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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE O MERILIH IN KRITERIJIH ZA 
SPODBUJANJE IN SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, INVESTICIJ TER IZVAJANJE 
DEJAVNOSTI, KI SE NANAŠAJO NA RAZVOJNE USMERITVE V TRIGLAVSKEM 
NARODNEM PARKU  
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju podaja pripombe na predlog Uredbe o merilih in 
kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti, ki se 
nanašajo na razvojne usmeritve v Triglavskem narodnem parku, katero ste nam v pripombe poslali 
4. 11. 2019. 
 
4. odstavek 5. člena predloga Uredbe   
“ Finančna sredstva predvidena na proračunski postavki iz tretjega odstavka tega člena, se določijo 
med parkovne lokalne skupnosti glede na delež površine parkovne  lokalne skupnosti na območju 
narodnega parka (70% uteži), število stalnih prebivalcev parkovne  lokalne skupnosti na območju 
narodnega parka (20% uteži) in števila stavb s hišno številko na območju narodnega parka (10% 
uteži). Razdelitev se določi v Prilogi 1 te Uredbe, in sicer za obdobje petih let. Priloga 1 je sestavni 
del te Uredbe.” 
 
Predlagamo, da se merila za določitev finančnih sredstev spremenijo tako, da bi se 4. odstavek 5. 
člena predloga Uredbe po novem glasil: 
“Finančna sredstva predvidena na proračunski postavki iz tretjega odstavka tega 
člena, se določijo med parkovne lokalne skupnosti glede na delež površine parkovne  
lokalne skupnosti na območju narodnega parka (25% uteži), število stalnih 
prebivalcev parkovne  lokalne skupnosti na območju narodnega parka (25% uteži) , 
površin na katerih se izvajajo kmetijsko - okoljski ukrepi na območju narodnega parka 
( 25 % uteži) in dolžin kategoriziranih občinskih cest na območju parka ( 25% uteži) . 
Razdelitev se določi v Prilogi 1 te Uredbe, in sicer za obdobje petih let. Priloga 1 je 
sestavni del te Uredbe.” 
 
V zvezi s predlogom spremembe smo pripravili tudi predlog priloge 1, ki ga prilagamo. Glede na 
podatke s katerimi smo razpolagali, predstavlja predlog zgolj oceno vrednosti, pri čemer bi za 
natančnejšo določitev vrednosti bilo potrebno pridobiti natančne podatke iz uradnih evidenc 
oziroma podatkov občin, kakor ti izhajajo iz Odlokov o kategorizaciji cest v posamezni občini. 
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Obrazložitev: 
Pri pripravi predloga sprememb smo se v prvi fazi oprli na 4. člen predloga uredbe, v katerem so 
določene vrste in primeri aktivnosti za izvajanje razvojnih usmeritev. Posamezno aktivnost smo 
vezali na javni podatek, ki bi odražal zastopanost na območju posamezne občine, kakor sledi: 
 

• ekološko kmetovanje - velikost obdelovalnih površin, 
• zagotavljanje ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture – 

število prebivalcev in dolžina občinskih cest, 
• krepitev ekoloških in socialnih funkcij gozda – površina, 
• spodbujanje dejavnosti domače in umetnostne obrti – število prebivalcev, 

• spodbujanje do narodnega parka prijaznega turizma – število prebivalcev in površina, 
• spodbujanje proizvodov z označbo porekla ali geografsko označbo – število prebivalcev, 
• podpora nadstandardnemu razvoju družbenih dejavnosti – število prebivalcev, 
• podpora nadstandardnemu izvajanju državnih in lokalnih javnih služb – število prebivalcev, 
• ohranjanje in odpiranja delovnih mest – število prebivalcev,  
• spodbujanje uporabe najboljših razpoložljivih tehnik, ki prispevajo k ohranjanju narave – 

površina in velikost obdelovalnih površin, 
• celostno ohranjanje kulturne dediščine – površina, 
• vzdrževanje in ohranjanje za narodni park značilne krajine – površina, število prebivalcev in 

velikost obdelovalnih površin, 
• spodbujanje ukrepov trajnostne mobilnosti – dolžina javnih cest, 
• blaženje posledic podnebnih sprememb – površina in dolžina javnih cest, 
• razvoj parkovne infrastrukture – površina in število prebivalcev, 
• spodbujanje obrtnih, kulturnih in okoljsko primernih gospodarskih dejavnosti – število 

prebivalcev. 
 

Na podlagi tega smatramo, da sta kot izbrana kriterija velikost območja znotraj TNP in število 
prebivalcev vsekakor primerna kriterija delitve sredstev, je pa njuna teža v nesorazmerju z 
dejanskimi stroški in razvojnimi potrebami območja. 
 
Menimo, da popravek z uvedbo števila hiš na območju TNP, kot kriterija za delitev sredstev, ni 
smotrn, ker to ni enoznačen podatek. Veliko stavb je opuščenih in ima svojo hišno številko, prav 
tako je do hišne številke upravičeno veliko število objektov, ki niso namenjeni samo bivanju. 
Določanje hišne številke je urejeno z Zakonom o določanju območij ter o imenovanju in 
označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08). Ta v 26.členu določa, da se hišne 
številke določi stanovanjski ali poslovni stavbi, ki je namenjena stalnemu ali začasnemu prebivanju. 
Prav tako prihaja do upoštevanja številnih opuščenih objektov, saj zakon v 28. členu določa, da 
“Geodetska uprava ukine hišno številko, če se stavba, ki ji je bila določena hišna številka, odstrani 
ali poruši, razen v primeru nadomestne gradnje”.  
 
Glede na primere aktivnosti za izvajanje razvojnih usmeritev se nam kot bolj smotrna kažeta 
kriterij obdelanih površin v TNP in kriterij dolžine kategoriziranih občinskih cest znotraj TNP. Prvi 
podatek izhaja iz evidenc, ki jih spremlja  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ta 
podatek odraža tudi prisotnost dejavnosti, ki jih v parku izvajajo ljudje s stalnim prebivališčem 
izven parka, predvsem se nanaša na velikosti živih planin na posameznem območju. 
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Podatek o dolžini javnih cest odraža velikost mreže cestne infrastrukture in je pokazatelj potrebnih 
sredstev, ki jih morajo občine nameniti za redno letno in zimsko vzdrževanje, hkrati pa nakazuje 
potrebe po investicijskem vzdrževanju in ukrepih potrebnih za zagotavljanje varnosti v prometu. 
 
V 4. členu so sicer naštete aktivnosti za izvajanje razvojnih usmeritev, niso pa opredeljene po 
njihovem pomenu. Ta je na različnih območjih TNP različen, z razvojem pa se bo vsekakor tudi 
spreminjal. Glede na to je za delitev sredstev za obdobje petih let najbolje upoštevati 
enakovrednost posameznih kriterijev. 
 
Vsekakor smatramo, da bi z upoštevanjem predstavljenega predloga spremembe delitev finančnih 
sredstev med občine, ki izvajajo razvojne ukrepe v TNP, pravičneje in ustrezneje sorazmerno zajeli. 

 
Predlog v tabeli: 
 

  površina delež površine število preb delež preb 
obdelovalne 
površine 

 delež obd. 
površin 

ceste 
(km) 

delež 
cest skupni delež 

Bohinj 221 0,2633 1317 0,56 1015 0,16 37 0,36 0,34 

Tolmin 70 0,0834 129 0,06 1661 0,26 25 0,24 0,16 

Bovec 253 0,3014 434 0,19 721 0,11 19 0,18 0,20 

Kranjska Gora 142 0,1691 110 0,05 646 0,10 11 0,11 0,11 

Gorje 107 0,1275 347 0,15 154 0,02 12 0,12 0,10 

Jesenice 0,5 0,0006 0 0,00 556 0,09 0 0 0,02 

Bled 15 0,0179 0 0,00 181 0,03 0 0 0,01 

Kobarid 31 0,0369 0 0,00 1469 0,23 0 0 0,07 

  839,5 1,0000 2337 1 6403 1 104 1 1 

  
 
 
Lepo pozdravljeni, 

 

                                                               
                                                                                         Robert SMRDELJ  
                                                                              Predsednik Združenja občin Slovenije 


