
3. ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem re`imu na
obmo~ju Bohinjskega jezera

3.
Na podlagi 29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 94/07-UPB2,

27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9,
79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), 17. ~lena
Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) in 73. ter 85. ~lena
Poslovnika Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07,
2/09) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 15. redni seji, dne 29. marca 2012 sprejel 

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem re`imu na 

obmo~ju Bohinjskega jezera

1. ~len
V Odloku o prometnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera (Uradni vestnik

Ob~ine Bohinj, {t. 5/08-UPB1, 1/09, 3/10, 3/11) se v 4. ~lenu doda peti odstavek, ki se
glasi: 

»4. ~len
(5) Za imetnike kartice GOST BOHINJA in imetnike nalepke se na parkiri{~u »na

Veglju« rezervira deset parkirnih mest, na ostalih parkiri{~ih pa dve parkirni mesti.«

2. ~len
V 7. ~lenu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»7. ~len
(2) Nadomestilo iz prvega odstavka tega ~lena se pla~uje vsak dan v tednu, in sicer v

obdobju od 1. maja do 15. oktobra teko~ega leta.«

3. ~len
V 12. ~lenu se spremenijo prvi, drugi in sedmi odstavek, pred prvi odstavek se doda

odstavek glede letne dovolilnice in popravi se o{tevil~enje odstavkov, tako da se ~len
glasi:

»12. ~len
(letne dovolilnice - nalepke)

(1) Letne dovolilnice za parkiranje se izdajo za ~as od 1. aprila teko~ega leta do 31.
oktobra teko~ega leta. Letna dovolilnica velja za parkiranje v obstoje~em parkirnem
re`imu.

(2) Ob~ani Ob~ine Bohinj lahko za svoje vozilo pridobijo nalepko po ugodnej{i ceni.
Nalepka se izda na podlagi potrdila o lastni{tvu ali uporabi vozila ali drugega
ustreznega dokazila.

(3) Osebe, ki so lastniki po~itni{kega objekta na obmo~ju Ob~ine Bohinj in nimajo sta-
tusa Gost Bohinja po drugem odstavku 9. ~lena tega odloka, lahko kupijo letno
dovolilnico za svoje vozilo po ugodnej{i ceni. Letna dovolilnica se izda na podlagi
potrdila o lastni{tvu ali uporabi vozila (prometno dovoljenje). V primeru, da lastnik
po~itni{kega objekta ni lastnik avtomobila in ni izkoristil pravice do pridobitve letne
dovolilnice, lahko to pravico s pisnim pooblastilom prenese na drugo osebo.

(4) Nalepka in letna dovolilnica veljata tudi za uporabo gozdne ceste Stara Fu`ina-
Voje, Vogar - planina Blato.

(5) Letno dovolilnico za uporabo gozdne ceste iz prej{njega odstavka tega ~lena lahko
kupijo tudi ob~ani in organizacije, ki cesto uporabljajo za opravljanje pridobitne
dejavnosti. Te osebe lahko kupijo letno dovolilnico za uporabo te ceste po ceni, ki
jo Ob~inski svet Ob~ine Bohinj dolo~i s sklepom iz 8. ~lena tega odloka.

(6) Lastniki kmetijskih zemlji{~ in gozdov, ki uporabljajo gozdno cesto iz ~etrtega
odstavka tega ~lena za dostop do svojih kmetijskih zemlji{~ in gozdov, morajo za
uporabo gozdne ceste pridobiti dovolilnico, ki jo izda ob~inska uprava ob~ine
Bohinj.

(7) Uslu`benci, ki uporabljajo gozdno cesto iz ~etrtega odstavka tega ~lena za oprav-
ljanje javne slu`be, morajo za uporabo gozdne ceste pridobiti slu`beno dovolilnico,
ki jo izda ob~inska uprava ob~ine Bohinj. Slu`bena dovolilnica se izda organu oz.
organizaciji in je prenosljiva. 

(8) Ceno nalepke in letnih dovolilnic iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka
tega ~lena dolo~i ob~inski svet s sklepom iz 8. ~lena tega odloka.«

4. ~len
V 15. ~lenu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»15. ~len
(2) Pobiranje nadomestila iz 7. ~lena in pobiranje nadomestila za parkiri{~e Labora

lahko izvaja Krajevna skupnost Stara Fu`ina - Studor. Pravice in obveznosti med
Ob~ino Bohinj in KS Stara Fu`ina - Studor se dolo~ijo s posebno pogodbo. S to
pogodbo KS Stara Fu`ina – Studor prevzema tudi stro{ke rednega in investicij-
skega vzdr`evanja gozdne ceste iz 7. ~lena tega odloka in parkiri{~a Labora.«

5. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 224-1/2009-7
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@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

Na podlagi Odloka o prora~unu ob~ine Bohinj za leto 2012 (Uradni vestnik Ob~ine
Bohinj, {t. 10/2011) Ob~ina Bohinj objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni
starej{im ob~anom v Ob~ini Bohinj, za leto 2012

1. Predmet razpisa
Ob~ina Bohinj objavlja razpis za podelitev prora~unskih sredstev za sofinanciranje

programov dru{tev. Za sofinanciranje programov so v prora~unu ob~ine Bohinj predvi-
dena sredstva v vi{ini 5.000,00 EUR. Ob~ina bo sofinancirala programe najve~ do 70 %
vrednosti posameznega programa.

Obnova spominskih obele`ij ni predmet razpisa.

2. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo dru{tva, druge organizacije ter posamezniki, ki so nosil-

ci programov, namenjenih starej{im in so za opravljanje navedene dejavnosti registri-
rani. Programi se morajo izvajati na obmo~ju ob~ine Bohinj ali pa izven obmo~ja ob~ine
Bohinj, vendar morajo vklju~evati uporabnike programa iz na{e ob~ine, kar je razvidno
iz evidence ~lanov s stalnim bivali{~em v ob~ini Bohinj.

Na razpisu  ne morejo sodelovati organizacije, dru{tva in drugi  posamezniki, ki pro-
grame za starej{e izvajajo v okviru redne dejavnosti in za to prejemajo sredstva Ob~ine
Bohinj iz druge prora~unske postavke.

3. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija
• predstavitev izvajalca programa, 
• dokazilo o registraciji izvajalca programa,
• vsebinska predstavitev programa,
• morebitna potrebna soglasja za izvedbo programa, 
• finan~na predstavitev programa.

4. Rok za prijavo 
Vloge po{ljite, na predpisanih obrazcih, najkasneje do 7. 5. 2012 v zaprti kuverti na

naslov: Ob~ina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom “sofinanciran-
je programov za starej{e”. Vse dodatne informacije dobite na ob~inski upravi ali na tel.
{t. 577 0115.

LETO XV Bohinj, 6. april 2012 [tevilka 2

Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj

VSEBINA


