-podjemna 120,96

Kratkoročne obveznosti za DDV 1.050,00

Skupaj obveznosti: 23.457,52

Pripravila: Direktor

Enesa Sodja Klemen Langus
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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:  
Datum: 14. 3. 2011  
 
Zadeva: 
SEZNANITEV Z ZAKLJUČNIM RAČUNOM OŠ DR. JANEZA 
MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA  ZA LETO 2010 
 
Na podlagi 31 člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, 
št. 8/07), 44. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni vestnik občine 
Bohinj, št. 8/07 in 2/09 ), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. List 
RS, št. 94/07-UPB2) in Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011-
UPB4), župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu Občine Bohinj v 
obravnavo naslednjo točko dnevnega reda: 
 
ZAKLJUČNI RAČUN OŠ DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA 
BISTRICA  ZA LETO 2010 
 
Župan predlaga, da Občinski svet po obravnavi sprejme naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Bohinj se seznani s poročilom o Zaključnem 
računu OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica za  leto 2010 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/07 in 2/09) bo kot poročevalka na seji 
Občinskega sveta sodelovala ravnateljica Mojca Rozman 
                                                                                   
                                                               
Pripravila: 
Iva Lapajne, 
višja svetovalka I za družbene                           Predlagatelj: 
dejavnosti in gospodarstvo                                    ŽUPAN 

                                                   Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 
 
 

Obrazložitev: 
 
Občina Bohinj je ustanoviteljica OŠ dr. Janeza Mencingerja ki je posredni 
proračunski uporabnik (v nadaljevanju: Osnovna šola). Javni zavod mora 
v skladu z 99. členom Zakona o javnih financah kot posredni uporabnik 
občinskega proračuna predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z 
obrazložitvami Županu, le ta pa ga mora predložiti Občinskemu svetu.  



 

Iz vsebinskega letnega poročila je razvidno, da je zavod izvajal strokovne 
in dodatne programe uspešno. 
Pri finančnem poročilu pa se srečujemo z neusklajenostjo  občinskega in 
zavodskega zaključnega računa. Vzrok temu je, da je občinski proračun 
pripravljen na podlagi izvedenih plačil oz. nakazil, zaključni račun OŠ pa 
na podlagi finančnih dogodkov. 
Zahtevki za mesec december 2009 in 2010 zapadejo v plačilo v januarju 
prihodnjega leta. 
 
Bilanca stanja na dan 31.12.2010 izkazuje  presežek prihodkov nad 
odhodki  v višini 26.966,00 €. 

1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ne izkazuje 
presežka prihodkov nad odhodki.   

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti ne izkazuje presežka prihodkov nad odhodki. 

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 
12.743,00 € 

 
 
 Podrobnejše poročilo bo podano na seji.   
 
 
 
Priloge:  

- Poslovno in finančno poročilo za leto 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

LETNO POROČILO 
ZA LETO 2010 

šolsko leto 2009/2010 
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

 
 
 
 
 
 
 
 

POSLOVNO POROČILO PRIPRAVILE: 
 Mojca Rozman, ravnateljica, Jana Komac, pomočnica ravnateljice 

Mateja Kovačič, poslovna sekretarka 
 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA:  
           Anica Polanc, računovodkinja 

 
 
 

Bohinjska Bistrica, februar 2011 
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POSLOVNO POROČILO   OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

 
1. SPLOŠNI DEL 
 
1.1. Kratka predstavitev in poročilo ravnateljice 
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga 
je ustanovila Občina Bohinj. Šola izvaja dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnega 
izobraževanja splošnega tipa ter druge potrebne spremljajoče dejavnosti. Dejavnost zavoda je 
javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu, izvajamo pa tudi nekaj tržnih dejavnosti. 
Izvajamo vzgojo in varstvo za predšolske otroke od enega leta starosti do vstopa v šolo. Osnovno 
šolanje poteka od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Javno veljavni vzgojno-izobraževalni 
program je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.  
C/18.120  Drugo tiskanje 
C/32.400   Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 
C/18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
G/47.8              Trgovina na drobno na stojnicah in na tržnicah 
G/47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in držnicah z drugim blagom 
G/47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
H/49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
I/56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi 
I/56.290  Druga oskrba z jedmi 
J/58.140  Izdajanje revij in druge periodike 
J/58.190  Drugo založništvo 
J/59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
J/62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane 
dejavnosti 
J/63.990  Drugo informiranje 
L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
M/74.20  Fotografska dejavnost 
N/82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške 
dejavnosti 
N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
P/85.100  Predšolska vzgoja 
P/85.200  Osnovnošolsko izobraževanje 
P/85.5              Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
P/85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
P/85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
R/90.010  Umetniško uprizarjanje 
R/90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
R/91.011  Dejavnost knjižnic 
R/91.012  Dejavnost arhivov 
R/93.110             Obratovanje športnih objektov 
R/93.190              Druge športne dejavnosti 
R/93.2              Druge dejavnosti za prosti čas 
R/93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
S/94.200  Dejavnost sindikatov 
 
Vzgojno-izobraževalna dejavnost za šolsko leto 2009/2010 je potekala od 1. 9.  2009 do 31. 8. 
2010.  
 
V tem  šolskem letu se je 1. aprila 2010 zamenjalo vodstvo. Meseca januarja ravnatelju Jožefu 
Cvetku potekel  mandat. Za novo ravnateljico je bila izbrana Mojca Rozman, razredna učiteljica, ki 
je na šoli zaposlena že več let. Jožef Cvetek je od 15. januarja do 1. aprila opravljal delo vršilca 
dožnosti ravnatelja. Ravnateljica je pedagoški in poslovodni organ zavoda. Pri delu sta ji pomagali 
pomočnici ravnateljice, ki opravljata naloge, za katere ju pooblasti ravnateljica in so opisane v aktu 
o sistemizaciji. 
 
Na začetku šol. leta smo na šoli imeli 20 oddelkov s 428 učenci, v vrtcu pa 10 oddelkov s 158 
otroki. Zaradi prostorske stiske v matični stavbi enote vrtec Bohinj, je le ta deloval na treh 
lokacijah (vrtec, šola, podružnica Srednja vas). Na Občini Bohinj potekajo vsa pripravljalna dela za 
gradnjo novega vrtca. 



 

Pogoji za delo se od preteklega leta niso bistveno spremenili.  
 
Javno veljavni vzgojno izobraževalni program je sprejet na način in po postopki, ki je določen z 
zakonom.  Realizacija pouka za šolsko leto 2009/2010 je bila 99,14%. 
 
Veliko je bilo sodelovanja s starši in okoljem. Sodelovanje s starši je potekalo na več ravneh, v 
obliki tedenskih individualnih ur v dopoldanskem času, rednih mesečnih govorilnih ur, roditeljskih 
sestankov, predavanj za starše, dnevov odprtih vrat. Oblika sodelovanja so bili tudi individualni 
razgovori s starši in učenci 9. razreda o poklicnem svetovanju.  
V vrtcu je bilo sodelovanje s starši zelo dobro pri pripravi projekta U kon´c sveta so pravljice 
doma.  
 
Šola je bila vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri 
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport dne 9. 5. 1994 s sklepom  Temeljnega sodišča v Kranju, 
SRG 94/00081. 
  
1.2. Organizacija in predstavitev odgovornih oseb 
NAZIV ZAVODA OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

SEDEŽ Savska c. 10, 4264 Bohinjska Bistrica 

MATIČNA ŠTEVILKA 5087309000 

ŠTEVILKA PRORAČUNSKEGA 
UPORABNIKA 

 64440 

TELEFON 04 577 00 00 

E-POŠTA os-bohinj@guest.arnes.si 

INTERNETNI NASLOV www.osnovna-sola-bohinj.si  

 
PODRUŽNICA Podružnična šola v Srednji vasi v Bohinju 

SEDEŽ Srednja vas v Bohinju št. 69 

TELEFON 04 577 00 32 

E-POŠTA os-jm.srednjavas@guest.arnes.si  

VRTEC Enota vrtec Bohinj 

SEDEŽ Mencingerjeva ul. 4, 4264 Bohinjska Bistrica 

TELEFON 04 577 00 20 

E-POŠTA vrtec.bohinj@guest.arnes.si  

 
 
Shema vodenja 



 

 
 
 
 
Shema upravljanja 

 
 
 
1.3. FINANČNO POSLOVANJE 
Pogoje za delo zavoda zagotavlja MŠŠ in Občina Bohinj. OŠ dr. Janeza MencingerjaBohinjska 
Bistrica pridobiva sredstva za delo: 

- iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljice, prispevkov učencev oz. njihovih staršev, 
sredstev od prodaje storitev in izdelkov, donacij, prispevkov sponzorjev, iz drugih virov. 
 



 

Preglednica 1: Pregled poslovanja za leto 2010 in primerjava z letom 2009 (v €) 
 2010 2009 indeks 

Prihodki 2.743.685 2.594.913 1,057 

Odhodki 2.743.685 2.589.365 1,06 

Razlika 0 5.548  

 
Preglednica 2: Sestava prihodkov po virih v letih 2010 in 2009 (v %) 

2010 2009 Vrsta prihodka 
ŠOLA VRTEC ŠOLA VRTEC 

Prihodki iz javnih sredstev 57,1 1,5 57,9 1,4 
Prihodki ustanovitelja 5,3 21,9 5,7 21,5 
Prihodki iz naslova prispevkov učencev 
(staršev) 

4,8 5,7 4,8 4,8 

Prihodki pridobljeni na trgu 1,3 0,4 1,5 0,5 
Donacije, odškodnine, druge občine   1,6  1,9 
Prihodek ustanovitelja iz leta 2009 0,4    
Preglednica 3: Poraba in vlaganje sredstev v opredmetena osnovna sredstva in investicijsko 
vzdrževanje (v €) 
 
 2010 2009 indeks 
Porabljena sredstva za nabavo opreme 5.252 9.743 0,54 
Računalniška oprema in IKT 10.516 6.772 1,55 
Oprema za kuhinjo 5.532 5.818 0,95 
Didaktični pripomočki 12.619 29.207 0,43 
Pohištvo za poslovne prostore, učilnice, 
kabinete 

1.769 11.769 0,15 

Poraba sredstev za nabavo knjig za 
knjižnico 

7.745 8.439 0,92 

Poraba sredstev za investicijsko 
vzdrževanje stavbe 

20.036 16.736 1,20 

Skupaj 63.469 88.484 0,72 
 
1.5. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
Naše sodelovanje je tesno povezano z Občino Bohinj, MŠŠ in ZRSŠ in drugimi zavodi s področja 
vzgoje in izobraževanja, sociale…Nujno in hkrati obojestransko učinkovito in koristno je 
sodelovanje s krajem oz. lokalnimi društvi, kulturnimi in drugimi zavodi, ustanovami in 
strokovnjaki. Z njimi sodelujemo na področju realizacije ciljev dnevov dejavnosti, šole v naravi, 
projektov, interesnih dejavnosti, prireditev, tečajev, tekmovanj, festivalov, revij, poklicnega 
svetovanja...  
 
2. POSEBNI DEL 
2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2010 
2.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje 
Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o zavodih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, 
Zakon o vrtcih, Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Pravilnik o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Pravilnik o šolskem koledarju, Pravilnik o dokumentaciji v 
OŠ, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 
 
2.1.2. Dolgoročni cilji iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma 
področnih strategij in nacionalnih programov 
VIZIJA ŠOLE 
“Bohinj, Triglav, naša sta simbola, 
šola naš drugi dom. 
Znaje, srčnost in dobrota, 
šport, planinstvo, glasba, ples, 
tu doma so prav zares.” 
 



 

Da bi dosegli vse zastavljene cilje, še naprej želimo biti šola: 
- ki bo dajala učencem taka znanja, da bodo dosegli dobre rezultate v slovenskem prostoru 

in primerljive z rezultati vrstnikov v državah EU in se usposobili za ustvarjalne osebnosti, ki 
bodo znali ceniti in spoštovati soljudi, 

- ki daje prednost okoljski ozaveščenosti, zdravemu  načinu življenja in ohranjanju kulturne 
in naravne dediščine. 

VIZIJA VRTCA 
“Naredimo vse, da bomo videli toplino in smeh v otroških očeh.” 
Zavedamo se odgovornosti in obveznosti do otrok, staršev oz. družin in družbe. Cilj vseh, ki v vrtcu 
delamo z otroki in za otroke, skupaj s starši, pa je: 
medsebojno spoštovanje vseh udeležencev vzgojnega procesa; ustvarjati pogoje za sproščeno, 
ustvarjalno in varno otroštvo;  zagotavljanje zadovoljevanja bioloških, intelektualnih in čustvenih 
potreb otrok; razvijanje ljubezni do življenja, veselja do odkrivanja in radosti do drugih ljudi. 
 
2.1.3. Letni cilji iz letnega programa dela za leto 2009/2010 

- čim bolje realizirati načrtovani program, izvajanje ciljev iz vzgojnega načrta, dosledno 
upoštevanje pravil šolskega reda in hišnega reda, pestra in kvalitetna ponudba interesnih 
dejavnosti, zagotavljanje materialnih pogojev za delo šole in vrtca. 

Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje. 
 
2.2. Kazalci in kazalniki uspešnosti izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
V letu 2009/2010 smo izvajali program devetletne osnovne šole. 
Preglednica 4: Pregled števila učencev v zadnjih dveh šolskih letih – stanje 1. 9. posameznega leta 
 2010/2011 – 1. 9. 

2010 
2009/2010 – 1. 9. 
2009 

indeks 

Število oddelkov  10 10 1 VRTEC 
 Število otrok 169 158 1,1 

Število oddelkov 20 20 1 
Število otrok 414  428 0,96 
Število OPB 4,64  4,2 1,1 

ŠOLA 

Število otrok v OPB 129  126 1,02 
 
Preglednica 4a: Število učencev na šoli in otrok v vrtcu v zadnjih 10 letih (na dan 1. 9.) 
ŠOLA VRTEC 
Šolsko leto št. oddelkov št. učencev Šolsko leto št. oddelkov št. otrok 
2000/2001 24 478 2000/2001 9 187 
2001/2002 24 474 2001/2002 10 208 
2002/2003 26 516 2002/2003 8 162 
2003/2004 26 503 2003/2004 8 159 
2004/2005 25 494 2004/2005 8 138 
2005/2006 24 474 2005/2006 8 155 
2006/2007 22 453 2006/2007 8 145 
2007/2008 21 449 2007/2008 8 140 
2008/2009 21 434 2008/2009 8 152 
2009/2010 20 428 2009/2010 10 158 
 
Preglednica 5: Kazalnik učinkovitosti – število učencev v %, ki so uspešno zaključili razred in 
napredujejo v naslednji razred (stanje 31. avgust posameznega leta) 
Razred 2009/2010 2008/2009 Indeks 
1. 100 100 1 
2. 100 100 1 
3. 100 100 1 
4. 100 100 1 
5. 100 100 1 
6. 98 100 0,98 
7. 100 100 1 
8. 98 100 0,98 
9. 100 100 1 

 
2.2.1. Nacionalno preverjanje znanja 



 

9. razred: NPZ iz SLJ, MAT, TIT 
Podatki za šolo 
Predmet Št. učencev Pov. št. točk (%) Standardni odklon 
slovenščina 53 59,59 19,95 
matematika 53 50,31 19,11 
tehnika in tehnologija 53 51,17 15,96 
Podatki za Slovenijo 
slovenščina 17 778 51,11 20,99 
matematika 17 924 50,05 22,25 
tehnika in tehnologija   4 762 53,20 17,73 

 
6. razred: NPZ iz SLJ, MAT, TJA 
Podatki za šolo 
Predmet Št. učencev Pov. št. točk (%) Standardni odklon 
slovenščina 45 55,17 21,48 
matematika 47 53,23 21,59 
angleščina 46 74,20 18,14 
Podatki za Slovenijo 
slovenščina 14 432 54,77 20,69 
matematika 14 586 53,53 22,46 
angleščina 14 007 72,51 20,13 

 
 
2.2.2. Realizacija obveznega programa 
Preglednica 6: Skupna realizacija pouka po razredih (stanje 31. avgust 2010) 
Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. skupaj 
% 99,90 100 99,24 100 99,59 98,10 96,87 98,14 102,85 99,14 

 
2.2.3. Realizacija razširjenega programa 
Dodatni, dopolnilni pouk 
Preglednica 7: Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka 
Skupina Realizirane ure v% 
DOP 100 
DOD 100 
Skupaj DOP, DOD 100 

 
V DOP je bilo vključenih __176_učencev razredne stopnje in __74___učencev predmetne stopnje. 
Skupaj je bilo vključenih __250_ učencev.  
DOD pouk je obiskovalo __109__učencev razredne stopnje in __65___učencev predmetne stopnje. 
Skupaj je DOD obiskovalo___174__učencev. 
 
Šole v naravi 
Vrsta šole v naravi: NARAVOSLOVNA – CŠOD »Čebelica«  Dol pri Čatežu 
Razredi: OŠ: 4. razred 
Število učencev: Udeležili 38, niso udeležili 1  
Trajanje: od 9.2.2010 do 12.2.2010 
Kje: v CŠOD 
Prispevek učenca v EUR: 67,23 
Strošek strokovnih delavcev na učenca v EUR: 3 
Drugi materialni stroški na učenca v EUR: 0 
Število strokovnih delavcev v šoli v naravi: 2 
Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 29 
Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega 
delovnega časa: 

0 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: NE  
Sredstva občine v EUR: 0,00 
Sredstva sponzorjev, donatorjev v EUR: 0,00 
Število učencev, ki so prejeli sredstva MŠŠ za 
subvencijo: 

0 



 

 
Vrsta šole v naravi: NARAVOSLOVNA - Fiesa 
Razredi: OŠ: 6. razred 
Število učencev: Udeležili 52, niso udeležili 0  
Trajanje: od 1.9.2009 do 5.9.2009 
Kje: v počitniškem domu 
Prispevek učenca v EUR: 110,14 
Strošek strokovnih delavcev na učenca v EUR: 0 
Drugi materialni stroški na učenca v EUR: 0 
Število strokovnih delavcev v šoli v narav: 4 
Izplačanih ur stalne pripravljenosti: 70 
Izplačanih ur dežurstva ali dela preko polnega 
delovnega časa: 

0 

Sofinanciranje iz državnega proračuna: DA  
Sredstva občine v EUR: 0,00 
Sredstva sponzorjev, donatorjev v EUR: 0,00 
Število učencev, ki so pejeli sredstva MŠŠ za 
subvencijo: 

16 
 
 
Tečaj plavanja       Način izvedbe: DNEVNI OBISK BAZENA 
Razredi: 9-OŠ: 3. razred 
Število učencev: Udeležili 59, niso udeležili 0  
Število ur programa: 20 
Datum začetka tečaja: 12.10.2009 
Oddaljenost od bazena vkm: 1 
Prispevek učenca v EUR: 0,00 

Učitelji plavanja: 
razredna učiteljica/razredni učtelj, 
učiteljica/učitelj športne vzgoje, 
zunanji sodelavci (študenti, učitelji plavanja,...)  

V šolskem letu 2009/2010 smo na podlagi strokovnih utemeljitev sprejeli odločitev, da v bomo 
prihodnje tečaj plavanja izvedli v dveh delih in sicer 10 ur v 2. razredu in 10 ur v 3. razredu. Pri 
financiranju še dodatnih 10 ur plavanja (poleg 20ih v 3. razredu -  financira MŠŠ), ki smo jih 
potrebovali za spremembo, nam je pomagala Občina Bohinj (glej preglednico 8).  
 
2.2.4. Realizacija nadstandardnega (dogovorjenega) programa 
Preglednica 8: Sredstva Občine Bohinj za realizacijo dogovorjenega programa 
 2010 2009 indeks 
Tekmovanja 1.694 1.810 0,94 
Projekti 320 320 1 
Plesni tečaj 1.528 4.856 0,3 
Plavalni tečaj 500   
Interesne dejavnosti (265 ur) 3.672 994 3,7 
Varstvo vozačev 284 89 3,2 
SKUPAJ 8.000 8.070 0,99 
 
Varstvo vozačev: Ker nekateri učenci vozači nimajo organiziranega prevoza takoj po pouku, je na  
matični šoli varstvo vozačev potekalo 2 uri na dan oz. 10 ur na teden. Izvajala ga je delavka s 
programa javnih del, ki jih je financiral Zavod za zaposlovanje in Občina Bohinj. 
 
Interesne dejavnosti: Občina Bohinj iz naslova dogovorjenega programa nameni sredstva za 
realizacijo dela programa interesnih dejavnosti. Na ta način lahko učencem naše šole nudimo 
pestrejšo izbiro interesnih dejavnosti. Med izvajalci niso samo učitelja, ampak soločene dejavnosti 
izvajajo tudi zunaji sodelavci (starši, ..) 
 
2.2.5. Druge dejavnosti in projekti / 2.2.6.a. Knjižnica  
Preglednica 9: Obseg knjižničnega fonda 

Vrsta gradiva 31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 



 

 
Preglednica 10: Pregled učbeniškega sklada 

2.2.5.b. Tekmovanja  

 
Z učenci smo se udeležili spodaj naštetih tekmovanj. Pri tem so sodelovali učenke in učenci od 1. 
do 9. razreda, učitelji, mentorji, starši in zunaji sodelavci. 
- ohranimo zdrave zobe (1. - 4. r.) 
- Cici vesela šola ( 1. -  3. r.) 
- Vesela šola (4. -  9. r.) 
- športna tekmovanja (kros, nogomet, deskanje na snegu, smučarski teki, biathlon, atletika) 
- iz znanja matematike za Vegovo priznanje (1. – 9. r.) 
- iz znanja slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje (2. – 9. r.) 
- iz znanja angleškega jezika (8., 9. r.) 
- iz znanja nemškega jezika (8., 9. r.) 
- iz znanja kemije za Preglovo priznanje (8., 9. r.) 
- iz znanja biologije za Proteusovo priznanje (8., 9. r.) 
- iz znanja fizike za Stefanovo priznanje (8., 9. r.) 
- tekmovanje iz robotike 
- tekmovanje Mladi in gore 
- tekmovanje Tuševa kuharska zvezda. 
 

2.2.5.c. Projekti 
ŠOLA 

- Turizmu pomaga lastna glava / Moj kraj – moj ponos   
- Raziskovalne naloge: Moč narave v čebeljih pridelkih, Bohinj – vir navdiha 
- Evropska vas 
- 4. mednarodni festival alpskega cvetja 
- Očistimo Slovenijo v enem dnevu 
 

VRTEC 
- Z gibanjem razvijamo veščine izjemnih otrok 
- U kon´c  sveta so pravčljice doma 
- Varno s soncem 
- Podaj mi rook 
- Prihodnost je v naših rokah 
- Očistimo Slovenijo v enem dnevu 
 

2.2.7.d. Druge strokovne naloge 
- interdisciplinarno načrtovani in izvedeni dnevi dejavnosti  
- bralna značka v vseh razredih 
- program  angleške bralne značke za učence od 4. – 9. r. 
- kolesarski izpiti 
- merjenje in spremljanje sposobnosti in morfoloških značilnosti učencev od 1. – 9. r. v okviru 

programa športne vzgoje 
- športni program Zlati sonček za učence od 1. – 3. r. 
- športni program Krpan za učence od 4. – 6. r. 
- sodelovanje na različnih natečajih 
- program zdravstvene vzgoje s poudarkom na preventivnih aktivnostih in vsebinah 
- preventivna vzgoja – spoznavanje in preprečevanje vseh vrst zlorab otrok in odvisnosti (7. – 9. 

r.) 
- strokovna predavanja za starše in delavce šole  

 
2.2.7.e. Šolski sklad 

Strokovne izdaje 4.798 4.721 1,02 
Leposlovne izdaje 12.060 11.860 1,02 
SKUPAJ: 16.858 16.581 1,02 

 31. 12. 2010 31. 12. 2009 Indeks 
Število učbenikov 413 427 1,03 



 

Šolski sklad je bil ustanovljen na seji Sveta Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja dne 6. 10. 2008. 
Upravni odbor Šolskega sklada je bil konstituiran na 1. seji dne 19. 5. 2009. Šolski sklad 
sestavljajo trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev. Šolski sklad vsako leto na 1. 
sestanku v šolskem letu sprejme plan dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in tudi osnova za 
porabo sredstev.  
Na sestanku dne 2. 11. 2009 člani sprejmejo naslednji letni plan za šolsko leto 2009/2010: 
Pridobivanje sredstev: 
- akcije zbiranja starega papirja, 
- prispevek staršev (Prispevek staršev v letu 2010 ni bil izveden zaradi nasprotovanja prejšnjega 
ravnatelja Jožeta Cvetka.) 
Poraba sredstev 
- pomoč socialno šibkim učencem, 
- financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega 
programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, 
- nakup nadstandardne opreme, 
- zviševanje standarda pouka in podobno. 
Šolski sklad se je v letu 2010 sestal na 3 sestankih. 
Na 1. sestanku dne 8. 3. 2010 smo obravnavali 3 prejete vloge: 

- šolski sklad za 1 učenca poravna nastale obveznosti za šolske dejavnosti od 8. 3. 2010 do 
konca šolskega leta 2009/2010, 

- šolski sklad za 2 učenki poravna nastale obveznosti za šolske dejavnosti od 1. 1. 2010 do 
konca šolskega leta 2009/2010 ter prispeva 200,00 EUR za poplačilo dela dolga družine 
učenk Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja, 

- šolski sklad za 1 učenca poravna nastale obveznosti za šolske dejavnosti od 1. 1. 2010 do 
konca šolskega leta 2009/2010 ter prispeval 100,00 EUR za poplačilo dela dolga Osnovni 
šoli dr. Janeza Mencingerja. 

- Na 2. sestanku dne 31.5. 2010 smo obravnavali 3 prejete vloge: 
- šolski sklad za 2 učenca poravna dolg, ki je do 31. 5. 2010 znašal za enega 82,52 EUR in 

za drugega 80,07 EURa ter poravna nastale obveznosti za šolske dejavnosti od 1.6. 2010 
do konca šolskega leta 2009/2010, 

- šolski sklad za 1 učenca  poravna nastale obveznosti za šolske dejavnosti od 1. 6. 2010 do 
konca šolskega leta 2009/2010 ter prispeva 100,00 EUR za poplačilo dela dolga Osnovni 
šoli dr. Janeza Mencingerja, 

- šolski sklad za 1 učenca prispeval 125,00 EUR za plačilo stroškov za tabora, ki se ga otrok 
udeleži na predlog psihologinje. 

Dne 31. 5. 2010 je bila na računu sklada 2.450,00 EUR. 
Na 3. sestanku dne 21. 9. 2010 smo obravnavali 4 prejete vloge:  

- šolski sklad 3 učence iz ene družine poravna dolg, ki je do 20. 09. 2010 znaša za vse tri 
otroke 73,11 EUR, 

- šolski sklad za 1 učenca sofinancira šolska kosila za šolsko leto 2010/2011 v deležu 50%, 
- na vlogo šole oz. učiteljskega zbora se nameni 300 EUR za nakup 2 digitalnih fotoaparatov,  
- 1 prošnja za poplačilo dolga ni bila več aktualna, ker je bil nastali dolg že poravnan. 

Na računu sklada je bilo na dan 20. 9. 2010 1.892,00 EUR. 
Na tem sestanku smo sprejeli plan dela in pridobivanja finančnih sredstev sklada za šolsko leto 
2010/2011. 
Pridobivanje sredstev: 
- priprava dopisa oz. prošenj za donatorska sredstva za podjetja v občini Bohinj 
- zbiralna akcija papirja 
- bazar v času prireditve Festival alpskega cvetja 2011 
Poraba sredstev: 
- pomoč socialno šibkejšim učencem 
- nakup nadstandardne opreme za izvedbo pouka ali dejavnosti v šoli 
- pomoč nadarjenim učencem 
Vsa sredstva s kateri je sklad razpolagal v letu 2009 in 2010 so bila pridobljena z zbiralno akcijo 
starega papirja, v kateri so sodelovali učenci in učitelji šole. V letu 2010 sta bili izvedeni dve 
papirni akciji, ena je bila v spomladanskem ena pa v jesenskem času. 

Pripravila, Anita Plahuta, predsednica SŠ  
 
2.2.7. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Preko celega leta smo si prizadevali uresničiti zastavljene cilj. V mesecu aprilu se je zamenjalo 
vodstvo. Dosedanjega ravnatelj Jožefa Cvetka sem zamenjala Mojca Rozman. Nova ravnateljica  se 
je skupaj z vsemi delavci vrtca in šole trudila za uresničevanje ciljev postavljenih z Letnim 
delovnim načrtom za šolsko leto 2009/2010. 



 

Šola je bila uspešna pri doseganju ciljev in pri poslovanju. 
 
2.2.8. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 
Gospodarnost  
Prihodki (AOP 870) 2743.685 
Odhodki (AOP 888) 

 
= 2.743.685 

 
= 1 

Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti 
in izkušnje (lastnein tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi racionalno in 
gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna 
sredstva, vedno več. 
 
2.2.9. Ocena delovanja sistema finančnega nadzora 
 
Na šoli smo izpolnili samoocenitveni vprašalnik. Ravnateljica je pripravila Izjavo o oceni notranjega 
nadzora, ki je priloga letnega poročila. 
Januarja 2011 je bila opravljena notranja revizija za leto 2009. Jeseni 2011 pa imamo načrtovan o 
notranjo revizijo za leto 2010. 
 
2.2.10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, social, 
varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 
Gospodarstvo: Preko javnih naročil male vrednosti smo v letu 2010 sklenili pogodbo za kurilno 
olje. Pogodba velja od 31. 8. 2010 do 31. 8. 2013. 
 
Sociala: Učenci v šoli prejemajo malice, nudimo pa jim tudi možnost naročanja na kosilo. V 
šolskem letu 2009/2010 je imelo 173 učencev regresirano prehrano. Od tega je imelo 155 učencev 
v celoti regresirano malico in 4 učenci v celoti tudi kosilo. 
Sodelovali smo s Policijsko postajo Bled pri izvajanju preventivnih programov o varnosti v cestnem 
prometu. 
Pri izvajanju preventivnega programa za učence s področja zdravja, odvisnosti, raznih oblik nasilja 
ipd. smo sodelovali z ZD Bohinj, Zavodom za zdravstveno varstvo Kranj, skupnostjo Žarek, 
društvom KLjuč, Centram za socialno delo Radovljica, inštitutom Bližina… 
 
Varstvo okolja: Varstvu okolja se posvečamo pri izvedbi učno vzgojnega načrta dela šole. 
Varčevanje z energijo, vodo, skrb za zmanjševanje odpadkov so teme, ki jim iz leta v leto 
posvečamo večjo pozornost. Aprila 2010 smo se pridružili vsesplošni slovenski akciji “Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu”, v dveh zbiralnih akcijah pa smo zbrali 50.220 t odpadnega papirja. Del 
zneseka 1.997, ki smo ga s tem prislužili, smo namenili v šolski sklad.  
 
Regionalni razvoj: Z RZZZ smo izvedli v maju generacijsko testiranje 8. razreda z namenom 
poklicnega svetovanja. Svetovalna služba pri poklicnem svetovanju aktivno sodeluje s srednjimi 
šolami iz regije, ki izvajajo na šoli tudi svoje predstavitve. 
 
Urejanje prostora: V letu 2009/2010 smo večkrat očistili okolico šole. Prizadevamo si za urejen in 
čist videz šole in vrtca. V prihodnjih letih načrtujemo tudi ureditev lesenih opažev na fasadi šole. 
 
2.2.11. Poslovanje vrtca / V letu 2010 je bila cena za  

- 1. starostno obdobje 448,08€ (slovensko povprečje 455,57€) 
- 2. starostno obdobje 355,14€ (slovensko povprečje  338,05€) 
- kombinirani oddelek 389,38€ (slovensko povprečje 358,68€) 

V prvih dveh obdobjih je cena pod slovenskim povprečjem, v kombiniranem oddelku pa nekoliko 
nad povprečjem. Zadnja sprememba cene je bila 1. 11. 2008. Vmes je prišlo do odprtja še dveh 
oddelkov. Vsekakor bo potrebno v letu 2011 cene vrtca uskladiti. 
 
2.2.12. Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politico, ter poročilo o 
investicijskih vlaganjih 

2.2.12.a.Kadri 
V nadaljevanju prikazuemo nekatere podatke zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe, vrsto in čas 
zaposlitve. 
 
Preglednica 11: Preglednica zaposlenih po stopnji izobrazbe (na dan 31. december) 
 stopnja izobrazbe 



 

I. II. III. IV. V. VI. VII. skupaj 
2010 4 1 1 10 25 19 32 92 
2009 3 1 1 10 23 20 33 91 
Indeks 1,3 1 1 1 1,08 0,95 0,96 1,01 

 
Preglednica 12: Podatki o številu zaposlenih 31. decembra v posameznem letu glede na izobrazbo 
in vrsto zaposlitve 

2010 2009  
Stopnja 
izobrazbe 

NČ DČ NČ DČ 

I. 3 1 3  
II. 1  1  
III. 1  1  
IV. 7 3 8 2 
V. 15 10 14 9 
VI. 19  20  
VII. 27 5 28 5 
skupaj 73 19 55 16 
SKUPAJ 92 91 

Legenda:  
NČ – zaposleni za nedoločen čas                    DČ – zaposleni za določen čas 
 
Preglednica 13: Podatki o številu zaposlenih 31. decembra v posameznem letu glede na izobrazbo 
in čas zaposlitve 

2010 2009  
Stopnja 
izobrazbe 

PDČ KDČ PDČ KDČ 

I. 4 - 3 - 
II. 1 - 1 - 
III. 1 - 1 - 
IV. 6 4 7 3 
V. 20 5 21 2 
VI. 19 - 19 1 
VII. 29 3 33 - 
skupaj 80 12 86 5 
SKUPAJ 92 91 

Legenda:  
PDČ – zaposleni za polni delovni  čas                    KDČ – zaposleni za krajši delovni  čas 
 
Preglednica 14: Število strokovnih, administrativno računovodskih in drugih delavcev v šolskem 
letu na dan 31. december posameznega leta 
 2010 2009 indeks 
Strokovni delavci 66 67 0,98 
Administrativno računovodski delavci 4 4 1 
Tehnični delavci 18 18 1 
Delavci s programa javnih del 4 2 2 
SKUPAJ 92 91 1,01 

 
Preglednica 14: Število strokovnih delavcev, napredovanih v nazive 
 Število strokovnih delavcev  
Naziv 2010 2009 indeks 
mentor 18 16 1,12 
svetovalec 21 21 1 
svetnik 2 2 1 

 
Napredovanje v višji plačni razred  
V letu 2010 ni bilo možno izvesti napredovanja v višje plačne razrede zaradi varčevalnih ukrepov. V 
letu 2009  je napredovalo 9 delavcev. 
 

2.2.12.b. Investicije in investicijska vlaganja 



 

Investicije: Delno  smo investirali obnovo srehe nad osrednjim delom šolske stavbe v Bohinjski 
Bistrici (dali smo del sredstev, kin am jih je Občina dodelila za investicije in vzdrževanje), v izvedbi 
Občine Bohinj so bila tudi zaključna dela pri šolskem igrišču, Kupil se je pomivalni stroj, fotokopirni 
stroj, mešalna pipa, alarmna central za plin, kosilnica, čistilni stroj. 
Nakup opreme: Pri opremi je bilo večji del nabav namenjeno nvim panojem, tablam, računalniški 
opremi, opremi za gospodinjsko učilnico, didaktičnim pripomočkom in učilom, projekcijska platna… 
Investicijsko vzdrževanje: V jedilnici smo obnovili jedilne mize, prepleskali stene, v knjižnici je 
bila zamenjana talna obloga, knjižne police smo nadomestili z lesenimi, kin am jih je podarila 
Občina Bohinj, v kletnih prostorih smo obnovili sanitarije in pralnico. 
 
2.2.13. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa 
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela nismo imeli. 
 

RAČUNOVODSKO  POROČILO   OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica je javni zavod z  92 zaposlenimi, ki ga sestavlja 
matična šola Bohinjska Bistrica, podružnica Srednja vas, vrtec Bohinjska Bistrica in vrtec Srednja 
vas. Smo posredni uporabnik proračuna in določeni uporabnik enotnega kontnega načrta. 
Ustanovitelj je občina, ki pokriva materialne stroške, ki so vezani na objekte, za vrtec pa razliko do 
polne cene programa. Osebne dohodke šole in stroške vezane na pouk pa pokriva MŠŠ. 
Pri sestavi letnih poročil upoštevamo določbe, ki predpisujejo sestavljanje in predlaganje letnih 
poročil določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta: 

• Zakon o javnih financah: (UL RS 79/99,124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 
14/07, 64/08,109/08, 49/09 in 38/10), 

• Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna: (UL RS 12/01, 10/06, 80/07), 

• Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02-1253), 
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava(UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08 in 58/10, 
popr.60/10), 

• Slovenski računovodski standardi (UL RS 118/05), 
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (UL RS 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04,75/04,117/04, 
141/04,117/05, 114/06-4831,138/06, 120/07, 124/08, 112/09 in 58/10), 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(UL RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631,138/06, 120/07, 112/09 in 58/10), 

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (UL RS 117/02, 134/03) 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (UL RS 45/05, 114/06-4831,138/06, 120/07, 48/09,12/09 in 58/10) 

• Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava, ki določa 
način pošiljanja letnega poročila Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (UL RS 
14/09) 

 
Plače delavcem obračunavamo v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja. 
 
Amortizacijo osnovnih sredstev obračunavamo po predpisanih amortizacijskih stopnjah. 
Amortizacijo smo odpisali v breme konta 980 – obveznosti za sredstva dana v upravljanje. 
Drobni inventar in knjige šolske knjižnice smo v celoti dali v stroške ob prenosu v uporabo in tako 
povečali tudi popravek vrednosti drobnega inventarja. V mesecu novembru smo na javnem razpisu 
Ministrstva za šolstvo in šport z adhezjskimi pogodbami nabavili računalniško opremo. Polovičen 
znesek nabave je financiralo MŠŠ.  
 
Financiranje dejavnosti je potekalo v skladu z načrtovanim. Dotok finančnih sredstev iz vseh virov 
je potekal redno in v dogovorjeni višini tako s strani Ministrstva kot tudi Občine Bohinj. 
Tudi obveznosti smo plačevali redno v zakonskih rokih. Prav tako tudi nimamo veliko neporavnanih 
terjatev. Za zamujena plačila redno pošiljamo opomine in starši v večini obveznosti zelo hitro 
poravnajo. 
 



 

V sklopu osnovne dejavnosti vzgoje in izobraževanja izvajamo tudi nekaj tržne dejavnosti: 
prevladuje prodaja kosil, večinoma zaposlenim in nekaj zunanjim, oddajamo pa tudi telovadnico v 
najem krajanom in klubom. Kot sodilo za ugotavljanje stroškov poslovanja tržnega deleža smo 
uporabili razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe 
in prihodki tržne dejavnosti. 
Za obe omenjeni dejavnosti imamo z Občino sklenjena dogovora. 
 
V Izkazu prihodkov in odhodkov  je rezultat 0.  
Porabo finančnih sredstev smo skrbno načrtovali in skrajno racionalno trošili. Zelo pozorno smo 
spremljali porabo namenskih finančnih sredstev, ki so namenjena neposredno učencem in 
varovancem v vrtcu. 
Šola in vrtec sta locirana v treh stavbah, kar zahteva veliko vzdrževanja, zato je sredstev za 
vzdrževanje vedno premalo. 
 
Smo zavezanci za namene DDV. Ker pa je odstotek obdavčljivih storitev majhen DDV 
zaračunavamo in vsega tudi odvedemo. 
 
Ocenjujemo da je bilo poslovanje v letu 2010 uspešno. 
 
KRATKI  POVZETKI BILANCE STANJA IN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
BILANCA STANJA 31.12.2010 
 
AKTIVA 
Med neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve imamo knjižene 
računalniške programe (1.825,88 €). 
Popravek vredosti neopredmetenih sredstev je popravek vrednosti rač. programov (1.603,36 €). 
Na kontu nepremičnin imamo knjižena zemljišča, zgradbo šole, vrtca in podružnično šolo v Srednji 
vasi (skupna vrednost 3.351.831,51 €). 
Popravek vrednosti nepremičnin na dan 31.12.2010 je  2.153.493,40 €. 
Konto opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zajema vso opremo za opravljanje 
dejavnosti, ves drobni inventar, prevozna sredstva. Letos je bilo nabavljeno v šoli za  28.249,08 € 
opreme in drobnega inventarja ( računalniki, pomivalni stroj, fotokopirni stroj,kosilnica, čistilni 
stroj, posoda za gospodunjstvo, fotoaparati, table, knjige in drugo). V vrtcu pa je bilo nabavljeno 
za 15.217,60 € osnovnih sredstev in drobnega inventarja (dva vozička za otroke, televizor, 
računalniki, fotoaparat, igrače in drugo). Osnovnih sredstev na kontu 040 je v vrednosti 
328.374,00 €, drobnega inventarja in knjig pa je 522.187,03 €. Popravka vrednosti opreme je 
775.154,98 €. 
 Sedanja vrednost vseh dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je 1.273.966,68 €. 
      Na kontu 06 Dolgoročne kapitalske naložbe do konta 09 Terjatve za sredstva dana v 
upravljanje, nimamo vknjižb.  
Denarnih sredstev v blagajni je 2,26 €, vrednostnic pa nimamo. 
      Na dan 31.12.2010 je bilo na podračunu 79.457,61 €. 
Pod terjatve do kupcev na kontu 12 so knjižene terjatve, ki so analitično vodene tudi v programu 
Sola in Fakturiranje. Med kupce spadajo učenci, starši otrok v vrtcu, zaposleni in zunanji, ki jim 
zaračunavamo kosila in najem telovadnice. Na kontu 12 je tako na dan 31.12.2010 odprtih postavk  
za 43.437,69 €.  
Na kontu spornih terjatev  smo knjižili terjatev v višini 1.776,93 €. 
Na kontu kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta imamo knjižene terjatve 
do MŠŠ (128.767,85 € za decembrske plače),  do Občine Bohinj (54.825,30 €), Občine Jesenice, 
Radovljice, Ljubljane, Bleda, Litije, Slovenj Gradca in Kopra (5.381,34 € za razliko do polne cene 
vrtca)  in (51,36 €) obresti UJP Kranj. 
Na drugih kratkoročnih terjatvah imamo knjižene terjatve do Zavoda za zaposlovanje za delavce na 
javnih delih (3.051,62 € za dec. plače) . 
Na kontu kratkoročnih terjatev do državnih in drugih inštitucij pa so knjižene terjatve za boleznine 
nad 30 dni in invalidnine v višini 2.534,94 €. 
Na zalogah materiala imamo knjižena živila v šolski kuhinji in živila v kuhinji vrtca na dan 
31.12.2010 v vrednosti 3.778,84 €. 
CELOTNA AKTIVA ZNAŠA 1.593.478,56 €. 
 
PASIVA 
Na  kontu 21 so knjižene kratkoročne obveznosti do zaposlenih ( 183.190,63 €) – plača meseca 
decembra. 



 

22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  (58.963,82 €) – odprte obveznosti do poslovnih 
partnerjev. 
23 - Druge kratkoročne obveznosti za dajatve (894,09 €) – izplačila pogodbenega dela, davek na 
dodano vrednost. 
24 - Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna  ( Občina, UJP 4.820,58 €). 
26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (1.120,86 € DDV obrnjena dav.obveznost). 
29 – Pasivne časovne razmejitve – prenos ostankov namenskih sredstev ( malica 204,30 €, šolski 
sklad  3.066,63 €, sredstva od zavarovalnice za igrišče 8.455,92 €, šola v naravi 760,00 €, 
brezplačni učbeniki 9.259,09 €,  kosila 3.852,45 €, sredstva vrtca za leto 2009 v višini 8.338,57 €,  
že dogovorjeni projekti iz sredstev telovadnice in kuhinj 4.329,72 € in sredstva za notranjo revizijo 
2.032,00 € ). 
Na kontu prejete donacije je knjižena vrednost osnovnih sredstev, prejetih z donacijami v višini 
4.199,43 €. 
 
Na kontu obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so knjižena sredstva dana v upravljanje 
Občine Bohinj (1.267.461,32 € in 5.563,49 € sred. Stanov.sklada). 
Presežekn prihodkov nad odhodki v leto 2010 ni bilo in znaša na dan 31.12.2010  26.965,66 €, kar 
je tudi vir za nakup nove opreme, oziroma za pokritje nepredvidenih stroškov v prihodnje. 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1.2010 DO 31.12.2010 
V letu 2010 je bilo prihodkov v znesku 2.743.685,00 € od tega je prihodkov šole 1.898.146,43 €. 
V priloženih tabelah so prihodki in stroški povečani še za sredstva pridobljena in porabljena za 
osnovna sredstva in sicer za šolo (6.299,98 €) in sred. za notranjo rev, ki je bila opravljena šele v 
januarju 2011 (2.032,00 €). 
Prihodkov ministrstva je 1.537.900,02 €, prihodkov občine 145.370,07 € ( v letu 2009 smo na 
časovne razmejitve knjižili sredstva za kurilno olje 8.174,27 €, za prireditve za otroke 508,75 € in 
za fotokopirni stroj 3.654,62 €, to smo v letu 2010 porabili). Smo se pa v letu 2010 morali 
odpovedati sredstvom za investicije v višini 12.947,01 € za zamenjavo kritine na šoli. Prihodkov za 
javna dela je bilo 43.610,95 € , prihodkov staršev za dejavnosti in prehrano 132.404,77 €, kosila 
zaposlenih in zunanjih 5.397,44 € in malice zaposlenih 8.012,50 €, projeki 2.410,18 €, upravljanje 
z učbeniškim skladom 704,50 €, stečajna masa Elana 113,41 € itd . 
Prihodkov od oddajanja telovadnice je bilo 15.453,13 €.  
 
Tabela o porabi sredstev od uporabnine telovadnice na osnovi dogovora z Občino Bohinj 
Saldo 1.1.2010 2.121,41 
Uporabnina 1.1.-31.12.2010 15.453,13 
Stroški 40% -6.181,25 
Plesni tečaj -.2184,00 
Plavalni tečaj za 2.r. -691,89 
Streha  -8.780,83 
Saldo 31.12.2010 -263,43 

 
Prihodki od kosil zaposlenih in zunanjih 8.818,78 €. Na kratkoročne časovne razmejitve je bilo 
prenesenih 2.863,20 € za že odobrene nakupe  v začetku leta 2010 (pult v jedilnici in mizne 
plošče) in 558,14 € na časovne razmejitve kosila. 
 
Tabela o porabi sredstev od prehrane na osnovi dogovora z Občino Bohinj 
Saldo 1.1.2010 1.852,90 
Prihodki leta 2010 8.818,78 
75% sredstev za stroške -6.614,08 
Blok mešalna baterija -597,60 
Pult v jedilnici -1.629,60 
Mizne plošče ultrapas -1.233,60 
Saldo 31.12.2010 596,80 

 
       Šolski sklad 
Saldo 1.1.2010 1.366,67 
Pomladanska akcija zbiranja papirja 1.471,50 
Jesenska akcija zbiranja papirja 1.378,50 
Ostanek od akcije Šolanje Tibet. otrok 85,52 
Pomoč učencem -940,56 
Dva fotografska aparata -295,00 



 

Saldo 31.12.2010 3.066,63 
Sredstva šolskega sklada se porabljajo na osnovi  predlogov in sklepov članov Šolskega sklada. 
  
Stroškov skupaj je bilo 2.743.685,00 €,  od tega stroškov v šoli 1.898.146,43 €. V priloženih 
tabelah so stroški povečani  za nova osnovna sredstva v višini 6.299,98 € in notranjo rev. 2.032,00 
€. Večina stroškov se je gibala v pričakovanih mejah. Izstopajo stroški za popravila in 
inv.vzdrževanje .V letu 2010 nam je Občina Bohinj menjala strešno kritino na osrednjem delu šole, 
sami pa smo iz sredstev od uporabnine telovadnice  prispevali 8.780,83 €, v pritličju pa smo uredili 
sanitarije 5.999,76 €. Prispevek za zaposlovanje invalidov se plačuje glede na razmerje med 
številom  zaposlenih in številom zaposlenih invalidov. Ker smo imeli v letu 2010 zaposlenih manj 
invalidov je bil prispevek večji. 
 
 Prihodkov v vrtcu  v letu 2010 je bilo 845.538,08 €. V priloženi tabeli so med prihodki tudi 
sredstva za nova osnovna sredstva v višini  8.200,97 €.  
Od septembra 2008 dalje ministrstvo pokriva oskrbnino za drugega in naslednje otroke namesto 
staršev  40.715,73 €. 
Tudi sredstva za investicije v vrtcu so bila prerazporejena za menjavo strešne kritine na šoli 
13.382,41 €. 
Drugi prihodki so prihodki od prehrane zaposlenih in zunanjih odjemalcev kosil 6.780,78 €  in malic 
5.099,20 €, prispevkov za projekt Ukanc 403,27 €, prihodki so še od Zavoda za šolstvo 333,80 € in 
drugo. 
Prihodki od kosil zaposlenim in zunanjim odjemalcem so v letu 2010 znašali 8.247,30 €. Na 
časovne razmejitve smo prenesli sredstva v višini 1..466,52 € za že odobren nakup posode. 
 
Saldo 1.1.2010 1.655,51 
Prihodki leta 2010 8.247,30 
75% za stroške -6.185,48 
Hladilnik -359,99 
Predstava za otroke Miška -120,00 
Predstava za otroke Sonce, dež -250,00 
Predstava za otroke Vesela pl.doživ. -250,00 
Posoda -1.466,52 
Saldo 31.12.2010 1.270,82 

 
Stroškov v vrtcu je bilo 845.538,08 €, v tabeli so povečani za nakup osnovnih sredstev v višini  
8.200,97 €. Stroški so enaki prihodkom. 
Od septembra 2009 dalje smo v vrtcu odprli še dva nova oddelka, ki sta locirana v spodnjih 
prostorih matične osnovne šole. Zato so tako prihodki kot stroški v primerjavi z letom 2009 precej 
povečani, saj je bilo v letu 2009 do septembra le osem oddelkov, v letu 2010 pa celo leto 10 
oddelkov. Pri kurilnem olju so se križale nabave, tako da je bilo v letu 2010 kurilno olje kupljeno že 
januarja in tudi decembra. Dnevnice in potni stroški so večji zaradi izobraževanja delavke v 
projektu: uporaba računalnika pri neposrednem delu z otroki. Več prireditev pa je pokritih iz 
sredstev dohodka kuhinje. 
 
Zavod vodi knjige tudi po načelu denarnega toka, ki temelji na poslovnih dogodkih, ki so nastali in 
ko je prišlo do prejema ali plačila denarnih sredstev. Izkaz po načelu denarnega toka tako zajema 
podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju. 
 

 

 

 



 

 

 
USTVARJENI PRIHODEK IN NJEGOVA RAZPOREDITEV ZA LETO 2010 ŠOLA 

PRIHODKI  REAL. PLAN REAL. INDEKS INDEKS 

(PRIDOBITEV IN RAZPOREDITEV) 2009 2010 2010 3:01 3:02 

ŠOLSKA DEJAVNOST 1 2 3   

SREDSTVA, KI JIH MINISTRSTVO NAMENI ZA ŠOLSKO DEJAVNOST 

plače in osebni prejemki       1.408.067,80  1.561.462,00 1.440.034,58 102,3 92,2 

materialni stroški           42.739,61  43.798,00 40.060,16 93,7 91,5 

učila           13.061,73  8.174,00 8.331,17 63,8 101,9 

izobraževanje učiteljev, nep. del.           11.140,51  10.485,00 11.295,99 101,4 107,7 

ekskurzije učenci, ŠVN             5.395,79  5.701,00 5.938,57 110,1 104,2 

regresirana prehrana učenci           18.850,80  18.134,00 29.535,40 156,7 162,9 

projekt šolsko sadje   2.704,15   

SKUPAJ       1.499.256,24  1.647.754,00 1.537.900,02 102,6 93,3 

SREDSTVA, KI JIH OBČINA NAMENI ZA ŠOLSKO DEJAVNOST 

tekoči materialni stroški           36.000,00  36.576,00 36.576,00 101,6 100,0 

kurjava           41.825,73  50.800,00 41.477,97 99,2 81,6 

zavarovanje objektov             6.398,00  6.500,00 6.500,00 101,6 100,0 

sredstva za vzdrževanje  in obnovo           25.000,00  25.400,00 25.400,00 101,6 100,0 

šola za starše in življenje             1.830,00  1.859,00 2.209,00 120,7 118,8 

kulturne prireditve za otroke             3.016,25  2.725,00 2.725,00 90,3 100,0 

mat. str. dogovorjenega programa             8.070,00  8.000,00 8.000,00 99,1 100,0 

prevozi s kombijem           18.055,87  19.646,00 18.397,11 101,9 93,6 

investicije             6.224,33  15.000,00 2.052,99 33,0 13,7 



 

notranja revizija             2.000,00  2.032,00 2.032,00 101,6 100,0 

SKUPAJ       148.420,18  168.538,00 145.370,07 97,9 86,3 

Sredstva  iz leta 2009 za kurilno olje   8.174,27   
Sredstva iz leta 2009 za fotokop.str.   3.654,62   
Sredstva iz leta 2009 za prireditve   508,75   

SKUPAJ   12.337,64   

PRIHODKI (PRIDOBITEV IN 
RAZPOREDITEV) 

REALIZACIJA PLAN  REALIZACIJA INDEKS INDEKS 

 2009 2010 2010     3:1      3:2               

ŠOLSKA DEJAVNOST 1 2 3   

SREDSTVA ZA PROGRAM JAVNIH DEL 

javna dela zavod            16.284,23  18.838,00 32.328,49 198,5 171,6 

javna dela občina             9.352,32  8.760,00 11.282,46 120,6 128,8 

SKUPAJ            25.636,55  27.598,00 43.610,95 170,1 158,00 

SREDSTVA STARŠEV IN TRŽNA DEJAVNOST 

uporaba telovadnice tržna dejavnost            14.600,90  17.130,00 15.453,13 105,8 90,2 

prehrana, ekskurzije otroci          125.481,66  112.945,00 132.404,77 105,5 117,2 

kosila in malice tržna dejavnost            16.838,07  10.000,00 13.410,24 79,6 134,1 

prihodki razni             8.142,60   5.991,59 73,6  

SKUPAJ          165.063,23  140.075,00 167.259,93 101,3 119,4 

SKUPAJ       1.838.376,20  1.983.965,00 1.906.478,41 103,7 96,1 

 

VRSTA MATERIALNIH STROŠKOV ZA LETO 2010 ŠOLA    
      

PLAN 2010 REALIZACIJA 
2010 

INDEKS INDEKS VRSTA MATERIALNIH STROŠKOV 
ŠOLA 

31.12.2009 

2 3 3:01 3:02 



 

        

material za vzdrževanje 
        8.278,37  5.678,00 8.793,40 

106,2 154,9 

material za čiščenje 
      14.247,16  12.103,00 13.739,87 

96,4 113,5 

material za pouk 
      11.365,10  13.699,00 13.946,46 

122,7 101,8 

pisarniški material 
        1.641,68  1.713,00 1.975,76 

120,3 115,3 

plin 
           742,22  948,00 1.436,08 

193,5 151,5 

kurilno olje 
      43.747,09  50.800,00 50.625,95 

115,7 99,7 

gorivo za kombi 
        2.834,18  5.310,00 3.036,58 

107,1 57,2 

vodarina, odvoz smeti 
        6.635,72  8.184,00 5.382,05 

81,1 65,8 

elektrika 
      25.352,86  29.239,00 25.344,35 

100,0 86,7 

PTT, telefon 
        7.487,67  6.863,00 7.168,91 

95,7 104,5 

popravila in investicijsko vzdrž. 
      17.541,21  15.110,00 33.996,12 

193,8 225,0 

drobni inventar 
      17.106,82  8.749,00 12.205,41 

71,3 139,5 

strokovna literatura 
        3.038,68  4.235,00 3.325,58 

109,4 78,5 

knjige za šolsko knjižnico 
        5.797,94  4.893,00 4.874,51 

84,1 99,6 

časopisi, revije 
        3.722,10  3.176,00 3.760,33 

101,0 118,4 

predstave za učence, ekskurzije 
      47.927,83  45.192,00 58.747,48 

122,6 130,0 

šolska tekmovanja 
        1.840,45  1.979,00 1.816,45 

98,7 91,8 

str. svetovanja, objave, takse 
        3.628,41  2.349,00 3.367,89 

92,8 143,4 

preventivni zdravniški pregledi 
        4.535,33  2.329,00 3.180,62 

70,1 136,6 

reprezentanca 
           109,94   145,00 152,77 

139,0 105,4 

predavanja, interesne dej. nadom. 
5.307,22  4.236,00 5.357,87 

101,0 126,5 

kotizacije, strokovni dvig kadrov 
      12.776,30   5.294,00 14.067,69 

110,1 265,7 

najemnine 
        3.200,37  2.707,00 1.874,09 

58,6 69,2 

varovanje 
           935,52  885,00 952,44 

101,8 107,6 



 

dnevnice 
        1.788,96  1.780,00 2.139,00 

119,6 120,2 

delovna obleka 
        2.808,70  2.720,00 601,6 

21,4 22,1 

prevoz na delo 
      31.469,24  34.317,00 34.855,23 

110,8 101,6 

potni stroški 
        3.705,86  2.692,00 3.072,18 

82,9 114,1 

amortizacija z revalorizacijo 
      10.439,14  15.000,00 6.299,98 

60,3 42,0 

regresirana prehrana 
      41.118,17  40.850,00 41.370,20 

100,6 101,3 

provizija agencije za plač. promet 
           407,04  602,00 731,25 

179,7 121,5 

zavarovanje 
        7.779,27  7.751,00 7.651,98 

98,4 98,7 

prispevki na plače 
    183.622,85  216.240,00 187.622,50 

102,2 86,8 

bruto plače 
  1.186.326,29  1.311.216,00 1.213.179,85 

102,3 92,5 

obračun živil 
      85.928,42  84.456,00 93.600,75 

108,9 110,8 

Kol. dod. pokojninsko zavarovanje 
      22.008,20  23.493,00 22.181,24 

100,8 94,4 

notranja revizija 
        2.188,80  2.032,00 2.032,00     * 

92,8 100,0 

prispevki za VZI 
        4.977,35  5.000,00 12.011,99 

241,3 240,2 

mat. str. SKUPAJ 
  1.834.368,46  1.983.965,00 1.906.478,41 

103,9 96,1 

MAT. STR. SKUPAJ BREZ PLAČ 
     464.419,32    

  

presežek prihodkov 
        4.007,74    

  

 
 
 
USTVARJENI PRIHODEK IN NJEGOVA RAZPOREDITEV ZA LETO 2010 VRTEC   
      
PRIHODKI  LETO PLAN REAL. INDEKS INDEKS 

  2009 2010 2010 3:01 3:02 

VRTEC 1 2 3     

ministrstvo za računalnike                263,50    249,08 94,5    

prihodki ministrvstva           35.786,21  40.200,00 40.715,73 113,8 101,3 



 

prihodki iz proračuna matične občine         493.749,93  580.000,00 573.099,69 116,1 98,8 

prihodki za razliko do polne cen od ostalih 
občin 

          48.939,98  
53.247,00 

44.156,53 90,2 82,9 

prihodki od obresti                168,77  180,00 216,63 128,4 120,4 

prihodki od staršev         124.714,96  130.379,00 155.182,48 124,4 119,0 

drugi prihodki (kosila, izredni prihodki)           12.789,56  10.300,00 12.007,95 93,9 116,6 

ure pravljic             2.668,00  2.711,00 2.844,18 106,6 104,9 

predstave za otroke                580,00  1.437,00 600,00 103,4 41,8 

tekoče vzdrževanje            10.578,83  10.133,00 10.133,00 95,8 100,0 

investicije           21.000,00  18.482,00 5.099,59 24,3 27,6 

dodatna strokovna pomoč             8.852,84  11.195,00 4.935,39 55,7 44,1 

nadomeščanje boleznin             4.498,36  6.372,00 4.498,80 100,0 70,6 

zaposleni nad normativom           15.248,98      

PRIHODKI SKUPAJ          
779.839,92  864.636,00 853.739,05 

109,5 98,7 

ODHODKI 
    

      

KDPZ           11.277,91  13.756,00 12.331,17 109,3 89,6 

VZI prisp.za zaposl.inv.   1.193,61   

bruto plače          463.402,59  524.139,00 520.913,93 112,4 99,4 

prispevki delodajalca           74.277,92  87.805,00 84.125,08 113,3 95,8 

drugi osebni prejemki- prehrana           21.554,64  25.169,00 24.832,63 115,2 98,7 

regres za letni dopust           19.046,74   23.839,00 22.406,63 117,6 94,0 

jubilejne nagrade             7.148,17  3.709,00 6.512,39 91,1 175,6 

prevoz na delo             9.361,00  11.888,00 11.677,01 124,7 98,2 

permanentno in interno izobraževanje             2.239,59  5.228,00 4.253,36 189,9 81,4 

sporne terjatve             1.776,93      

amortizacija           12.864,24  20.580,00 8.200,97 63,8 39,8 

mat. in nematerialni str. Skupaj         155.350,11  148.523,00 157.292,27 101,3 105,9 



 

ODHODKI SKUPAJ       778.299,84  864.636,00 853.739,05 109,7 98,7 

presežek prihodkov             1.540,08       

 

RAZČLENITEV MATERIALNIH STROŠKOV PO VRSTAH ZA VRTEC    
      

PLAN 2010 REALIZACIJA 
2010 

INDEKS INDEKS 

2 3 3:01 3:02 

VRSTA MATERIALNIH STROŠKOV VRTEC 31.12.2009 

        

porabljen material - živila 
      52.680,81  65.637,00 64.843,14 

123,1 98,8 

porabljen material - čistila 
        6.786,36  5.483,00 5.877,09 

86,6 107,2 

porabljen material - pouk 
      13.628,36  13.742,00 14.217,33 

104,3 103,5 

porabljen material - vzdrževanje 
        4.527,68  4.080,00 4.924,06 

108,8 120,7 

porabljen material - nega 
        7.168,03  5.912,00 5.595,76 

78,1 94,7 

porabljen material - plin 
        1.428,53  1.550,00 1.056,90 

74,0 68,2 

porabljen material - voda 
        1.551,06  1.683,00 1.651,20 

106,5 98,1 

porabljen material - pisarniški material 
           774,00  882,00 827,01 

106,8 93,8 

porabljen material - drugo, gorivo za kombi 
           350,00  772,00 474,54 

135,6 61,5 

porabljen material - zaščitna sredstva 
        1.726,30   1.977,00 1.269,53 

73,5 64,2 

porabljen material - elektrika 
        7.053,91  8.060,00 7.588,37 

107,6 94,1 

porabljen material - kurilno olje 
        7.613,51  11.630,00 15.333,60 

20,1 131,8 

poštne storitve 
        2.406,92  2.873,00 3.053,98 

126,9 106,3 

storitev vzdrževanja 
        6.721,94  4.005,00 5.927,59 

88,2 148,0 

komunalne storitve 
        1.962,65  2.399,00 2.278,75 

116,1 95,0 

druge proizvodne storitve, svetovalne 
storitve         1.715,25  782,00 1.442,75 

84,1 184,5 

reprezentanca 
  156,00 20,92 

 13,4 



 

dnevnice, kilometrina 
        1.531,42  2.182,00 2.851,84 

186,2 130,7 

delo preko študentskega servisa 
        1.334,45  1.654,00 124,88 

9,4 7,4 

dodatna str. Pomoč - nadomeščanje 
        4.722,76  1.888,00 2.732,43 

57,9 144,7 

zdravstvene storitve 
        3.203,43  1.585,00 2.380,46 

74,3 150,2 

zavarovalne premije 
        1.501,28  1.879,00 1.802,42 

120,1 95,9 

članarine in stroški plačilnega prometa 
           349,31  416,00 346,31 

99,1 83,2 

stroški za strokovno literaturo in revije 
        1.970,03  1.640,00 1.609,84 

81,7 98,2 

drobini inventar 
      21.949,11  2.985,00 6.686,92 

30,5 224,0 

predstava za otroke 
           693,01  2.671,00 2.374,65 

342,7 88,9 

MAT. STR. SKUPAJ 
     155.350,11  148.523,00 157.292,27 

101,3 105,9 



 

 

VRSTA MATERIALNIH STROŠKOV ZA LETO 2010 OBČINA  
    

REALIZACIJA 
2010 

OBČINA INDEKS 

1 2 2:01 

VRSTA MATERIALNIH STROŠKOV 
ŠOLA 

      

material za vzdrževanje 
8.793,40 5.808,95 

0,661 

material za čiščenje 
13.739,87 11.857,10 

0,863 

material za pouk 
13.946,46  

 

pisarniški material 
1.975,76  

 

plin 
1.436,08  

 

kurilno olje 
50.625,95 49.652,24 

0,981 

gorivo za kombi 
3.036,58 2.800,00 

0,922 

vodarina, odvoz smeti 
5.382,05 4.663,43 

0,866 

elektrika 
25.344,35 18.171,50 

0,717 

PTT, telefon 
7.168,91  

 

popravila in investicijsko vzdrž. 
33.996,12 19.885,88 

0,585 

drobni inventar 
12.205,41 645,29 

0,053 

strokovna literatura 
3.325,58  

 

knjige za šolsko knjižnico 
4.874,51  

 

časopisi, revije 
3.760,33  

 

predstave za učence, ekskurzije 
58.747,48 3.826,64 

0,065 

šolska tekmovanja 
1.816,45 1.694,05 

0,933 

str. svetovanja, objave, takse 
3.367,89  

 

preventivni zdravniški pregledi 
3.180,62 1.090,27 

0,343 



 

reprezentanca 
152,77  

 

predavanja, interesne dej. nadom. 
5.357,87 1.859,00 

0,347 

kotizacije, strokovni dvig kadrov 
14.067,69  

 

najemnine 
1.874,09  

 

varovanje 
952,44 793,70 

0,833 

dnevnice 
2.139,00  

 

delovna obleka 
601,60  

 

prevoz na delo 
34.855,23 703,10 

0,020 

potni stroški 
3.072,18  

 

amortizacija  
6.299,98 682,24 

0,108 

regresirana prehrana 
41.370,20  

 

provizija agencije za plač. promet 
731,25  

 

Zavarovanje 
7.651,98 7.500,00 

0,980 

prispevki na plače 
187.622,50 1.428,97 

0,008 

bruto plače 
1.213.179,85 14.721,17 

0,012 

obračun živil 
93.600,75  

 

Kol. dod. pokojninsko zavarovanje 
22.181,24 330,60 

0,015 

notranja reviizija 
2.032,00 2.032,00 

1,000 

prispevki za VZI 
12.011,99  

 

mat. str. SKUPAJ 
1.906.478,41 153.544,34 

0,081 

 
  
Letno poročilo se je obravnavalo na seji Sveta zavoda OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica dne, 28. 2. 2011. 
 

 

 

 



MD5: decdc014651f4b7cca19902c22e1f155

IME UPORABNIKA: OSNOVNA SOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA
SEDEZ UPORABNIKA: SAVSKA CESTA 010, 4264 Bohlnjska Bistrica

SIFRA UPORABNIKA:' 64440
MATICNA STEVILKA: 5087309000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOCENIH UPORABNIKOV
Od 01.01.2010 do 31.12.2010

v EUR (brez centov

CLENITEV PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka za ZNESEK • Tekoce ZNESEK -
KONTOV AOP jete Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
860 2.743.082 2.594.395(860 = 861 + 862 • 863 + 864)

760 PRIHODKI 00 PRODAJE PRO/ZVODOV IN STOR/TEV 861 2.743.082 2.594.395

POVECANJE VREDNOST/ ZALOG PROIZVOOOV IN 862 0 aNEDOKONCANE PROIZVODNJE

ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN
863 a aNEDOKONCANE PROIZVODNJE

761 PRIHODKI 00 PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 a

B) FINANCNI PRIHODKI 865 603 518

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 0 a
C) PREVREDNOTOVALNJ POSLOVNI PRIHODKI

867 0 0(867 = 868 + 869)

del 764 PRIHODKI 00 PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 a a

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI
870 2.743.685 2.594.913(870 = 860 + 865 + 866 + 867 )

E) STROSKI BLAGA, MA TERIALA IN STORITEV
871 524.659 466.948(871 = 872 + 873 + 874)

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 a

460 STROSKI MATERIALA 873 341.406 306.940

461 STROSKI STORITEV 874 183.253 160.008

F) STROSKI DELA
875 2.182.008 2.070.614(875 = 876 + 877 + 878)

del 464 PLACE IN NADOMESTILA PLAC 876 1.680.351 1.601.339

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 271.658 257.901

del 464 DRUGISTROSKIDELA 878 229.999 211.374

462 G) AMORTIZACIJA 879 23.767 44.854

463 H) REZERVACIJE 880 0 a

465 J) DRUG 1STROSKI 881 13.206 4.977

467 K) FINANCNI ODHODKI 882 19 0

468 L) DRUGI ODHODKI 883 26 195

M)PREVREDNOTOVALNIPOSLOVNIODHODKI
884 0 1.777(884 = 885 + 886)

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 1.777

N) CELOTNI ODHODKI
887 2.743.685 2.589.365(887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)

0) PRESEZEK PRIHODKOV
888 0 5.548(888 = 870 • 887)

P) PRESEZEK ODHODKOV
889 0 0(889 = 887 - 870)

del80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0



Presezek prihodkov obracunskega obdobja z upostevanjem davka od
del 80 ~ohodka 891 0 5.548

891 - 888 - 890)
Presezek odhodkov obracunskega obdobja z upostevanjem davka od

del80 ~ohodka 892 0 0
892 = (889+890) oz. (890-888») .1. __

Presezek prihodkov iz prejsnjih let. namenjen pokritju odhodkov
893 0 0~bracunskega obdobja

Povprecno stevilo zaposlenih na podlagi delovnih ur v obracunskem
894 81 78Iobdobju (celo stevilo)

Stevilo mesecev poslovanja 895 12 12

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

28.02.2011
oskrjm2s
045770019
204184179204188171166252211191176209197171



MD5: 1dfa5d8b8a42b7785e48eb34dc8fOda 1

IME UPORABNIKA: OSNOVNA SOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA
SEDEZ UPORABNIKA: SAVSKA CESTA 010,4264 Bohinjska Bistrica

SIFRA UPORABNIKA: * 64440
MATICNA STEVILKA: 5087309000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI
Od 01.01.2010 do 31.12.2010

v EUR (brez centov

CLENITEV Oznaka za
lNESEK-Prihodki in lNESEK-Prihodki in odhodki od

PODSKUPIN NAllV PODSKUPINE KONTOV
AOP

odhodki za izvajanje javne prodaje blaga in storitev na trgu
KONTOV sluzbe

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
660 2.702.183 40.899

(660 = 661 + 662 - 663 + 664)

760
PRIHODKI 00 PRODAJE PROIZVODOV IN 661 2.702.183 40.899

IsTORITEV

POVECANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 662 0 0
IN NEDOKONCANE PROIZVODNJE

ZMANJ5ANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 663 0 0
IN NEDOKONCANE PROIZVODNJE

761 PRIHODKI 00 PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0

762 B) FINANCNI PRIHODKI 665 603 0

763 C) DRUG I PRIHODKI 666 0 0

C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 667 0 0
(667 = 668 + 669)

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 669 0 0

PRIHODKI

D) CELOTNI PRIHODKI
670 2.702.786 40.899

(670 = 660 + 665 + 666 +667)

E) STROSKI BLAGA, MA TERIALA IN STORITEV
671 516.842 7.817

(671 = 672 + 673 + 674)

del 466
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA 672 0 0
IN BLAGA

460 STROSKI MA TERIALA 673 336.319 5.087

461 STROSKI STORITEV 674 180.523 2.730

F) STROSKI DELA
675 2.149.496 32.512

(675=676+677+678)

del 464 PLACE IN NADOMESTILA PLAC 676 1.655.314 25.037

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 677 267.610 4.048
DELODAJALCEV

del 464 DRUGI STROSKI DELA 678 226.572 3.427

462 G) AMORTIZACIJA 679 23.413 354

463 H) RElERVACIJE 680 0 0

465 J) DRUG I STROSKI 681 12.990 216

467 K) FINANCNI ODHODKI 682 19 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 26 0

M)PREVREDNOTOVALNIPOSLOVNIODHODKI
684 0 0(684 = 685 + 686)

del 469 ODHODKI 00 PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI

686 0 0
ODHODKI

N) CELOTNI ODHODKI
(687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 687 2.702.786 40.899

84)

0) PRESEZEK PRIHODKOV
688 0 0(688 = 670 - 687)

P) PRESEZEK ODHODKOV 689 0 0



689 = 687 ·670)

del80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

Presezek prihodkov obracunskega obdobja z
del 80 upostevanjem davka od dohodka 691 0 0

691'=>688·690)
Presezek odhodkov obracunskega obdobja z

del 80 upostevanjem davka od dohodka 692 0 0
692 = (689+690) oz. (690-688))

Presezek prihodkov iz prejsnjih let, namenjen
693 0 0

pokritju odhodkov obracunskega obdobja

/-;;. ---
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MD5: 41276b355bf6424d3fegef596c36903b

IME UPORABNIKA: OSNOVNA SOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA
SEDEZ UPORABNIKA: SAVSKA CESTA 010,4264 Bohinjska Bistrica

SIFRA UPORABNIKA: * 64440
MATleNA STEVILKA: 5087309000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV PO
NACELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2010 do 31.12.2010
v EUR (brez centov

CLENITEV NAZIVKONTA Oznaka za ZNESEK· ZNESEK·
KONTOV AOP Tekoce leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKI
401 2.725.124 2.594.889

(401=402+431)

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE
402 2.679.586 2.546.765(402=403+420)

A. Prihodki iz sredstev javnih finane
403 2.396.717 2.290.385

(403=404+407+410+413+418+419)

a. Prejeta sredstva iz driavnega proracuna
404 1.555.269 1.542.120

(404=405+406)

del 7400 Prejeta sredstva iz driavnega proracuna za tekoto porabo 405 1.549.594 1.537.830

del 7400 Prejeta sredstva iz driavnega proratuna za investicije 406 5.675 4.290

b. Prejeta sredstva iz obcinskih proracunov
407 810.973 732.495

(407=408+409)

del 7401 Prejeta sredstva iz obCinskih proratunov za tekoto porabo 408 803.841 717.882

del 7401 Prejeta sredstva iz obtinskih proratunov za investicije 409 7.132 14.613

c. Prejeta sredstva iz skladov soeialnega zavarovanja
410 30.475 15.770(410=411+412)

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekoCo porabo 411 30.475 15.770

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investieije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
413 0 0(413=414+415+416+417)

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekoCo porabo 414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekoto porabo 416 0 0

dei 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proracunov iz naslova tujili donaeij 418 0 0

741
f. Prejeta sredstva iz driavnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske

419 0 0unije

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne slui:be
420 282.869 256.380

{420=421 +422+423+424+425+426+427+428+429+430)

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluzbe 421 282.268 255.839

del 7102 Prejete obresti 422 601 541

del 7100
Prihodki od udelezbe na dobicku in dividend ter presezkov prihodkov nad 423 0 0
dhodki

del7141 Drugi tekoti prihodki iz naslova izvajanja javne sluzbe 424 0 0

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domatih virov 426 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesret 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proratuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0



2. PRIHOOKI 00 PROOAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
431 45.538 48.124(431=432+433+434+435+436)

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 25.078 25.392

del 7102 Prejete obresti 433 d '." 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin. zakupnin in drugi prihodki od premozenja 434 15.821 16.454

del 7100
Prihodki od udelezbe na dobicku in dividend ter presezkov prihodkov nad 435 0 0

pdhodki

del 7141 Drugi tekoCi prihodki. ki ne izhajajo iz izvajanja javne sluzbe 436 4.639 6.278

II. SKUPAJ OOHODKI
437 2.737.867 2.600.631(437=438+481)

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUZBE
438 2.696.968 2.558.942(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

A. Place in drugi izdatki zaposlenim
439 1.839.858 1.744.604(439=440+441+442+443+444+445+446)

del 4000 PlaCe in dodatki 440 1.644.773 1.559.593

del 4001 Regres za letni dopust 441 63.736 57.088

del 4002 Povracila in nadomestila 442 110.907 101.602

del 4003 Sredstva za delovno uspesnost 443 2.227 10.874

del 4004 Sredstva za nadurno dele 444 0 0

del 4005 PlaCe za dele nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 18.215 15.447

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
447 300.267 285.445

(447=448+449+450+451+452)

del4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 146.370 139.033

del4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 117.261 111.383

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 992 943

del4013 Prispevek za starsevsko varstvo 451 1.654 1.571

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
452 33.990 32.515KDPZJU

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluzbe
453 505.846 448.213(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

del 4020 Pisarniski in splosni material in storitve 454 183.208 148.623

del 4021 Posebni material in storitve 455 100.127 93.949

del 4022 Energija. voda, komunalne storitve in komunikacije 456 103.826 111.342

del 4023 Prevozni stroski in storitve 457 4.429 3.527

del 4024 Izdatki za sluzbena potovanja 458 7.181 7.356

del 4025 Tekoce vzdrzevanje 459 63.565 47.121

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 2.149 2.763

del 4027 Kazni in odskodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplaeane place 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 41.361 33.532

403 D. Placila domacih obresti 464 0 0

404 E. Placila tujih obresti 465 0 0

410 F. SUbvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0



412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoci domaci transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki
470 50.997 80.680

(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 39.430 53.430

4203 Nakup drugih osnovnih sredslev 474 11.029 17.816

4204 Novogradnja. rekonstrukcija in adaptacije 475 538 8.641

4205 Investicijsko vZdrievanje in obnove 476 0 793

4206 Nakup zemljisc in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premozenja 478 0 0

4208 Studije 0 izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 479 0 0
inzeniring

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKIIZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
481 40.899 41.689(481 = 482 + 483+ 484)

del 400
A. Place in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na

482 28.464 29.185
rgu

del 401 B. Prispevki delodajalcev za social no varnost iz naslova prodaje blaga in
483 4.048 4.152

~toritev na trgu

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz nasi ova prodaje blaga in storitev na trgu 484 8.387 8.352

111/1PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
485 0 0(485=401-437)

111/2PRESEZEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
486 12.743 5.742

(486=437 -401)
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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: 
Datum : 17.03.2011  
 
 
Zadeva:  
IMENOVANJE NADOMESTNIH ČLANOV IN PREDSEDNIKA SVETA 
JAVNEGA ZAVODA TURIZEM BOHINJ 
 
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/07) župan Občine Bohinj predlaga Občinskemu svetu v obravnavo točko 
dnevnega reda 
 
IMENOVANJE NADOMESTNIH ČLANOV IN PREDSEDNIKA SVETA JAVNEGA 
ZAVODA TURIZEM BOHINJ. 
 
Po končani obravnavi župan predlaga, da Občinski svet sprejme naslednja 
 
SKLEPA:  

1. Občinski svet Občine Bohinj kot nadomestna člana sveta javnega 
zavoda Turizem Bohinj za čas trajanja mandata celotnega sveta 
javnega zavoda Turizem Bohinj imenuje: 

- ……………………………………….. kot predstavnika Občine Bohinj in  
- ………………………………………… kot predstavnika hotelov v Bohinju. 
2. Občinski svet Občine Bohinj  imenuje ……………………….. za 

predsednika javnega zavoda Turizem Bohinj za čas trajanja 
mandata celotnega sveta javnega zavoda Turizem Bohinj 

 
 
V skladu s 77. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj bo kot 
poročevalec na seji Občinskega sveta sodeloval Anton Urh, predsednik Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 
Pripravila:  
Jožica Hribar, dipl.upr.org. 
višja svetovalka III za upravne zadeve 
 
 
                                                                                PREDLAGATELJ: 
                                                                                       Župan 
                                                                     Franc Kramar, univ. dipl. inž. les. 
 
Obrazložitev: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pozvala politične 
stranka in neodvisne liste, zastopane v Občinskem svetu, da podajo predloge za 
imenovanje dveh predstavnikov (predstavnika Občine Bohinj in predstavnika 
hotelov v Bohinju) v svet javnega zavoda Turizem Bohinj.  
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Občinski svet Občine Bohinj je na 4. redni seji dne 27.01.2011 sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije 
za območje Občine Bohinj, kjer je v 3. členu določil novo sestavo sveta javnega 
zavoda, in sicer je sestava sveta sledeča: 

- Občina Bohinj ima tri člane, 
- Turistično društvo Bohinj ima enega člana, 
- Hoteli v Bohinju imajo enega člana, 
- Triglavski narodni park ima enega člana in 
- delavci javnega zavoda Turizem Bohinj imajo enega člana. 

V odloku je še določeno, da člane in predsednika sveta zavoda imenuje Občinski 
svet.  
 
Prej veljavni člen je določal, da je eden od treh predstavnikov Občine Bohinj 
župan, ki je tudi predsednik sveta. Določba ni bila v skladu s 6. členom Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije, kjer je navedeno, da je funkcija župana 
nezdružljiva s članstvom v svetu javnih zavodov.  
 
Spremenjeni člen je tudi določal, da je eden izmed članov sveta zavoda 
predstavnik podjetja Alpinum d.d. Ker omenjeno podjetje ne obstaja več, je bilo 
to določbo v odloku potrebno popraviti.  
 
Glede na navedeno je potrebno na novo imenovati enega predstavnika Občine 
Bohinj in predstavnika hotelov v Bohinju, in sicer za čas trajanja mandata 
trenutnega sveta zavoda, to pa zato, da mandat članom sveta zavoda poteče 
vsem v celoti in da se v celoti imenuje na novo. 
 
V roku so prispeli naslednji predlogi za imenovanje predstavnika Občine Bohinj v 
svetu javnega zavoda Turizem Bohinj: 

- predlog Socialnih demokratov: Milan Arh, Stara Fužina 88, Bohinjsko 
Jezero, 

- predlog Liste za Bohinj: Vesna Arh, Jereka 19, Bohinjska Bistrica, 
- predlog Slovenske demokratske stranke: Irena Rozman, Kamnje 33, 

Bohinjska Bistrica, 
- predlog Liste za bohinjski jutri: Borut Rozman, Jereka 44, Bohinjska 

Bistrica. 
 
V roku je prispel naslednji predlog za imenovanje predstavnika hotelov v Bohinju 
v svetu javnega zavoda Turizem Bohinj: 

- predlog Bohinj Park hotela: Anže Čokl, direktor navedenega hotela. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične 
organizacije za območje Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/11) 
določa, da predsednika sveta zavoda imenuje Občinski svet.  
 
Komisija bo pripravila predloga za imenovanje nadomestnih članov in 
predsednika sveta javnega zavoda Turizem Bohinj, o katerem bo odločal Občinski 
svet in bo članom sveta posredovan na seji.  
 
Ker se menja samo del sveta zavoda, je smiselno, da se nadomestna člana in 
predsednik imenujejo samo za preostanek mandata, da bo po preteku mandata 
celoten svet zavoda in predsednik imenovan na novo.  
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Prejeto: 0 4 -03 2011 5ig. Z.:

Stevilka zadeve: Pril.:

Vredn.:

ZADEVA: KANDIDATURA ZA PREDSTAVNIKA OBCINE BOHINJ V SVETU JAVNEGA ZAVODA TURIZEM

BOHINJ

Lista za Bohinjski jutri predlaga za predstavnika ObCine Bohinj v Svet javnega zavoda Turizem Bohinj,

Boruta Rozmana, stanujoc Jereka 44, Boh. Bistrica, rojen 19.03.1972, po poklicu ekonomski tehnik,

zaposlen v trgovskem podjetju z gradbenim materialom Dom trade d.o.o., Zabnica, kjer opravlja delo

poslovodje-vodje prodajnega centra v Lescah z 28 zaposlenimi.

Poleg redne sluzbe ima tudi podjetje, ki se ukvarja z gostinsko-turisticno dejavnostjo v ObCini Bohinj.

V casu poletne turisticne sezone redno in sezonsko zaposluje 12 Ijudi.

Glavna dejavnost zavada Turizem Bohinj je zagotovo spodbujanje turizma. Nas kandidat ze dolga leta

zasleduje razvoj in problematiko na podrocju turizma nasega kraja. Z znanjem, izkusnjami, predvsem

pa s posluhom za potrebe sodobnega gosta menimo, da je sposoben storiti nekaj za boljsi ugled in

turisticni zagon v Bohinju.



Borut Rozman
Jereka 44
4264 Bohinjska Bistrica

Zadeva : SOGLASJE ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBCINE BOHINJ V SVET JAVNEGA
ZAVODA TURIZEM BOHINJ



Siovenska demokratska stranka
Obcinski odbor Bohinj

DS
prejetoD 7 -03- 2011 Sig. Z.:

Stevilka zadeve: Pril.:

Vredn.:

Obcina Bohinj
Obcinski svet
Komisija za mandatna vprasanje, volitve in imenovanja
Triglavska 35
4264 Bohinjska Bistrica

Zadeva: Imenovanje predstavnikov Obcine Bohinj v svetu javnega zavoda
Turizem Bohinj.

Na podlagi poziva Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja z dne
15.2.2011 Obcinski odbor Siovenske demokratske stranke Bohinj predlaga, da
Obcinski svet imenuje za predstavnika Obcine Bohinj v svetu javnega zavoda
Turizem Bohinj:

Obrazlozitev:
Irena Rozman je po izobrazbi zivilski tehnik, trenutno pa zakljucuje solo vzgojiteljice
na Zavodu za izobrazevanje v Radovljici.
Doiga leta je delala v penzionski restavraciji v Hotelu Bohinj, kjer je tudi vodila potek
del v strezbi. V vseh teh letih se je dodobra spoznala z delom v turizmu, spoznala
dobre strani turizma, kot tudi probleme turizma v Bohinju. Bila je v neposrednem stiku
tako z turisticnimi delavci, kot samimi uporabniki turisticnih uslug in si pri tem
pridobila veliko izkusenj.
Obcinski odbor Siovenske demokratske stranke Bohinj meni, da bo Irena Rozman
konstruktivno delovala v svetu javnega zavoda Turizem Bohinj, zato predlagamo
Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, da jo predlaga Obcinskemu
svetu za clanico.

\l-,\TSK,\ Predsednica 00 SDS Bohinj:
'<)~o~., J.1i'-Y-t- MarijacJLoogrin ,
: SDS ".S:~-::tIl 08(:lNSKJODilOR .:: ~
'f. BOHINl : :
",. 1 .':

"70;;:::: :

Priloge:
-soglasje



Obcina Bohinj
Obcinski svet
Komisija za mandatna vprasanja,
volitve in imenovanja

Spodaj podpisana Irena Rozman, rojena 4.10.1970, Kamnje 33, soglasam s
kandidaturo za predstavnico Obcine Bohinj v svet javnega zavoda Turizem Bohinj.



loze Sodja - svetnik
Lista za Bohinj

Nomenj 43a
4264 Bohinjska Bistrica

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja
Triglavska 35
4264 Boh. Bistrica

ZADEV A: KANDIDATURA ZA PREDSTA VNIKA OBCINE BOHINJ V SVETU
JAVNEGA ZAVODA TURIZEM BOHINJ

Lista za Bohinj predlaga za predstavnika ObCine Bohinj v Svet javnega zavoda Turizem
Bohinj,Vesno Arh, stanujoco lereka 19,4264 Bohinjska Bistrica, rojeno 03.10.1970, po
poklicu profesorica nemsCine in sociologije zaposlena na ESIC - Ekonomska sola Kranj.
Vesno Arh predlagamo zaradi njenih dosedanjih splosnih aktivnosti na podrocju kulture
povezane z turizmom. Vesna Arh ima veliko dobrih vizij na podrocju turizma, ki so skladne z
razvojem programa razvoja turizma v ObCini Bohinj.
Pray tako je njena izobrazba pogoj za kvalitetno in strokovno delo clana Turizem Bohinj, saj
zajema interdisciplinarno povezovanje podrocij, ki so potrebne za turizem.



Spodaj podpisana VESNA ARH roj. 03.10.1970, soglasam z
imenovanjem za predstavnika Obcine Bohinj v svet javnega zavoda
Turizem Bohinj.



Obeinska organizacija SD
Bohinj

C ,eINA BOffiNJ
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Sig. Z.: Q,oo

Obeina Bohinj
Obeinski svet
Komisija za mandatna vprasanja,
volitve in imenovanja
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

,:,tev"ka zadeve
I r;".

Socialni demokrati Obeine Bohinj predlagamo za imenovanje elana sveta
javnega zavoda Turizem Bohinj, Arh Milana, stanujoeega v Stari Fuzini 88,
4265 Bohinjsko jezero.

Omenjeni je ze vrsto let zelo aktiven na podroeju turizma, tako s poslovnega,
kot tudi volenterskega vidika in je zato zelo dobro seznanjen z njegovim
delovanjem in problematiko v tej gospodarski panogi .

Glede na navedeno menimo da bi bil ustrezen predstavnik obeine v svetu
javnega zavoda Turizem Bohinj.

m SOCIAlNIDEMOKRATI
I Obcmsk,odbor

Bohinj

Obe. org. SD Bohinj
Predsednica
Irena Pagon

0'90\



MilanArh
Stara Fuzina 88

mobitel: 041 716318
tel.: 04 572 33 34

e1ektronski naslov: ama@bohinj.si

OBCINA BOHINJ
Obcinski svet

Triglavska 35
4264 Boh. Bistrica

Podpisani Milan Arh, rojen 24.07.1957 na Jesenicah, stanujoc v Stari Fuzini 88,
4265 Boh. Jezero

mailto:ama@bohinj.si
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Dohinj Pdrh Holpl Prejeto: 2 2 -03- 2011 Sig. Z.:

Stevilka zadeve: Pril.:

Vredn.:

OBCINA BOHINJ
OBCINSKI SVET
Komisija za mandatna vprasanja,
volitve in imenovanja
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica

Spodaj podpisani Anie Cokl soglasam s prec!logom kanc!idature za obcinskega svetnika, ki ga
v prilogi posreduje kolegica ga. Petra Mediievec.
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Anze Cokl je (od izgradnje V juniju 2009 dalje) direktor 1. ekoloskega hotela V Sloveniji.
Bohinj Park EKO Hotel se nahaja V Bohinjski Bistrici, na robu TNP. Je turisticna inovacija v
sirsem prostoru in je bil ze veckrat nagrajen (prim. Turisticka prizma 2009 - nagrada za
novitet v turizmu, Zeleni zgled za turizem 2009 (STO), Nagrada za energetsko uCinkovitost
2010 (IJS, Finance)); maja 2010 si je kot edini objekt v Sloveniji pridobil prestizni svetovni
trajnostni certifikat Green Globe. Leta 2010 je Bohinj Park EKO hotel postal nosilec naziva
Sejalec 2010, ki ga STO na vsakoletni ravni podeljuje obetavnim inovacijam na podrocju
Slovenskega turizma. Iz naslova kongresnega turizma je bil nagrajen kot edini namestitveni
obrat, ki poslovnim gostom omogoca izvedbo trajnostnih dogodkov (Priznanje Akademije
Conventa, februarja 2011).

Sirsa vizija Anzeta Cokla vkljucuje izgradnjo bike-parka v sklopu najvecJega smUCIsca v
Sloveniji in Bohinju, ki ga stratesko nacrtuje njegov oce Bostjan Cokl. Zasnutke celotnega
projekta, ki je bil lansiran pod imenom 2864 in opeva mogocnost prvaka Julijcev, so ze
odobrili okoliski zupani in prehaja v izvedbeno fazo.

Hotel predstavlja enega najnaprednejsih energetsko varcnih objektov v Evropi; Anze Cokl je
sodeloval pri njegovem idejnem rojstvu (diplomiral je iz teme energetsko varcnih stavb) in ga
spremlja, vodi ter koordinira od projektne zasnove dalje. Podjetje pod njegovo taktirko
trajnostnemu delovanju ni zapisano zgolj v imenu energetske varcnosti, upravljanja z odpadki,
recikliranja vode, itd.; velik poudarek namrec daje tudi zaposlovanju lokalne delovne sile,
favorizira fair trade dobavitelje (domace in ekoloske pridelovalce), izpeljuje ali vzpodbuja
okoljevarstvene akcije na lokalni in drzavni ravni (prim. Zeleni vikend v Bohinju), donira
otrokom oziroma v dobrodelne namene (prim. pomoc socialno ogrozenim), siri znanje in
izkusnje 0 okoljevarstvenem delovanju (izobrazevanja, delavnice, tiskovne konference), na
turisticni trg posilja vedno nove in nove inovativne programe (prim. Zen paket, Poslovna eko
alternativa) ...

Kot avtenticni vodja svoje vrednote tudi zivi, pogum pa poleg poslovnih odloCitev zaznamuje
se levji deleZ njegovih prostocasnih dejavnosti. Je ljubitelj neokrnjene narave in gora (tekom
svetovnih popotovanj snema dokumentarce, npr. Spaltna ekspress, Lovci na prsic, Kraljestvo
oblakov), alpinist (predsednik ter ustanovitelj sportnega drustva Freeapproved), mojster
socialnih medijev (www.anzecokl.com) in sploh ambasador zdravega naCina zivljenja (gost v
oddaji Trenja z Urosem Slakom, maja 2009).

Bohinj Park Hotel, d. o. 0., Tnglavska cesta 17, SI-4264 Bohinjska Bistrica VAT ID No.: SI24616435 Registration number: 3435270000
Bank: Factor Banka d.d. SWIFT: FCTBSI2X IBAN SI56 2700 0000 0120 943 Register Entry No.: District Court Kranj 2008/37550 Share Capital: 1.081U38,00 EUR
T • +386 (0)8 200 4000 F . + 386 (0)8 2004200 E . info@'bohinj-park-hoteI.S1 W. www.bohinj-park-hotcl.sl

http://www.bohinj-park-hotcl.sl


ECO RESORT & SPA

80hinj Pdrh "ol~l

Ni zanemarljivo, da je Anie Cokl vse nasteto iivel in doiivel ie pred dopolnjenim tridesetim
letom starosti, kar gotovo pomeni obet za slovenski turizem. Svoje izkusnje rad deli z drugimi
- spomladi 2010 je 0 menagerskih funkcijah hotelskega podjetja predaval na Ekonomski
fakulteti v Ljubljani. Predstavlja navdih za vse, ki se posvecajo kateri koli izmed turisticnih
dejavnosti, saj danes trajnostno delovanje - tako doma kakor v svetu - iz trend a vztrajno
prerasca v nujnost.

Predlagatelj :
Bohinj Park Hotel, d.o.o.
Petra Medii ec
Poslovna s tarka
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