
VSEBINA
1. 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

2. SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 

1.
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) 

ter na podlagi 8. člena Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera 
(Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/08-UPB1, 1/09, 3/10, 2/12), je Občinski svet Občine 
Bohinj na 4. redni seji, dne 26. februarja 2015 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

I.
Občinski svet sprejme sklep o višini: 
1. nadomestila za uporabo parkirnih prostorov
2. nadomestila za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – planina 

Blato

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 upo-

rabo 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, št. 224-1/2009-19 z dne 04. junij 2014 (Uradni vestnik Občine 
Bohinj, št. 4/13).

V.
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. 

Številka: 224-1/2009-22
Bohinjska Bistrica, 26. februar 2015

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

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 Veglju, 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 1,5 EUR 1,5 EUR 12 EUR
Kombinirano vozilo 2,2 EUR 2,2 EUR

Avtobus 5 EUR 5 EUR

2. V primeru odprtja rezervnih parkirnih površin v Labori in na travnikom pred Turističnim 
društvom, se zaračunava dnevno parkiranje v višini 5 EUR. 

3. V primerih odprtja rezervnih parkirnih površin nasproti Hotela Kristal se zaračunava 
dnevno parkiranje v višini 3 EUR.

4. Višina nadomestila za uporabo parkirnih prostorov pred Turističnim društvom Bohinj v 
Ribčevem Lazu – cona kratkotrajnega parkiranja (parkiranje je dovoljeno maksimalno 
eno uro).

Vrsta vozila Ena ura parkiranja Daljše parkiranje

Osebno vozilo, kom-
binirano vozilo

1 EUR Ni dovoljeno

5. Druge oblike plačil nadomestil za uporabo parkirnih prostorov. 

Oblika nadomestila Znesek
Letna dovolilnica za osebni avto 150 EUR
Letna dovolilnica za osebni avto - 
lastniki počitniških hiš in stanovanj

30 EUR

Nalepka za osebni avto - občani občine 
Bohinj

10 EUR

Letna dovolilnica za avtobus 80 EUR
Kartica gost Bohinja - individualna 15 EUR
Kartica gost Bohinja - družinska 20 EUR
Kartica gost Bohinja - individualna (brez 
ugodnosti parkiranja)*

10 EUR

Kartica gost Bohinja - družinska (brez 
ugodnosti parkiranja)*

15 EUR

* velja za osebe, ki prihajajo v Bohinj z javnim prevozom

Navedena nadomestila veljajo za vse javne parkirne prostore na območju Bohin-
jskega jezera in sicer v terminih, ki ga določa Odlok o prometnem režimu na območju 
Bohinjskega jezera, razen na parkirnem prostoru pred Turističnim društvom Bohinj v 
Ribčevem Lazu, kjer je nadomestilo potrebni plačati vse leto. 

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 organ-
izirane prevoze (padalci, 
planinci) - dnevna

Osebno vozilo
Kombinirano vozilo

20 EUR/dan
50 EUR/dan

Dovolilnica za organ-
izirane prevoze (padalci, 
planinci) - tedenska

Osebno vozilo
Kombinirano vozilo

60 EUR/teden
140 EUR/teden



Dovolilnica za organ-
izirane 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 more-
bitnimi izvajalci

Režim uporabe navedene gozdne ceste in pripadajočega parkirnega prostora navaja 
Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera.

2.
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 in 110/13) je Občinski svet Občine Bohinj na svoji 4. redni 
seji dne 26. Februarja 2015 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 

1. člen.
S tem sklepom se zemljišču s parc. št. 1275/5 k.o. 2199 - Savica (ID 688060), v 

izmeri 103 m2, ukine status javnega dobra.

2. člen.
Zemljišče iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in 

postane last Občine Bohinj.

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

Številka: 478-12/2015-1
Bohinjska Bistrica, 26. februar 2015

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

Bohinj, 13. marec 2015Številka 1 URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ

Občina Bohinj na podlagi 218. c in 218. č člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, 
št. 102/2004-ZGO-1-UPB1, s spremembami) objavlja

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Bohinj za leto 2015

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega 
zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Bohinj, bodo na vpogled vsem lastnikom stavb in 
delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi objektov 
zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega 
zemljišča.

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska 
Bistrica, II. nadstropje, soba št. 19, tel. št. 04 5721 865, v času uradnih ur (ponedeljek: 
8.‒11. ure, sreda: 08.‒11. ure in 14.‒17. ure, petek: 8.‒11. ure) 

od 13. marca 2015 do vključno 13. aprila 2015.

Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne strinja s 
podatki občine, mora v roku enega meseca od javnega naznanila predlagati vpis novih 
podatkov. Če zavezanec tega v zakonsko določenem roku ne predlaga, se šteje, da so 
podatki občine pravilni, skladno z 218. a in 218. č členom Zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004 s spremembami).
V odprtem roku razgrnitve podatkov Občina Bohinj na istem naslovu sprejema od za-
vezancev tudi nove registracijske podatke in vse druge spremembe v zvezi z lastništvom 
(uporabo, najemom) zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino stano-
vanjskih in poslovnih prostorov ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Zavezanci so 
dolžni posredovati podatke za enotno evidenco po 13. členu Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bohinj (Uradni list RS, št. 3/98, 31/98, 98/99, 
Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/02, 3/04, 8/04 in Uradni vestnik Gorenjske št. 41/03).

Številka:422-1/2015-1
Bohinjska Bistrica, 26. februar 2015

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

 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2015 (Uradni vestnik Občine 
Bohinj, št. 9/2014) Občina Bohinj objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih in 

invalidskih organizacij v letu 2015

Bohinj, 13. marec 2015RAZPISI IN OBVESTILA

1. Predmet razpisa
Občina Bohinj objavlja razpis za podelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje 

programov, ki so namenjeni:
- reševanju socialnih stisk posameznikov,
- reševanju socialnih stisk invalidov,
- osveščanju javnosti o nediskriminaciji invalidov in ljudi s posebnimi potrebami, 
- izobraževanju invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami,
- ohranjevanju zdravja

2. Status prijavitelja programa
Na razpis se lahko prijavijo:
- organizacije s statusom invalidske organizacije,
- organizacije s statusom humanitarne organizacije,
- druge organizacije le v primeru, da izvajajo posebne socialne programe in storitve, 

ki temeljijo na samopomoči, 
- organizacije, ki delujejo preventivno na področju zdravstva.

3. Pogoji razpisa 
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da izvajajo program na območju občine Bohinj,
- so programi namenjeni določeni ciljni skupini ali posameznikom na območju občine 

Bohinj, z izraženo funkcionalno, socialno ali zdravstveno problematiko,
- program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, ki vključuje vse pri-

hodke in odhodke programa, 
- izjemoma se lahko sredstva dodelijo izvajalcu tudi za program, ki se izvaja izven 

območja občine Bohinj le v primeru, da je za to izkazan interes uporabnikov iz 
občine Bohinj, 

- interes uporabnikov iz občine Bohinj mora biti razviden iz poročila o uporabi pro-
grama, ki je predmet razpisa in ki se je izvajal v preteklem letu,

- program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb 
uporabnikov iz Bohinja oziroma so cilji programa v interesu Občine Bohinj,

- da se programi ne izvajajo v okviru javne službe.

4. Višina razpisanih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev je 6.000,00 EUR. Občina bo sofinancirala programe 

največ do 50 % vrednosti posameznega programa.

5. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na Občinski upravi  ali na spletni strani občine 

www.obcina.bohinj.si razpisi. Vloga mora vsebovati:
- predstavitev prijavitelja programa - obvezno navesti točen naslov, kontaktno ose-

bo, telefon, transakcijski račun,
- natančno predstavitev programa (termin, lokacija…), finančno konstrukcija pro-

grama - prihodki, lastna sredstva, zaprošena sredstva iz razpisa, morebitno že 
dodeljena sredstva iz drugih razpisov, sponzorji, odhodki itd.

- navedbo predvidenega števila uporabnikov programa oz. ciljne skupine  iz občine 
Bohinj,

- dokazilo o izkušnjah in kvalifikaciji nosilca in drugih izvajalcev programa 

6. Prednost pri izbiri bodo imeli programi
- ki bodo trajali dalj časa in bodo vključevali večje število mladih invalidov
- ki se bodo izvajali na območju občine Bohinj


