
LETO XIV Bohinj, 8. april 2011 [tevilka 3

Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj

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

11. ODLOK dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem podro~ju
ob~inske uprave Ob~ine Bohinj

12. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o {portno rekreativni
vodni{ki slu`bi v ob~ini Bohinj 

13. PRAVILNIK za vrednotenje letnega programa {porta v Ob~ini Bohinj
14. ZAKLJU^NI RA^UN prora~una Ob~ine Bohinj za leto 2010
15. SKLEP o vi{ini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov

(cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fu`ina
– Voje in Vogar - planina Blato, ceni, re`imu in uporabi letnih in osta-
lih dovolilnic oziroma nalepk

16. SKLEP o dolo~itvi cen vo`enj s turisti~nim ~olnom

10.
Na podlagi 29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 94/07-UPB2,

27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), 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 6. redni seji, dne 31. marca 2011 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) se drugi odstavek 12. ~lena spremeni tako, da
se glasi: 

»(2) Osebe, ki so lastniki po~itni{kega objekta na obmo~ju Ob~ine Bohinj in nima-
jo statusa Gost Bohinja po drugem odstavku 9. ~lena tega odloka, lahko kupijo letno
dovolilnico za svoje vozilo. Letna dovolilnica se izda na podlagi potrdila o lastni{tvu vozi-
la (prometno dovoljenje). V primeru, da lastnik po~itni{kega objekta ni lastnik avtomobi-
la in ni izkoristil pravice do pridobitve letne dovolilnice, lahko to pravico s pisnim
pooblastilom prenese na drugo osebo.«

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

[tevilka: 224-1/2009-6
Bohinjska Bistrica, 31. marec 2011 @upan Ob~ine Bohinj

Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

11.
Na podlagi 29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. (94/07-UPB2,

27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) 8., 17. in 127. ~lena Statuta Ob~ine
Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 8/07) ter 73. ~lena Poslovnika ob~inskega sveta
ob~ine Bohinj (Uradni vestnik ob~ine Bohinj, {t. 8/07) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na
6. redni seji, 31. marca 2011 sprejel

ODLOK
dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem podro~ju

ob~inske uprave Ob~ine Bohinj

1. ~len

V Odloku o organizaciji in delovnem podro~ju ob~inske uprave Ob~ine Bohinj
(Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 4/99, 9/01, 4/02, 2/05, 7/09, 2/10) se 17. a ~len dopol-
ni z naslednjo alinejo:

»- izvajanje gospodarske javne slu`be vzdr`evanje javne razsvetljave.«

2. ~len
Dolo~ba 1. ~lena tega odloka se za~ne uporabljati najkasneje v 60. dneh po spre-

jemu sprememb prora~una Ob~ine Bohinj za leto 2011 oziroma zagotovitvi sredstev za
popolno izvajanje gospodarske javne slu`be iz prvega ~lena tega odloka.

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

[tevilka: 032-00-14/1999-7
Bohinjska Bistrica, 31. marec 2011 @upan Ob~ine Bohinj

Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

12.
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, {t. 2/04), akta o

ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Bohinj - zavoda za pospe{evanje turizma,  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 6. redni seji, dne 31. marca  2011 sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o {portno
rekreativni vodni{ki slu`bi v ob~ini Bohinj 

1. ~len
V celotnem besedilu Odloka o {portno rekreativni vodni{ki slu`bi v ob~ini Bohinj

(Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 5/02) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
{portno rekreativni vodni{ki slu`bi v ob~ini Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 4/05) se
besedna zveza »Lokalna turisti~na organizacija« in besedna zveza »LTO Bohinj« nado-
mesti z besedno zvezo »Javni zavod Turizem Bohinj«, v ustreznem spolu in sklonu.

2. ~len
^rtata se 4. in 12. a ~len  odloka, ostali ~leni se ustrezno pre{tevil~ijo.

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

[tevilka: 333-00-5/2002-3
Bohinjska Bistrica, 31. marec 2011 @upan Ob~ine Bohinj

Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

13.
Na podlagi 9. ~lena Zakona o {portu (Uradni list RS, {t. 22/98, 97/01-ZSPD, 110/02-

ZGO-1, 27/02 in 15/03-ZOPA), dolo~il Nacionalnega programa {porta v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, {t. 24/00 (31/00 popr.)), 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni
vestnik Ob~ine Bohinj {t. 8/07) in 73. ~lena Poslovnika Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj
(Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07 in 2/09) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 6.
redni seji, dne 31. marca 2011 2011 sprejel 

PRAVILNIK
za vrednotenje letnega programa {porta v Ob~ini Bohinj

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len
Ta pravilnik dolo~a pogoje, merila, postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev,

namenjenih za sofinanciranje letnega programa {porta v Ob~ini Bohinj.

VSEBINA
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2. ~len
Izvajalci programa {porta so:
- {portna dru{tva,
- zveze {portnih dru{tev, ki jih ustanovijo dru{tva za posamezna obmo~ja,
- zavodi, gospodarske dru`be, zasebniki in druge organizacije, registrirane za

opravljanje dejavnosti na podro~ju {porta,
- vrtec in osnovna {ola,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v {portu, so splo{no koristne

in neprofitne.

3. ~len
Pravico do sofinanciranja programov {porta imajo nosilci in izvajalci {portne

dejavnosti iz prej{njega ~lena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani v skladu z zakonskimi predpisi za opravljanje {portne dejavnosti in

izvajajo programe {porta na obmo~ju ob~ine Bohinj,
- programe {porta izvajajo za ob~ane Bohinja, 
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za

uresni~itev na~rtovanih {portnih aktivnosti,
- imajo za dolo~ene {portne programe zagotovljeno redno vadbo,
- so registrirani in delujejo najmanj 1 leto od dneva registracije dejavnosti,
- dru{tva imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, ~lanstvu in pla~ani

~lanarini.

II. VSEBINSKE DOLO^BE

4. ~len
Sofinancira se naslednja vsebina letnega programa {porta:
1. {portna vzgoja otrok in mladine 
2. {portna dejavnost {tudentov
3. {portna rekreacija
4. kakovostni {port
5. vrhunski {port
6. {port invalidov
7. izobra`evanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v {portu
8. znanstveno-raziskovalna dejavnost
9. zalo`ni{ka dejavnost v {portu
10. {portni objekti
11. informacijski sistem na podro~ju {porta
12. {portne prireditve
13. delovanje dru{tev

Postopek za dodelitev sredstev

5. ~len
(1) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje `upan.

Naloge komisije so, da pripravi razpis in razpisno dokumentacijo z vsemi podatki,
ki omogo~ajo vlagateljem izdelati popolno vlogo ter izvede postopek javnega
razpisa. 

(2) Komisijo, ki ima {tiriletni mandat, sestavljajo: predstavnik ob~ine, predstavnik
uporabnikov in strokovni delavec na podro~ju {porta. Predsednika komisije izmed
~lanov imenuje `upan.

6. ~len
(1) Ob~ina Bohinj vsako leto, najkasneje v enem mesecu po sprejemu letnega progra-

ma {porta, objavi javni razpis. Podlaga za javni razpis je letni program {porta v
Ob~ini Bohinj, ki ga na podlagi sprejetega prora~una za teko~e leto sprejme
ob~inski svet.

(2) Javni razpis se objavi v ~asopisu Bohinjske novice in na spletni strani Ob~ine
Bohinj. 

7. ~len
(3) Postopek razpisa in dodeljevanje finan~nih sredstev poteka v naslednjem zapored-

ju:
- priprava sklepa o za~etku postopka,
- imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
- priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa {porta,
- odpiranje vlog in poziv k dopolnitvi vlog,

- pregled in vrednotenje prispelih vlog,
- dolo~itev vi{ine in namena dodeljenih sredstev posameznim izvajalcem,
- obve{~anje izvajalcev o izbiri,
- re{evanje morebitnih prito`b izvajalcev,
- sklepanje pogodb.

8. ~len
Javni razpis mora vsebovati:
- podatke o naro~niku, 
- 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 vi{ino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa; 
- navedbo uslu`benca ob~ine pristojnega za posredovanje informacij v zvezi z jav-

nim razpisom in razpisno dokumentacijo,
- rok, do katerega morajo biti predlo`ene vloge, 
- datum odpiranja vlog, 
- rok, v katerem bodo vlagatelji obve{~eni o izidu javnega razpisa,
- kriterije in merila za vrednotenje programov {porta,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva.

9. ~len
(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 dopol-
ni ali ne odpravi pomanjkljivosti, zavr`e direktor ob~inske uprave ali druga od
`upana poobla{~ena oseba s sklepom.

(2) Zoper sklep je dopustna prito`ba na `upana Ob~ine Bohinj v roku 15 dni od vro~itve
sklepa.

(3) Zoper `upanovo odlo~bo ni prito`be, mo`no je spro`iti upravni spor.

10. ~len
(1) Komisija opravi vrednotenje popolnih vlog in o tem sestavi zapisnik.
(2) Direktor ob~inske uprave ali druga od `upana poobla{~ena oseba izda izvajalcem

programov sklepe o vi{ini in namenu odobrenih sredstev.
(3) Zoper sklep iz prej{njega odstavka je v roku 15 dni po prejemu mo`no pri `upanu

Ob~ine Bohinj vlo`iti prito`bo.
(4) Zoper `upanovo odlo~bo ni prito`be, mo`no je spro`iti upravni spor.

11. ~len
(1) Po preteku roka za prito`be `upan z izvajalci programov sklene pogodbe o sofinan-

ciranju izvedbe programov {porta v ob~ini. Pogodbe opredeljujejo realizacijo pro-
gramov in na~in nadzora nad porabo sredstev.

(2) Pogodba mora vsebovati slede~e elemente:
- vsebino in obseg programov,
- ~as realizacije programa,
- pri~akovane dose`ke,
- obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz ob~inskega prora~una,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.

12. ~len
Vrednotenje vlog se izvede v skladu s Pogoji, merili in normativi za izvajanje letne-

ga programa {porta v Ob~ini Bohinj, ki so sestavni del pravilnika.

III. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

13. ~len
S sprejetjem tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik za vrednotenje letnega pro-

grama {porta v Ob~ini Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 2/04).

14. ~len 
Ta pravilnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 671-1/2011
Bohinjska Bistrica, 31. marec 2011

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA [PORTA V OB^INI BOHINJ
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje {porta v ob~ini Bohinj so pripravljeni v skladu z dolo~bami Zakona o {portu in Nacionalnim programom {porta v Republiki Sloveniji. 

Za izvajanje letnih programov se podrobneje dolo~ijo merila za:
• razvrstitev {portnih panog v skupine glede na vsebino,
• razvrstitev {portnih panog glede na raz{irjenost in uspe{nost,
• programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg,
• vi{ino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.

Elementi za opredelitev vi{ine sofinanciranja programov letnega programa {porta so: obseg programa, velikost vadbene skupine, vrednost ure strokovnega kadra, vrednost ure
najema {portnega objekta, materialni stro{ki za izpeljavo programov ter drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa {porta v RS.



Bohinj, 8. april 2011 [tevilka 3URADNI VESTNIK OB^INE BOHINJ

Lokalna skupnost uresni~uje javni interes v {portu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela letnega programa {porta, s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za oprav-
ljanje in razvoj {portnih dejavnosti ter na~rtovanjem, gradnjo in vzdr`evanjem javnih {portnih objektov.

Ob~inski svet uvrsti v letni program {porta tiste vsebine programa, ki so pomembne za lokalno skupnost in upo{teva tudi tradicijo in posebnosti {porta v lokalni skupnosti. 

Vrednost to~ke se dolo~i vsako leto posebej v skladu z razpolo`ljivimi sredstvi za {port na posameznih prora~unskih postavkah. Obseg razporejenih sredstev v skladu s temi
merili ne sme presegati razpolo`ljivih sredstev v prora~unu za teko~e leto in letnega programa {porta.

Vrednost to~ke je odvisna od razpolo`ljivih sredstev.

VSEBINA IN OBSEG PROGRAMA

1. [portna vzgoja otrok in mladine 
[portna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s {portom zunaj obveznega izobra`evalnega programa ne glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa pozi-

tivnih u~inkov na skladen biopsihosocialni razvoj odra{~ajo~ega in zore~ega mladega ~loveka {e izrazito vzgojni pomen. Opredelimo jo lahko kot vzgojo za zdravo `ivljenje, zavze-
manje za fair play, strpnost, spo{tovanje posameznika in vzgojo za ve~jo kakovost `ivljenja v dobi odraslosti in starosti. Zato ima {port mladih prednostno mesto v letnem pro-
gramu {porta.

1.1. [portna vzgoja pred{olskih otrok
Aktivnost otroka v prvih letih `ivljenja je podlaga za kasnej{e gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na razvoj njegovih spoznavnih procesov, socialni in emocionalni razvoj.

1.1.1. Interesna {portna vzgoja pred{olskih otrok

Pred{olsko obdobje obsega ~as od otrokovega rojstva do sprejema v {olo (do 6 let).

Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi Zlati son~ek, Nau~imo se plavati, Ciciban planinec in {portne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci {portnih programov za
pred{olske 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 najve~ 20 otrok.

Preglednica 1

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader Propagandno gradivo

{t. ur VT {t. ur {t. to~k {t. to~k

Nau~imo se plavati 8-10 20 20 20 20 10
Te~aji (drsanje, smu~anje) 8-10 20 20 20 20 10
Zlati son~ek 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

* {portne dejavnosti, ki jih organizirajo {portna dru{tva in drugi izvajalci
VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

Za izvajanje programa {portne zna~ke – Zlati son~ek v vzgojno-varstveni organizaciji se zagotovijo: {portne knji`ice, zna~ke, diplome in medalje.

1.2. [portna vzgoja {oloobveznih otrok

1.2.1. Interesna {portna vzgoja {oloobveznih otrok

So programi za otroke od 6. do 15. leta, ki jih lahko izpeljujejo vsi izvajalci {portne dejavnosti. 

Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi Zlati son~ek, Krpan, Nau~imo se plavati in drugi programi za skladen razvoj otrok in mladostnikov. 

Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo in izpeljavo ob~inskih {olskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo te~ajev plavanja in objekt.

Preglednica 2

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Tekmo. Objekt Strokovni kader                 Propagandno gradivo

{t. to~k {t. ur VT {t. ur {t. to~k {t. to~k

Nau~imo se plavati 8-10 20 20 20 20 10
Te~aji 8-10 20 20 20 20 10
Zlati son~ek 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 {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

Za izvajanje programa {portne zna~ke – Zlati son~ek in Krpan v vzgojno-varstveni organizaciji se zagotovijo: {portne knji`ice, zna~ke, diplome in medalje.
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1.2.2. [portna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski {port

Programi {portne vzgoje zajemajo na~rtovano vzgojo mladih {portnikov v starosti od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov
primerljivih z dose`ki vrstnikov v mednarodnem merilu. 

Programi morajo omogo~ati ob {portnih uspehih tudi uspe{no izobra`evanje skladno s pravilnikom o prilagajanju {olskih obveznosti. Programi so lahko razdeljeni na ve~ stopenj.
Obseg in vsebina programov je odvisna od posebnosti posameznih skupin otrok in {portnih zvrsti.

Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: najem objekta, strokovni kader ter materialni stro{ki programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

I. stopnja Cicibani do 6 let
II. stopnja Mlaj{i de~ki-ce 7-11 let
III. stopnja Starej{i de~ki-ce 12-15 let

Individualne {portne panoge

Preglednica 3

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader Mat. stro{ki

{t. ur VT {t. ur {t. to~k {t. to~k

Cicibani-ke Tabela I[ 160-180 160-180 160-180 160-180 75
Mlaj{i de~ki-ce Tabela I[ 180-200 180-200 180-200 180-200 75
Starej{i de~ki-ce Tabela I[ 200-240 200-240 200-240 200-240 75

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

Tekmovanja Vel. skupine Dr`avni prvaki

Posamezno {t. to~k Ekipno {t. to~k

Cicibani-ke 1 25 70
Mlaj{i de~ki-ce 1 25 70
Starej{i de~ki-ce 1 25 70

Kolektivne {portne panoge

Preglednica 4

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader Mat. stro{ki

{t. ur VT {t. ur {t. to~k {t. to~k

Cicibani-ke Tabela K[ 160-180 160-180 160-180 160-180 75
Mlaj{i de~ki-ce Tabela K[ 180-200 180-200 180-200 180-200 75
Starej{i de~ki-ce Tabela K[ 200-240 200-240 200-240 200-240 75

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

Tekmovanja Vel. skupine Dr`avni prvaki
ekipno {t. to~k

Cicibani-ke 1 70
Mlaj{i de~ki-ce 1 70
Starej{i de~ki-ce 1 70

1.2.3 {portna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

V te programe se glede na interes lahko vklju~ujejo 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

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader

{t. ur VT {t. ur {t. to~k

Prilagojeni programi 5-10 80 80 80 80

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O
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1.3. [portna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna {portna vzgoja mladine

Interesna {portna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vklju~ujejo v {portne programe.

Programe za mladino od 15. do 20. let lahko izpeljujejo vsi izvajalci {portne dejavnosti.

[portna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izbolj{anju {portnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizi~ne sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanj{evanju
negativnih posledic sodobnega `ivljenja, prepre~evanje zdravju {kodljivih razvad ter zadovoljitvi potreb po igri in tekmovalnosti. 

Programe na ravni lokalne skupnosti se sofinancira v vi{ini 80. urnih programov na skupino, v kateri je vklju~enih najve~ 20 mladih in najem objekta.

Preglednica 6

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader

{t. ur VT {t. ur {t. to~k

Interesne {portne dejavnosti 8-10 80 80 80 80

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

1.3.2. [portna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski {port

Programi {portne vzgoje zajemajo na~rtovano vzgojo mladih {portnikov, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov primerljivih z dose`ki vrstnikov v med-
narodnem merilu. Programi morajo omogo~ati ob {portnih uspehih tudi uspe{no izobra`evanje skladno s pravilnikom o prilagajanju {olskih obveznosti oziroma posebnih organizacij-
skih oblik ({portni oddelki). Programi so lahko razdeljeni na ve~ stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifi~nosti {portne zvrsti.

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira objekt in strokovni kader.

I. stopnja kadeti-nje 16-17 let
II. stopnja mladinci-ke 18-20 let

Individualni {porti

Preglednica 7

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader

{t. ur VT {t. ur {t. to~k

Kadeti-nje Tabela I[ 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100
Mladinci-ke Tabela I[ 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

Mo`nost pridobitev dodatnih to~k za osvojene naslove dr`avnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih ter za programe {port-
nikov, ki imajo po veljavnih Kriterijih za kategoriziranje {portnikov RS eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dose`kov v kategoriji mladincev (mladinski in dr`avni razred).

Tekmovanja Vel.skup. Kategorizacija Dr`avni prvaki                          Evropska prve. Svetovna prve.

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 {porti

Preglednica 8

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader

{t. ur VT {t. ur {t. to~k

Kadeti-nje Tabela K[ 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100
Mladinci-ke Tabela K[ 400-1100 400-1100 400-1100 400-1100

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

Mo`nost pridobitev dodatnih to~k za osvojene naslove dr`avnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih ter za programe {port-
nikov, ki imajo po veljavnih Kriterijih za kategoriziranje {portnikov RS eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dose`kov v kategoriji mladincev (mladinski in dr`avni razred).



Bohinj, 8. april 2011[tevilka 3 URADNI VESTNIK OB^INE BOHINJ

Tekmovanja Vel.skup. Kategorizacija Dr`avni prvaki Evropska prvenstva Svetovna prvenstva

ml. dr. Ekipno {t. to~k Ekipno {t. to~k Ekipno {t. to~k

Kadeti-nje 1 10 15 75 250 350
Mladinci-ke 1 10 15 75 250 350

1.3.3. [portna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

[portna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vklju~evanje v vsakdanje `ivljenje. Uspeh v {portnih dejavnostih
vpliva na uspe{no socialno integracijo, polno in bogatej{e `ivljenje.

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader za 80-urni program na skupino, v kateri je najve~ 10 mladih in objekt.

Preglednica 9

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader

{t. ur VT {t. ur {t. to~k

Prilagojeni program 5-10 80 80 80 80

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

2. [portna dejavnost {tudentov 
Je pomembna sestavina `ivljenja {tudentov, saj je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k polnej{i uresni~itvi ~loveka, bogastvu njegovega telesnega in du{evnega zdravja
ter integriteti osebnosti.

2.1. Interesna {portna dejavnost {tudentov

Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih {portnih panogah in odpravljanje plavalne nepismenosti, univerziado v obsegu strokovnega kadra 80 urne-
ga programa na skupino z najve~ 20 {tudenti in najem objekta.

Preglednica 10

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader

{t. ur VT {t. ur {t. to~k

Interesne {portne dejavnosti 8-10 80 80 80 80
Plavanje 8-10 80 80 80 80
Univerzijada 8-10 80 80 80 80

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

3. [portna rekreacija

Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izbolj{ati celostni zdravstveni status, humanizirati ~lovekovo `ivljenje, zmanj{ati negativne posledice dana{njega na~ina `ivljenja, prepre~evati
upadanje vitalnosti ter z motivi pritegniti ~im ve~ ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega proste-
ga ~asa.

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino z najve~ 20 ~lani, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogro`ene ter
ob~ane, starej{e od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.

Preglednica 11

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader Materialni stro{ki

{t. ur VT {t. ur {t. to~k {t. {t. to~k

Program vadbe 18-20 80 80
Programi vadbe za starej{e od 65 let 18-20 80 80 80 80
Rekreacijska tekmovanja 20-30 5/leto 60
Planinci 18-20 10 poh. 50

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

4. Kakovostni {port

V kakovostni {port sodijo priprave in {portna tekmovanja ~lanskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih mo`nosti za vklju~itev v pro-
grame vrhunskega {porta in jih program rekreacijskega {porta ne zadovoljuje. 
V skupino {portnikov za vrednotenje kakovostnega {porta pri individualnih {portih {tejejo {portniki, ki so v dru{tvu registrirani kot tekmovalci v ~lanski kategoriji in so se v pretek-
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lem letu udele`ili dr`avnega prvenstva. Pri kolektivnih {portih in miselnih igrah se poleg tistih, ki so se udele`ili dr`avnega prvenstva, upo{tevajo tudi ostali registrirani tekmovalci v
~lanski 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

Naziv programa Vel. skupine Objekt

{t. ur VT

Individualni {porti Tabela I[ 170-320 170-320
Kolektivni {porti Tabela K[ 170-320 170-320
Miselne igre 8 170-320 170-320

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

Mo`nost pridobitev dodatnih to~k za osvojene naslove dr`avnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih , finalu svetovnega pokala in kon~ni uvrstitvi na lestvici svetovne-
ga pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za programe {portnikov, ki imajo po veljavnih Kriterijih za kategoriziranje {portnikov RS kategorizacijo dr`avnega razreda.

Tekmovanja Vel.skup. Kategorizacija Dr`avni prvaki Evropska prve. Svetovna prve.

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 {port

Vrhunski {port je priprava in tekmovanje {portnikov, ki imajo status {portnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. 

Upo{tevajo se kategorizirani {portniki po kriterijih Olimpijskega komiteja - zdru`enja {portnih zvez Slovenije.

Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader in najemnina objekta:
- za vrhunske {portnike v individualnih {portnih panogah najve~ 1200 ur programa,
- v kolektivnih {portnih panogah za ekipe, katerih ~lani so kategorizirani vrhunski {portniki, 1200 ur programa.

Preglednica 13

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader

{t. ur VT {t. ur {t. to~k

Individualni {porti 1 1200 1200 1200 1200
Kolektivni {porti 1 1200 1200 1200 1200

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

[portni dodatek kategoriziranim {portnikom:

[t. to~k

[portnik svetovnega razreda 2400
[portnik mednarodnega razreda 1200
[portnik perspektivnega razreda 900
[portnik dr`avnega razreda 600
[portnika mladinskega razreda 300

Ob~inska priznanja {portnikom

Ob~ina Bohinj v prora~unu zagotavlja sredstva za ob~inska priznanja {portnikom za vrhunske {portne dose`ke v obliki denarnih nagrad. Ob~inska priznanja, ki niso predmet
prijave na razpis podeli `upan.

Osnova za podelitev nagrade je stalno bivali{~e na obmo~ju Ob~ine Bohinj. [tevilo nagrad se dolo~i, z LP[, v okviru razpolo`ljivih sredstev v ob~inskem prora~unu. Nagrada
se podeli v vi{ini ene povpre~ne neto pla~e v RS, ki velja v mesecu pred izpla~ilom nagrade. 

V spodnji preglednici je navedena vrsta tekmovanja in dose`eno mesto, ki predstavlja dolo~en % nagrade.

Preglednica 14

Osvojeno mesto Udele`ba, ne glede na dose`eno mesto

1. 2. 3.

Olimpijske in paraolimpijske igre 100 90 80 30

[tevilka 3



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 -
Dr`avni prvenstvo 30 20 15

Za {porte, ki niso olimpijski in niso na rednem programu olimpijskih iger, se indeks zmanj{a za 30 %.

6. [port invalidov

[portna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s {portom.

Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z najve~ 10 invalidov, sofinancira se uporaba objekta in strokovni kader.

Preglednica 15

Elementi za vrednotenje

Naziv programa Vel. skupine Objekt Strokovni kader

{t. ur VT {t. ur {t. to~k

Vsi programi 8-10 80 80 80 80

VT = vmesno {tevilo to~k / VT pomno`imo z ustreznim faktorjem iz Tabele [O

Pri {portu invalidov se v primeru vrhunskega {porta vrednoti enako kot za druge kategorizirane {portnike.

7. Izobra`evanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v {portu

Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobra`evanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ter njihovo {tipendiranje.

Za sofinanciranje {olanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih {portnih programov v Ob~ini Bohinj.

Vsak izvajalec letnega programa {porta lahko za sredstva izobra`evanja in usposabljanja kandidira z najve~ enim kandidatom, za sredstva izpopolnjevanja pa z vsemi kandi-
dati, ki pri njem opravljajo strokovno delo. Pravico do izobra`evanja in usposabljanja imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih {portnih programov v Ob~ini Bohinj in se
obve`ejo, da bodo pri izvajalcih opravljali strokovno delo najmanj {e 3 leta.

Naziv programa {t. to~k / kandidata

Izobra`evanje 10
Sodnik 8
Usposabljanje 3. stopnja 7
Usposabljanje 2. stopnja 5
Usposabljanje 1. stopnja 3
Izpopolnjevanje – seminarji 2
Izpopolnjevanje – obnavljanje licenc 1

Sofinanciranje se izvr{i, ko izvajalec posreduje kopijo ra~una o opravljenem izobra`evanju. Vrednost to~ke ne sme presegati vrednosti stro{kov izobra`evalnega programa.

8. Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Namen je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave s podro~ja {porta ter prena{ati izsledke v prakso. 

Iz prora~una Ob~ine Bohinj se lahko sofinancirajo projekti, ~e imajo izsledki raziskav aplikativno vrednost za podro~je {porta v Ob~ini Bohinj in je zagotovljen sorazmeren dele`
drugih financerjev. 

Za pridobitev ustreznih to~k za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela morajo kandidati predlo`iti projekt znanstveno raziskovalnega dela. Kandidat pridobi sredstva za sofi-
nanciranje dela na osnovi poro~ila o opravljenem delu, kateremu morajo biti prilo`eni izsledki dosedanjega poteka dela:
- poro~ilo o opravljenih meritvah oziroma anketiranju,
- poro~ilo o opravljenih meritvah in obdelavi podatkov,
- zaklju~no poro~ilo znanstveno raziskovalnega dela.

Kandidat lahko kandidira za sredstva po kon~anju celotnega projekta. Projekt mora biti zanimiv za podro~je {porta na obmo~ju Ob~ine Bohinj.

Naziv programa {t. to~k /kandidata

Celotna izvedba znanstveno raziskovalnega dela 20
Meritve in obdelava podatkov znanstveno raziskovalnega dela 8

9. Zalo`ni{ka dejavnost

Zalo`ni{ka dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in drugih periodi~nih in ob~asnih {portnih publikacij.

Pogoji za pridobitev to~k za izdajo publikacij je predlo`itev vsebinske zasnove publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije ter natan~en finan~ni na~rt.
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Naziv programa {t. to~k

Strokovna literatura 5
Periodi~na/ob~asna literatura 2

Strokovna literatura:
- temeljna strokovna dela iz osnovnih in mejnih podro~ij {porta,
- strokovna dela s podro~ja {portne vzgoje, {portnega treniranja in {portne rekreacije,
- u~beniki in gradiva za potrebe usposabljanja, izobra`evanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov,
- literatura, namenjena ozave{~anju in animaciji za aktivno vklju~evanje prebivalstva v {portne dejavnosti.
Periodi~na literatura:
– revije za teoreti~na in prakti~na vpra{anja {portne vzgoje, {portnega treniranja in {portne rekreacije in deli revij s tovrstno tematiko,
– znanstvene revije s podro~ja {porta,
– zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov.

10. [portni objekti

Strokovne naloge na podro~ju na~rtovanja in gradnje novih ter posodobitve obstoje~ih {portnih objektov in gospodarjenja z njimi.

Naziv programa Vrednost financiranja

Opremljanje in vzdr`evanje {portnih objektov do najve~ 5 % vrednosti
Razvoj {portnih pripomo~kov in opreme do najve~ 50 % vrednosti

Sofinanciranje najema objektov izra~unamo tako, da v preglednicah {portnih vsebin vmesno {tevilo to~k (VT) pomno`imo s faktorjem navedenim v spodnji preglednici (Tabela
[O). Sofinancirajo se izklju~no najemi prostorov/objektov, za katere morajo izvajalci {portnih programov za uporabo pla~ati najemnino/uporabnino.

Tabela [O

ZAPRTI [PORTNI OBJEKTI Faktor
{portna dvorana / za tekme 3,5
{portna dvorana 2,5
Telovadnica / za tekme 1,5
Telovadnica /mala 0,5
Telovadnica / velika 0,8
Dvorane gasilskih domov, krajevnih skupnosti, u~ilnice, klubski prostori 0,5
Pokriti bazen 2,5
Plezalna stena 0,5
ODPRTI [PORTNI OBJEKTI Faktor
Nogometno igri{~e 0,8
Malo nogometno igri{~e z umetno travo 0,5
Teni{ko igri{~e 0,5
Igri{~e za odbojko na mivki 0,3
Asfaltne plo{~adi 0,3
Balini{~e 0,4
Smu~i{~e 1,5
Teka{ke smu~arske proge 0,1
Planinske poti, telovadba prostori 0,1
Drsali{~e 0,1
Skakalnica 1,5

11. Informacijski sistem na podro~ju {porta

Informacijski sistem vsebuje podatke s podro~ja organiziranosti {porta, {portnih objektov, financiranja {porta in {portnih programov ter razvide, ki so dolo~eni z Zakonom o
{portu. 

Iz prora~una Ob~ine Bohinj se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.

Vrsta sistema {t. to~k

Vodenje informacijskega sistema 5
Izdelava programa 4
Izdelava in vzdr`evanje lastne spletne aplikacije 3
Nakup tehnologije za {port 2
Uporaba drugih spletnih aplikacij 1

12. [portne prireditve

Iz prora~una lokalne skupnosti se lahko sofinancira materialne stro{ke (najemnina objekta, tiskanje in nabava propagandnega materiala, sodni{ki stro{ki) mednarodnih tek-
movanj, tekmovanj na dr`avnem nivoju, regijskih prvenstev in ob~inskih prireditev, ki imajo namen pospe{evanja motivacije za {port, {portno aktivnost in imajo promocijski u~inek
na {port, gospodarstvo in turizem, razen {olskih tekmovanj ter potekajo na obmo~ju ob~ine.
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Vrsta prireditve {t. to~k

Mednarodna tekmovanja 5
Tekme na dr`avnem nivoju 4
Regijska tekma 3
Tradicionalne prireditve 2
Ob~inske prireditve 1

Sredstva iz letnega programa se naka`ejo na podlagi dokazil o izvedbi prireditve.

13. Delovanje dru{tev 

[portna dru{tva kot osnovne {portne organizacije za svoje delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stro{kov in pla~ilo storitev, povezanih z njihovo
dejavnostjo.

Dru{tvo pridobi za svoje delovanje 1 to~ko za vsakega aktivnega ~lana s pla~ano ~lanarino  in se udele`uje vadbe ter 2 to~ki za vsakega ~lana dru{tva, ki je registriran kot tek-
movalec pri ustrezni nacionalni pano`ni zvezi. 

Dru{tva, ki jim je bil podeljen status dru{tev, ki delujejo v javnem interesu na podro~ju {porta s strani Ministrstva za {olstvo, znanost in {port, pridobijo za svoje delovanje {e
dodatnih 100 to~k. Status se dokazuje z odlo~bo pristojnega Ministrstva.

Dru{tva {t. to~k

^lan 1
Registrirani ~lan 2
Status delovanja v javnem interesu 100

[tevilo {portnikov v vadbenih skupinah

Individualni {porti

Tabela I[

[portna panoga Cicibani ml. de~ki St. de~ki Kadeti Mladinci Kakovostni {port
Cicibanke ml. deklice St. deklice kadetinje Mladinke

Alpinizem - - 8 8 8 8
Alpsko smu~anje 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 {porti 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
Konjeni{tvo 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
Smu~arski teki 6 6 4 4 4 4
Smu~arski skoki 6 6 6 6 4 4

Kolektivni {porti

Tabela K[

[portna panoga Cicibani ml. de~ki St. de~ki Kadeti Mladinci Kakovostni {port
Cicibanke ml. deklice St. deklice kadetinje Mladinke

Hokej 25 22 22 22 22 22
Ko{arka 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
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14.
Na podlagi tretjega odstavka 98. ~lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, {t.

11/2011-UPB4) in na podlagi 119. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj je ob~inski svet na 6.
redni seji, dne 31. marca 2011 sprejel

ZAKLJU^NI RA^UN
prora~una Ob~ine Bohinj za leto 2010

1. ~len
Sprejme se zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Bohinj za leto 2010, katerega ses-

tavni deli so: bilanca prihodkov in odhodkov, ra~un finan~nih terjatev in nalo`b, ra~un
financiranja, poro~ilo o porabi rezervnega sklada obvezne prora~unske rezerve in
poro~ilo o porabi stanovanjskega rezervnega sklada ter zaklju~ni ra~un EZR.

2. ~len
Zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Bohinj za leto 2010 sestavljajo splo{ni in poseb-

ni del. V splo{nem delu je podan podrobnej{i prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ra~una
finan~nih terjatev in nalo`b ter ra~una financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvi-
denih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov prora~una Ob~ine Bohinj za leto 2010.

Zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine 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.  Prora~unski primanjkljaj 133.080 EUR

B) RA^UN FINAN^NIH TERJATEV IN NALO@B:
IV.  Prejeta vra~ila danih posojil in prodaja kapitalskih dele`ev 1.386 EUR
V.   Dana posojila in pove~anje kapitalskih dele`ev, razpor. kupnin 

v javne sklade in agencije  999 EUR
VI. Prejeta minus dana posojila (prese`ek) 387 EUR

C) RA^UN FINANCIRANJA:
VII.  Zadol`evanje prora~una 379.000 EUR
VIII. Odpla~ilo dolga 135.000 EUR
X.    Neto zadol`evanje prora~una 244.000 EUR
IX.   Sprememba stanja sredstev na ra~unu 111.307 EUR
XII.  Stanje sredstev na ra~unu 31.12.2009 - 8.150 EUR
Skupaj sredstva na ra~unu 31.12.2010 103.157 EUR

Sredstva na ra~unu Ob~ine Bohinj za leto 2010 izhajajo iz naslova primanjkljaja
sredstev na ra~unu na dan 31.12.2009 in spremembe stanja sredstev prora~una leta
2010 ter prenosa namenskih sredstev. Prese`ek sredstev v vi{ini 103.157 EUR se pre-
nese za namene Prora~una Ob~ine Bohinj za leto 2011.

Zaklju~ni ra~un 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

Zaklju~ni ra~un 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

Zaklju~ni ra~un EZR Ob~ine 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. ~len
Zaklju~ni ra~un prora~una Ob~ine Bohinj za leto 2010 se objavi v Uradnem vest-

niku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 410-0014/2011
Bohinjska Bistrica, 31. marec 2011

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

15.
Na podlagi 8. ~lena Odloka o prometnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera

(Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 5/08-UPB1, 1/09, 3/10) in na podlagi 17. ~lena Statuta
Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 8/07) ter, je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj
na 6. redni seji, dne 31. marca 2010 sprejel

SKLEP
o vi{ini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov
(cena parkiranja), nadomestil za uporabo gozdne ceste
Stara Fu`ina-Voje in Vogar-planina Blato, ceni, re`imu in
uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk

I.
Ob~inski svet Ob~ine Bohinj sprejme sklep o vi{ini:

1. nadomestila za uporabo parkirnih prostorov,
2. nadomestila za uporabo gozdne ceste Stara Fu`ina-Voje in Vogar-planina Blato.

II.
Za vse cene velja, da je DDV vklju~en v vi{ini nadomestila.

III.
Vi{ine nadomestila za uporabo parkirnih povr{in in gozdne ceste, ki so priloga tega

sklepa, dolo~a 6. in 7. ~len Odloka o prometnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera.

IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o vi{ini nadomestil za uporabo

javnih parkirnih prostorov (cena parkiranja) in nadomestilo za uporabo gozdne ceste
Stara Fu`ina-Voje in Vogar-planina Blato, {t. 032-36/2008 z dne 24. april 2008 (Uradni
vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 4/08).

V.
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 224-1/2009-6
Bohinjska Bistrica, 31. marec 2011

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

I. – VI[INE NADOMESTIL ZA UPORABO PARKIRNIH PROSTOROV:

1. Vi{ina nadomestila za uporabo parkirnih prostorov, ki jih navaja Odlok o promet-
nem re`imu na obmo~ju bohinjskega jezera (na Vegelju, pod Skalco, za hotelom Jezero,
na Naklovi glavi in v Ukancu, na Voren~kojci, pod @i~nico Vogel.

Vrsta vozila Prva ura parkiranja Vsaka pri~eta Celodnevno
nadaljnja ura parkiranje na

Voren~kojci

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 povr{in v Labori in na travniku pred
Turisti~nim dru{tvom, se zara~unava dnevno parkiranje v vi{ini 5 EUR.

3. Vi{ina nadomestila za uporabo parkirnih prostorov pred Turisti~nem dru{tvo
Bohinj v Rib~evem Lazu – cona kratkotrajnega parkiranja (parkiranje je dovoljeno mak-
simalno eno uro).

Vrsta vozila Ena ura parkiranja Dalj{e parkiranje

Osebno vozilo,
kombinirano vozilo 1 EUR Ni dovoljeno

4. Druge oblike pla~il nadomestil za uporabo parkirnih prostorov.

Oblika nadomestila znesek

Letna dovolilnica za osebni avto - (lastniki po~itni{kih hi{ in stanovanj) 30 EUR
Nalepka za osebni avto – ob~ani Ob~ine Bohinj 10 EUR
Letna dovolilnica za avtobus 80 EUR
Kartica gost Bohinja - individualna 10 EUR
Kartica gost Bohinja - dru`inska 13 EUR
Kartica gost Bohinja - individualna (brez ugodnosti parkiranja)* 5 EUR
Kartica gost Bohinja - dru`inska (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 obmo~ju
Bohinjskega jezera in sicer v terminih, ki ga dolo~a Odlok o prometnem re`imu na
obmo~ju Bohinjskega jezera, razen na parkirnem prostoru pred Turisti~nem dru{tvo
Bohinj Rib~evem Lazu, kjer je nadomestilo potrebno pla~ati vse leto.

II. – VI[INA NADOMESTILA ZA UPORABO GOZDNE CESTE:

1. Vi{ina nadomestila za uporabo gozdne ceste Stara Fu`ina-Voje in Vogar-planina Blato.

Lokacija Vrsta vozila Cena

Cesta Voje, Vogar-planina Blato Osebno vozilo 10 EUR
(cestnina + parkiranje 1 dan) Kombinirano vozilo 12 EUR

Kamion 50 EUR/dan

Dovolilnica za organizirane prevoze Osebno vozilo 20 EUR/dan
(padalci, planinci) - dnevna Kombinirano vozilo 50 EUR/dan

Dovolilnica za organizirane prevoze Osebno vozilo 60 EUR/teden
(padalci, planinci) - tedenska Kombinirano vozilo 140 EUR/teden

Dovolilnica za organizirane prevoze Osebno vozilo 165 EUR/mesec
(padalci, planinci) - mese~na Kombinirano vozilo 420 EUR/mesec

Letna dovolilnica za cesto Voje, 500 EUR/leto
Vogar-planina Blato (planinske ko~e).

Izvajanje javnih prevozov na gozdni cesti Naknadni dogovor med 
Ob~ino Bohinj in 
morebitnimi izvajalci

Re`im uporabe navedene gozdne ceste in pripadajo~ega parkirnega prostora navaja
Odlok o prometnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera.

16.
Na podlagi 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07)

je ob~inski svet na 6. redni seji, dne 31. marca 2011 sprejel

SKLEP
o dolo~itvi cen vo`enj s turisti~nim ~olnom

I.
V Ob~ini Bohinj za prevoze turistov s turisti~nim ~olnom uporablja cenik, ki je prilo-

ga tega sklepa.

II. 
Za cene v ceniku velja, da vsebujejo DDV. 

III.
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 032-11/2010-3
Bohinjska Bistrica: 31. marec 2011 @upan Ob~ine Bohinj

Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

CENE VO@ENJ S TURISTI^NIM ^OLNOM:

ENOSMERNE KARTE CENA
Odrasli 8,5 € po osebi
Otroci 6 € po osebi
Enosmerna dru`inska 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
Pred{olska skupina otrok 2,5 € po osebi

POVRATNE KARTE CENA
Odrasli 10 € po osebi
Otroci 4 do 14 let 7 € po osebi
Povratna dru`inska 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
Pred{olska skupina otrok 3,5 € po osebi

*Dru`inska karta pripada dru`ini 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.

Za potrebe oblikovanja programov (paketov) in agencijskih popustov se omogo~i do
30% popust po sklepu `upana.

Na podlagi Odloka o prora~unu ob~ine Bohinj za leto 2011 (Uradni vestnik Ob~ine
Bohinj, {t. 9/2010) in Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Ob~ini Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 4/09, 4/11) Ob~ina Bohinj
objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v letu 2011 na obmo~ju Ob~ine Bohinj

1. Podatki o naro~niku
Ob~ina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica

2. Predmet razpisa
Sredstva so v prora~unu zagotovljena za naslednje namene:
- redno dejavnost,
- stro{ke prostora za {tudijo in izvedbo programa,
- nakup in vzdr`evanje opreme
- izdaja tiskanih gradiv.

3. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis in pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
- redno delujejo na podro~ju ljubiteljske kulture na obmo~ju Ob~ine Bohinj in

vklju~ujejo ob~ane Bohinja.
- opravljajo dejavnost na nepridobitni osnovi,
- imajo urejeno evidenco o ~lanstvu in zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo

programov, 
- delujejo na podro~ju kulture ve~ kot eno leto od dneva registracije dejavnosti,
- vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, 
- najmanj 1x letno svoje delo predstavijo javnosti, 
- prijavljene programe morajo izvajati ~lani dru{tva, ki se prijavi na razpis.

4. Kriteriji in merila 
Vrednotenje kulturnih programov bo izvedeno v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob~ini Bohinj.

5. Vi{ina razpisanih sredstev in vi{ina sofinanciranja
Vi{ina razpolo`ljivih sredstev:
- za redno dejavnost 19.800,00 €,
- nakup in vzdr`evanje opreme 6.850,00 €, 
- stro{ke prostora za {tudij in izvedbo programa 2.000,00 €
- za izdajo tiskanih gradiv se zbirajo namere, ki bodo vklju~ene v prora~un za leto 2012.

Letni programi za dejavnost se sofinancirajo najve~ do vi{ine 80 % vrednosti letnega pro-
grama. Stro{ki prostora za {tudij in izvedbo programa se sofinancirajo najve~ do 70%
stro{kov. Stro{ki za vzdr`evanje in nakup opreme se sofinancirajo najve~ do 60 % stro{kov.
Pla~ani koncerti, nastopi, razstave, predavanja itd., ki so naro~eni, odkupljeni in pla~ani,
se ne sofinancirajo.

6. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na ob~inski upravi  ali na spletni strani ob~ine
www.obcina.bohinj.si razpisi. Vloga mora vsebovati:
- v celoti izpolnjeno, `igosano in podpisano razpisno dokumentacijo
- vse zahtevane priloge

Razpisna dokumentacija obsega: obrazec 1(osnovni podatki), obrazec 2 (stro{ki pros-
tore za {tudijo in izvedbo programa), obrazec 3 (nakup in vzdr`evanje), obrazec 4 (izda-
ja tiskanih gradiv-namera 2012) in obrazci 5 (redna dejavnost po posameznih kulturnih
dejavnostih).

7. Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo
Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo lahko dobite na ob~inski upravi
pri Ivi Lapajne ali po tel {t. 577 0115. 

8. Rok za oddajo in datum odpiranja vlog
Prijavo po{ljite na naslov: Ob~ina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pri-
pisom "Prijava na razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za
leto 2011" do vklju~no 9.5.2011. Datum odpiranja vlog je predvidoma 10.5.2011.

9. Obvestilo o izboru
Komisija, ki jo imenuje `upan, bo na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov lju-
biteljske kulturne dejavnosti v Ob~ini Bohinj in na podlagi prispelih vlog pripravila pred-
log za sofinanciranje programov v Ob~ini Bohinj za leto 2011. O izboru bodo prosilci
obve{~eni v 30 dneh po zaklju~enem roku razpisa.

10. Rok porabe dodeljenih sredstev 
Dodeljena prora~unska sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2011.

[tevilka: 093-3/2011
Bohinjska Bistrica: 24. marec 2011

Ob~ina Bohinj, Ob~inska uprava
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