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ODLOK
o spremebah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bo hinj za leto 

2015 rebalans I

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bohinj za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 

07/2013) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

»2. člen«
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasi-
fikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 
naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans 1 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 11.718.690,18

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.692.487,30
70 DAVČNI PRIHODKI 4.880.960,58

700 Davki na dohodek in dobiček 3.566.955,00
703 Davki na premoženje 686.255,58
704 Domači davki na blago in storitve 627.750,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.811.526,72
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 371.134,72
711 Takse in pristojbine 4.060,00
712 Globe in druge denarne kazni 73.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.039.800,00
714 Drugi nedavčni prihodki 323.532,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 80.247,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg. sredstev 79.247,00

73 PREJETE DONACIJE 500,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 500,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.945.455,88
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.464.107,45
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev pror. EU 3.481.348,43

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 11.493.857,18
40 TEKOČI ODHODKI 3.574.347,76

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 871.377,04
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 125.801,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.484.638,69
403 Plačila domačih obresti  33.000,00
409 Rezerve 59.531,03

41 TEKOČI TRANSFERI 2.302.498,70
410 Subvencije 123.500,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 925.457,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 218.620,07
413 Drugi tekoči domači transferi 1.034.921,63

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.453.583,72
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.453.583,72

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 163.427,00
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, 
ki niso prorač. uporabnik  96.100,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 67.327,00

 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 224.833,00
(I. – II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 256.373,00
(I.-7102) - (II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki 
brez plačil obresti)
III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 815.640,84
(70+71) - (40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 2015

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
(750+751+752) 89.957,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 89.957,00

750 Prejeta vračila danih posojil 500,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 89.457,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443) 200,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 200,00

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 200,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV
(IV.V.)  89.757,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 2015

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 110.140,00
50 ZADOLŽEVANJE 110.140,00

500 Domače zadolževanje 110.140,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 384.730,00
55 ODPLAČILA DOLGA 384.730,00

550 Odplačila domačega dolga 384.730,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 40.000,00
(I.+IV.+VII.II.V.VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE 274.590,00
(VII.VIII.)



XI. NETO FINANCIRANJE  224.833,00
(VI.+X.IX.)
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRET LETA  40.000,00

 
2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, 

ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in pod konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - in načrt razvojnih progra-
mov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bohinj.

4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 410-0029/2014-21
Bohinjska Bistrica, 18. junij 2015

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r. 

7.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 

2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 4. člena Zakona o plovbi 
po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02), 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 
7. redni seji, dne 18. junija 2015 sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o plovbnem režimu v Občini 

Bohinj

1. člen
V 3. odstavku 13. člena se v prvem stavku za besedo »inšpektor doda besedilo: 

»za plovbo po celinskih vodah«, za besedo člena se doda » oziroma plovilo, ki izvaja 
dejavnost v nasprotju s 23. členom tega odloka« besedi »občinski redar« pa se nado-
mestita z besedilom: »pristojni občinski inšpektor ali redar«. 

2.člen
V 1. odstavku 39. člena se v prvem stavku besede »občinsko redarstvo« zamenja 

z naslednjim besedilom: »pristojni občinski inšpektorat in redarstvo (v nadaljevanju or-
gan)«.

V drugem stavku se besedi »občinsko redarstvo« zamenjata z besedo »organ«.
V drugem, tretjem, šestem in sedmem odstavku 39. člena ter v 40. členu se besede 

»občinsko redarstvo« in »občinski redar« zamenjajo z besedo »organ«.

3. člen
V 41. členu se v 8. točki 1. odstavka črta beseda »in« in za oklepajem doda pika.
Črta se 9. točka.
V 41. členu se doda nov, 2. odstavek, ki se glasi: »Z globo 3000 EUR se kaznuje za 

prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravl-
janjem dejavnosti, če izvaja javni prevoz brez podeljene koncesije (23. člen).«

Dosedanji drugi in tretji odstavek se preštevilčita v tretji in četrti.
V novem tretjem odstavku 41. člena se beseda »prejšnjega« zamenja z besedami 

»prvega in drugega«.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 032-30/2008-38
Bohinjska Bistrica, 18. junij 2015 

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r. 

8.
Na podlagi 17. 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 7. redni seji, dne 18. junija 2015 sprejel

ODLOK
 o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v Občini Bohinj

1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe 4., 6., 7.,  8. in 9. člena Odloka o štipendiranju 

v Občini Bohinj.

2. člen
Spremeni se četrta alinea 1. točke 4. člena tako, da se glasi:
» - da bruto dohodek staršev v zadnjih šestih mesecih, pred objavo razpisa, ne pre-

sega skupne višine 13.627,12 evrov za štiri družinske člane, oziroma 3.406,78 evra na 
družinskega člana. V primeru večjega ali manjšega števila družinskih članov je skupna 
višina bruto dohodka družine odvisna od števila družinskih članov in višine dohodka na 
družinskega člana iz prejšnjega stavka.«

3. člen
Spremeni se 6. člen tako, da se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Dodatek za prevoz se ne izplačuje v času subvencioniranja prevozov s strani 

državnega proračuna.«

4. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Prejemnik občinske štipendije lahko v času počitnic opravlja počitniško delo za 

potrebe Občine Bohinj, če se v občini izkažejo potrebe.«

5. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se v drugem odstavku briše zadnja alineja.

6. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»Prijavi na razpis je treba priložiti:

 - dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
 - dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja;
 - potrdilo staršev o bruto osebnem dohodku v zadnjih šestih mesecih. «

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 007-2/2015
Bohinjska Bistrica, 18. junij 2015

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r. 

9.
Na podlagi 17. 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 7. redni seji, dne 18. junija 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Bohinj

1. člen
S tem pravilnikom se določijo spremembe 2., 4. in 8. člena Pravilnika o štipendiranju 

v Občini Bohinj.

2. člen
V 2. členu se črta zadnji odstavek.

3. člen
Spremeni se 1. točka 4. člena tako, da se glasi:
»1.) Dohodek na družinskega člana, ki se vrednoti na podlagi potrdila o prejetih 

bruto dohodkih staršev za zadnjih šest mesecev pred objavo razpisa na naslednji način:
 - od 0,00         do      761,80 evrov                   25 točk
 - od 761,81      do   1.523,60 evrov                  20 točk
 - od 1.523,61   do   2.274,03 evrov                  15 točk
 - od 2.274,04   do   3.032,03 evrov                  10 točk
 - od 3.032,04   do   3.406,78 evrov                    5 točk«
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4. člen
Spremeni se 8. člen, tako, da se glasi:
» Dodatek za dosežen učni uspeh se izplačuje v naslednji višini:

študentom dijakom % od osnovne
 štipendije

7 – 7,9 dober 10
8 – 9,9 prav dober 20

10 odličen 30

5. člen
Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 007-2/2015-2
Bohinjska Bistrica, 18. junij 2015

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r. 

10.
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) 

in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05-popr., 
92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 20/11 Odl.

US, 57/12, 101/13-ZDavNep, 19/15-ZGO-1F in 110/13) je Občinski svet Občine Bohinj 
na 7. redni seji dne 18. junija 2015 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 

1. člen.
S tem sklepom se na zemljiščih s parc. št. 1281/2 k.o. 2199 – Savica (ID 6376071)  

in parc.št. 1281/4 k.o. 2199 – Savica (ID 6376069), ukine status javnega dobra.

2. člen.
Zemljiščem iz prejšnjega člena tega sklepa preneha status javnega dobra in pos-

tanejo last Občine Bohinj.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 478-57/2015
Datum: 18. junij 2015

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r. 
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Odlične vseh devet let
Iva Lapajne, občinska uprava

»Iskreno Vam želim, da bi knjigo svojega življenja prepletli z vred-
notami, pod katere se boste s ponosom podpisali.«

Te besede je župan Franc Kramar zapisal v knjigo, s katero je po 
slovesnem kosilu obdaril šest najuspešnejših učenk, ki so junija 
zaključile obvezno izobraževanje v osnovni šoli. Na druženju z županom 
in ravnateljico Mojco Rozman smo lahko ugotovili, da ne gre le za 
učno uspešne učenke, pač pa tudi za dekleta, ki o svoji prihodnosti 
razmišljajo odgovorno in znajo biti nasmejane in prijetne sogovornice.

Slovesnega kosila so se udeležile Špela Napotnik, Tamara Cvijić, Ajda 
Jensko, Ana Sodja, Tjaša Smukavec in Neža Stanovnik.・

U konc’ sveta so pravljice doma
Andreja Jensterle, Vrtec Bohinj

Ponedeljek je. Zlatorogova pravljična dežela sameva. Vse je tiho in 
mirno. Samo veter se podi po travnikih in ziba drevesa, Savica hiti po 
svoji strugi in vzvalovano jezero ponuja čudovit pogled. So bile vse 
samo sanje?

Ne ... V soboto in nedeljo je bilo tu res drugače. Že od zgodnjih 
jutranjih ur so avtomobili polnili po županovi zaslugi tokrat brezplačno 
parkirišče v Ukancu. Družine so peš ali s konjsko vprego prihajale v 
vedno večjem številu, prostovoljno sodelujoči so imeli vedno več dela, 
smeh in dobra volja sta bila prisotna na vsakem koraku. 

Pravzaprav so nasmejani obrazi naš »zaščitni znak« že šesto leto. 

Kako je mogoče, da ob vsej množici ljudi, ob poletnih temperaturah in 
ob toliko dejavnostih starši niso nervozni, otroci niso sitni in sodelujoči 
niso slabe volje? Enostavno ... Ker je vse narejeno z ljubeznijo ‒ za 
otroke in zaradi otrok, ker ljudje niso obremenjeni z denarjem in otroci 
niso v skušnjavi, kaj novega bi si zaželeli. Poleg tega je tu še čudovita 
narava, ki pomirja. Vse to naredi sproščeno vzdušje, prijateljsko 
razpoloženje in iskrice v očeh. 

Okoli 170 prostovoljcev na dan se nas je trudilo narediti ta dogodek 
nepozaben in skupaj s skoraj 6000 obiskovalci v obeh dnevih nam je 
to tudi uspelo. 

Foto: OŠ dr. Janeza Mencingerja Foto: Arhiv Andreje Jensterle

Foto: Arhiv Andreje Jensterle


