
12. ODLOK o prometnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera
13. SKLEP o vi{ini nadomestil na uporabo javnih parkirnih prostorov

(cena parkiranja) in nadomestilo za uporabo gozdne ceste
Voren~kojca - Voje, Vogar, planina Blato, ter ceni, re`imu in uporabi
letnih in ostalih dovolilnic, oziroma nalepk za leto 2007

14. SKLEP o ukinitvi statusa zemlji{~a javno dobro 
15. ODLO^BA 

12.
Na podlagi 65. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 100/05-UPB1) in
16. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 3/99, 1/03, 1/07), je
Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 7. redni seji, dne 24. maja 2007 sprejel

ODLOK
o prometnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera

I. TEMELJNE DOLO^BE

1. ~len
(vsebina odloka)

S tem odlokom se ureja promet in parkiranje na obmo~ju Bohinjskega jezera, na~in
uporabe gozdne ceste Stara Fu`ina - Voje, Vogar, planina Blato, na~in dolo~anja cene
parkirnin, na~in izdajanja “kartice GOST BOHINJA” ter letnih dovolilnic za parkiranje in
na~in nadzora.

2. ~len
(obmo~je)

Ta odlok velja za obmo~je Bohinjske jezerske kotline, od slapa Savice in na vzhodu
do meje, ki poteka po ju`nem in vzhodnem robu naselja Stara Fu`ina in Rib~ev Laz -
potok Suha ter za gozdno cesto Stara Fu`ina - Voje, Vogar - planina Blato.

II. RE@IM PROMETA PARKIRANJA

3. ~len
(prepovedi in omejitve)

(1) Na obmo~ju iz 2. ~lena tega odloka veljajo naslednje prepovedi in omejitve in je pre-
povedano:

1. voziti z vozili na motorni pogon po nekategoriziranih cestah in poteh (va{ke, poljske
in gozdne poti, prostori okrog parkiri{~, ipd.),

2. voziti vozilo izven kategoriziranih in nekategoriziranih cest,
3. hoditi izven obstoje~ih poljskih in pe{poti za dostop do obale Bohinjskega jezera,
4. parkirati izven parkiri{~ in drugih za to dolo~enih mestih, zlasti ne na javnih zelenih

povr{inah (zelenicah in parkih), kmetijskih zemlji{~ih, gozdnih povr{inah ter na
dostopnih gozdnih in poljskih poteh,

5. parkirati na parkiri{~ih v zasebni lasti brez soglasja lastnika ali upravljavca.
(2) Prepovedi iz 1. do 4. to~ke prej{njega odstavka tega ~lena ne veljajo za lastnike

nepremi~nin v kolikor gre za vo`njo, hojo ali parkiranje za potrebe opravljanje kmetij-
ske in gozdarske dejavnosti.

4. ~len
(parkiri{~a)

(1) Na obmo~ju 2. ~lena tega odloka so za parkiranje vozil namenjena naslednja javna
parkiri{~a: “pred Turisti~nim dru{tvom Bohinj”, “pod Skalco”, “na Veglju”, “za hotelom
Jezero” “Naklova glava”, “kri`i{~e Ukanc”, “na Voren~kojci”.

(2) Uporabniki parkiri{~a pred Turisti~nim dru{tvom, lahko v coni kratkotrajnega parki-
ranja parkirajo najve~ eno uro. Voznik mora ~as prihoda ozna~iti s parkirno uro na
vidnem mestu vozila, po poteku ene ure pa vozilo odpeljati.

(3) Parkirni prostor pri kulturnem domu v Stari Fu`ini spada v cono kratkotrajnega parki-
ranja na katerem je dovoljeno parkiranje maksimalno dve uri. Voznik mora ~as prihoda
ozna~iti s parkirno uro na vidnem mestu vozila, po poteku dveh ur pa vozilo odpeljati.

(4) Za potrebe organizacije ve~jih {portnih in tradicionalnih prireditev (kme~ka ohcet,
Kresna No~, Kravji bal idr.) ali ob izrednem pove~anju prometa, se lahko po pred-
hodnem soglasju `upana, za parkiranje vozil nameni travnik pred Turisti~nim
dru{tvom v Rib~evem Lazu, travnik nasproti Penziona Kristal v Rib~evem Lazu,

travnik “Labora” ter parkiri{~a v Ukancu in sicer travnik pri gostilni Erlah in travnik pri
gostinskem lokalu Raca”.

5. ~len
(1) Za parkiri{~a iz 4. ~lena tega odloka, ki niso last Ob~ine Bohinj, sklene Ob~ina

Bohinj z lastniki ustrezen dogovor.
(2) ^e lastnik oziroma najemnik svoje zemlji{~e, na obmo~ju za katerega velja ta odlok,

uporablja kot javno parkiri{~e in zara~unava nadomestilo, mora za to dejavnost pri-
dobiti potrebna dovoljenja ter soglasje Ob~ine Bohinj in upo{tevati vsa dolo~ila tega
odloka. V tem primeru mora lastnik oziroma najemnik urediti odnose z ob~ino s
posebno pogodbo, v kateri se dolo~i tudi termin pobiranja nadomestila.

6. ~len
(uporaba parkiri{~, pla~evanje uporabe parkiri{~a in ~as pobiranja parkirnine)   

(1) Uporabniki parkiri{~a morajo na obmo~ju, kjer je dovoljeno celodnevno parkiranje in
na obmo~ju kratkotrajnega parkiranja za uporabo parkiri{~a pla~ati parkirnino.

(2) Parkirnina se pla~uje na uro uporabe. Na~in pla~ila mora biti ozna~en s predpisano
prometno signalizacijo.

(3) Voznik mora ozna~iti ~as prihoda z ustreznim parkirnim listkom, ki ga kupi na pro-
dajnem mestu oziroma parkirni uri in ga namestiti na vidno mesto notranje strani
prednjega vetrobranskega stekla in mora biti dobro ~itljiv.

(4) Parkirni listek mora biti pravilno ozna~en. Neozna~en ali nepravilno ozna~en listek
se {teje kot neveljaven.

(5) Voznik mora vozilo po izteku dolo~enega ~asa odpeljati iz parkiri{~a.
(6) Parkirnina iz prvega odstavka tega ~lena se pla~uje vsak dan v tednu od 06.00 ure

do 20.00 ure in sicer v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra teko~ega leta.

7. ~len
(nadomestilo za uporabo ceste)

(1) Uporabniki gozdne ceste Stara Fu`ina - Voje, Vogar - planina Blato (v nadaljnjem
besedilu: gozdna cesta), razen lastnikov kmetijskih zemlji{~ in gozdov, ki cesto
uporabljajo za dostop do teh nepremi~nin, morajo za uporabo ceste pla~ati nado-
mestilo.

(2) Nadomestilo iz prvega odstavka tega ~lena se pla~uje vsak dan v tednu od 04.30
ure do 18.00 ure, in sicer v obdobju od 15. maja do 15. oktobra teko~ega leta.

8. ~len
(cenik parkirnin in nadomestila)

Vi{ino parkirnin iz 6. ~lena tega odloka in vi{ino nadomestila iz 7. ~lena tega odloka
dolo~i ob~inski svet s sklepom najkasneje do 1. decembra teko~ega leta za naslednje
leto.

III. KARTICA “GOST BOHINJA” IN LETNE DOVOLILNICE

9. ~len
(Kartica “GOST BOHINJA”)

(1) Vsakdo, ki na obmo~ju Ob~ine Bohinj prespi vsaj dvakrat in je prijavljen ter pla~a tu-
risti~no takso, se {teje kot gost Bohinja (v nadaljnjem besedilu: gost Bohinja).

(2) Prav tako se {teje kot gost Bohinja lastnik po~itni{ke hi{e ali po~itni{kega stano-
vanja, ki pla~ujejo turisti~no takso v letnem pav{alnem znesku v skladu z dolo~bami
Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turisti~ni taksi v Ob~ini Bohinj.

(3) Gost Bohinja lahko kupi oziroma dobi od gostitelja kartico GOST BOHINJA, ki mu
poleg drugih ugodnosti omogo~a brezpla~no parkiranje. Omenjeno kartico lahko za
gosta kupi tudi gostitelj, vendar mora dokazati, da je gost prijavljen.

(4) Za dru`ine (dve odrasli osebi in vsaj en otrok), ki vsaj dvakrat prespijo v Ob~ini
Bohinj se izda dru`inska kartica s katero imajo vsi ~lani dru`ine enake popuste.

(5) Kartica GOST BOHINJA mora biti name{~ena na vidnem mestu v vozilu.
(6) Kartica GOST BOHINJA mora vsebovati: priimek in ime gosta, registrsko {tevilko

avtomobila, termin (datum trajanja), za katerega se kartica izdaja in naslov za~asne-
ga bivali{~a gosta.

(7) Ceno kartic dolo~i ob~inski svet s sklepom iz 8. ~lena tega odloka.

10. ~len
(Obveznost gostitelja)

Vse pravne osebe ali posamezniki, ki se ukvarjajo s preno~evanjem gostov, turisti~na
dru{tva in agencije, morajo vsem obiskovalcem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev kar-
tice GOST BOHINJA, zagotoviti mo`nost nabave te kartice.

VSEBINA



11. ~len
(izdajanje kartic)

Kartice GOST BOHINJA gostom Bohinja in subjektom iz 10. ~lena tega odloka izda-
ja oziroma prodaja javni zavod: “LTO Bohinj - Lokalna turisti~na organizacija Bohinj,
zavod za pospe{evanje turizma”, ki mora o prometu s karticami voditi evidenco.

12. ~len
(letne dovolilnice - nalepke)

(1) Ob~ani Ob~ine Bohinj lahko za svoje vozilo pridobijo nalepko.
(2) Letna dovolilnica se izda na podlagi potrdila o lastni{tvu vozila (prometno dovolje-

nje) in dokazilu stalnega prebivali{~a (osebna izkaznica ali drug ustrezni dokument).
(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 dovo-
lilnico za svoje vozilo.

(4) Nalepka, ki velja za parkiranje velja 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 letnih dovolilnic iz prvega, tretjega ~etrtega in petega odstavka tega ~lena
dolo~i ob~inski svet s sklepom iz 8. ~lena tega odloka.

13. ~len
(nakup dovolilnice)

(1) Upravi~enci iz prvega, drugega, tretjega, ~etrtega in petega odstavka 12. ~lena tega
odloka kupijo letne dovolilnice (nalepke) pri izvajalcu re`ima parkiranja.

(2) Letno dovolilnico iz ~etrtega in petega odstavka 12. ~lena tega odloka upravi~enci
kupijo na ob~inski upravi ob~ine Bohinj.

(3) Letna dovolilnica je neprenosljiva. Vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali odtu-
jitev je prepovedana.

14. ~len
(name{~anje dovolilnice)

(1) Letna dovolilnica mora biti name{~ena na prednjem vetrobranskem steklu vozila.
(2) Na dovolilnici mora biti vpisana registrska {tevilka tistega vozila, za katero je bila le-

ta izdana.
(3) Lastnik motornega kolesa ali kolesa z motorjem mora imeti letno dovolilnico

name{~eno na vidnem mestu.

VI. IZVAJANJE RE@IMA PARKIRANJA

15. ~len
(izvajalec re`ima)

(1) Re`im prometa in parkiranja po tem odloku izvaja kot gospodarsko javno slu`bo
ob~inska uprava Ob~ine Bohinj.

(2) Pobiranje nadomestila iz 7. ~lena lahko izvaja Krajevna skupnost Stara Fu`ina -
Studor. Pravice in obveznosti med Ob~ino Bohinj in KS Stara Fu`ina - Studor se do-
lo~ijo s posebno pogodbo. S to pogodbo KS Stara Fu`ina - Studor prevzema tudi
stro{ke rednega in investicijskega vzdr`evanja gozdne ceste iz 7. ~lena tega odloka.

16. ~len
(poro~ilo)

(1) Ob~inska uprava mora vsako leto sestaviti poro~ilo o izvajanju re`ima parkiranja.
(2) Poro~ilo mora vsebovati naslednje podatke:

- {tevilo vseh izdanih potrdil o pla~ilu nadomestila za posamezno vrsto vozil,
- {tevilo neizdanih potrdil o pla~ilu nadomestila,
- {tevilo prodanih dovolilnic (nalepk),
- {tevilo izdanih in prodanih kartic GOST BOHINJA,
- {tevilo zaposlenih pri pobiranju nadomestila.

(3) Poro~ilo mora najkasneje do 31. oktobra predlo`iti ob~inskemu svetu in nadzorne-
mu odboru.

(4) Dolo~ba prvega, drugega in tretjega odstavka tega ~lena se smiselno uporablja pri
poro~ilu, ki ga mora izdelati Krajevna skupnost Stara Fu`ina - Studor

V. POSEBNI PREVOZ TURISTOV

17. ~len
(namen posebnega prevoza)

(1) V ~asu poletne turisti~ne sezone se lahko organizira posebni prevoz turistov z
namenom, da se ~imbolj razbremeni motorni promet ob Bohinjskem jezeru in da se
zmanj{a parkiranje vozil na obmo~ju Bohinjskega jezera.

(2) Posebni prevoz turistov se opravlja kot izbirna javna gospodarska slu`ba.
(3) Na~in in pogoje izvajanja posebnega prevoza se dolo~i s posebnim odlokom ob~ine.

VI. DELO OB~INSKEGA REDARSTVA IN PREKR[KOVNEGA ORGANA

18. ~len
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja ob~inska uprava oziroma ob~insko
redarstvo.

19. ~len
(izvajanje zakonskih pooblastil in nadzor)

(1) Pri izvajanju pooblastil ob~inski redarji oziroma redarke (v nadaljnjem besedilu:
redarji) izrekajo in izvajajo ukrepe, predvidene po tem odloku.

(2) Pri opravljanju navedenih nalog v odloku, ob~inski redarji izrekajo globe in opozori-
la ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in z drugimi odloki
Ob~ine Bohinj ter ukrepe, dolo~ene z drugimi zakoni.

(3) Ob~inski redarji vodijo postopek kot prekr{kovni organ v fazi vodenja postopka.

VI. KAZENSKE DOLO^BE

20. ~len
(1) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekr{ek pravna oseba ali samostojni podjetnik

posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ~e:
1. organizira vo`nje z vozili na motorni pogon v nasprotju s 1. ali 2. to~ko prvega

odstavka, 3. ~lena tega odloka;
2. organizira parkiranje vozil na motorni pogon v nasprotju s 4. ali 5. to~ko prvega

odstavka 4. ~lena tega odloka;
3. kot lastnik ali najemnik zemlji{~a ne upo{teva dolo~be drugega odstavka 5. ~lena;
4. na `eljo oziroma zahtevo osebe, ki ima status Gost Bohinja ne omogo~i nakup

kartice GOST BOHINJA (4. odstavek, 9. ~len);
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna

oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekr{ek iz prvega odstavka tega ~lena.

(3) Z globo 400 EUR se kaznuje fizi~na oseba, ki stori prekr{ek iz 1. ali 2. ali 3. to~ke
prvega odstavka tega ~lena.

21. ~len
Z globo 40 EUR se kaznuje za prekr{ek fizi~na oseba, ki:

1. parkira svoje vozilo in ne pla~a parkirnine ter ni imetnik letne dovolilnice (6. ~len);
2. ne pla~a nadomestila iz 7. ~lena tega odloka;
3. proda, odtuji ali kako druga~e zlorabi letno dovolilnico (17. ~len);

22. ~len
Z globo 40 EUR se kaznuje za prekr{ek fizi~na oseba, ki:

1. vozi vozilo na motorni pogon v nasprotju s 1 to~ko, prvega odstavka 3. ~lena tega
odloka;

2. vozi vozilo v nasprotju z 2. to~ko, prvega odstavka 3. ~lena tega odloka;
3. hodi v nasprotju s 3. to~ko, prvega odstavka 3. ~lena tega odloka;
4. parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s 4. ali 5. to~ko, prvega odstavka 3. ~lena

tega odloka;
5. pri parkiranju ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali ~etrtim ali petim

odstavkom, 6. ~lena tega odloka;

VI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE

23. ~len
Ob~ina opremi s parkirnimi avtomati parkiri{~a iz 4. ~lena tega odloka najkasneje do

1. maja 2008.

24. ~len
Sklep iz 8. ~lena tega odloka sprejme ob~inski svet isto~asno s tem odlokom in velja

za leto 2007.

25. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi dolo~be drugih predpisov, ki ureja-

jo na~in uporabe Bohinjskega jezera, jezerske obale in njene okolice.

26. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prometnem in obalnem

re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Gorenjske, {t. 13/95, Uradni list
RS, {t. 37/95, 34/96, 31/98, 41/99, Uradni vesnik Ob~ine Bohinj, {t. 4/99, 9/01, 3/02,
4/05, 4/06, 5/06))

27. ~len
Ta odlok za~ne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 032-24/2007
Bohinjska Bistrica, 24. maj 2007

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.
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13.
Na podlagi 16. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 3/99, 1/03,
1/07) ter na podlagi 8. ~lena Odloka o prometnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega je-
zera (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 5/07), je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 7. redni
seji, dne 24. maja 2007 sprejel

SKLEP
o vi{ini nadomestil na uporabo javnih parkirnih pro-
storov (cena parkiranja) in nadomestilo za uporabo

gozdne ceste Voren~kojca - Voje, Vogar, planina Blato,
ter ceni, re`imu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic,

oziroma nalepk za leto 2007

I.
Ob~inski svet Ob~ine Bohinj je sprejel sklep o vi{ini nadomestila za:

1.) uporabo parkirnih prostorov za leto 2007,
2.) vi{ino nadomestila za uporabo gozdne ceste Voren~kojca - Voje Vogar, planina

Blato, za leto 2007.
II.

Za postavke I - 1. in 2. 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.
Ta sklep stopi v veljavnost 16. dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 032-30/2007
Bohinjska Bistrica, 24. maj 2007

@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 v EVRO bankovcih in kovancih

na parkirnih prostorih, ki jih navaja Odlok o prometnem re`imu na obmo~ju bohinj-
skega jezera (na Vegelju, Pod Skalco, za hotelom Jezero, na Naklovi glavi in v
Ukancu, na Voren~kojci, v Labori (pri Savici).

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

na Voren~kojci

Osebno vozilo 1 EUR 1 EUR 10 EUR
(239,64 SIT) (239,64 SIT) (2.396,40 SIT)

Kombinirano vozilo 1,5 EUR 1,5 EUR
(359,46 SIT) (359,46 SIT)

Avtobus 3 EUR 3 EUR
(718,92 SIT) (4718,92 SIT)

*  239,64 Sit = 1 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 2 EUR.

3.) Vi{ina nadomestila za uporabo parkirnih prostorov v EVRO kovancih na parkirnem
prostoru pred po{to v Rib~evem Lazu - cona kratkotrajnega parkiranja (parkiranje
dovoljeno maksimalno eno uro).

Vrsta vozila Ena ura Pri~eta druga Dalj{e parkiranje
parkiranja ura parkir.

Osebno vozilo 1 EUR 2 EUR Ni dovoljeno
Komb. vozilo (239,64 SIT) (479,28 SIT)

*  239,64 Sit = 1 EUR

3.) Druge oblike pla~il nadomestil za uporabo parkirnih prostorov.

Oblika nadomestila Za leto 2007

Letna dovolilnica za osebni avto-tuji 60 EUR - (14378,40 SIT)

Nalepka za osebni avto-doma~i 10 EUR - (2396,40 SIT)

Letna dovolilnica za avtobus 80 EUR - (19171,20 SIT)

Kartica gost Bohinja-individualna 10 EUR - (2396,40 SIT)

Kartica gost Bohinja-dru`inska 13 EUR - (3115,32 SIT)

*  239,64 SIT = 1 EUR

Klasi~ne kartica gost Bohinja in nalepka ostaneta v uporabi tudi v letu 2007.
Ob namestitvi parkirnih avtomatov na vseh parkirnih prostorih, se v skladu s

finan~nimi mo`nostmi lahko uvedejo tudi kartice, ki so opremljene z mikro~ipom, pri
katerih imajo uporabniki mo`nost polnjenja le-te na dolo~enih lokacijah ali pa jo kupijo
`e napolnjeno z dolo~enim zneskom, katerega potem koristijo za pla~ilo nadomestila na
parkirnih avtomatih.

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 pri po{ti na Rib~evem Lazu,
kjer je nadomestilo potrebno pla~ati vse leto.

II. - VI[INA NADOMESTILA ZA UPORABO GOZDNE CESTE:
Vi{ina nadomestila za uporabo gozdne ceste Voren~kojca - Voje, Vogar, planina Blato,
v EUR (prera~unano tudi v slovenske tolarje).

Lokacija Cestnina, cena park./vrsta vozila Tolarji*

Cesta Voje, Vogar, Blato - Osebno vozilo 10 EUR 2.396,40
nalepka (pl. ko~e) Kombinirano vozilo 12 EUR 2.875,68
(cestnina + parkir.. 1 dan) (ena vo`nja in parkiranje en dan)

Kamion 50 EUR/dan 11.982,00

Dovolilnica za organizir. Osebno vozilo 20 EUR/dan 4.792,80
prevoze (padalci, planinci) Kombinirano vozilo 50 EUR/dan 11.982,00
- dnevna

Dovolilnica za organizir. Osebno vozilo 60 EUR/teden 14.378,40
prevoze (padalci, planinci) Kombinirano vozilo 140 EUR/teden 33.549,60
- tedenska

Dovolilnica za organizir. Osebno vozilo 165 EUR/mesec 39.540,60
prevoze (padalci, planinci) Kombinirano vozilo 420EUR/mesec 100.648,80
- mese~na

Letna dovolilnica za cesto 500 EUR/leto 119.820,00
Voje, Vogar, Blato 
(planinske ko~e)

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

*  239,64 Sit = 1 EUR

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

14.
Na podlagi 29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 100/05 - UPB1),
16. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 3/99, 1/03, 1/07) in
23. ~lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, {t. 110/02, 47/04) je Ob~inski svet
Ob~ine Bohinj na 7. redni seji dne 24. maja 2007 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa zemlji{~a javno dobro 

1. ~len
S tem sklepom se ukine status zemlji{~a javno dobro za naslednjo nepremi~nino:

V k.o. Bohinjska Bistrica, parcelna {t. 1503/2, poru{en objekt v izmeri 158 m2.

2. ~len
Nepremi~nina iz prej{njega ~lena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in

postane lastnina Ob~ine Bohinj.

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

[tevilka: 032-28/2007
Datum: 24. maj 2007

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

15.
@upan Ob~ine Bohinj izdaja na podlagi  29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, {t. 100/05-UPB1), 16. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine
Bohinj, {t. 3/99,  1/03, 1/07) in 23. ~lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, {t.
110/02, 47/04) ter na podlagi sklepa Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj sprejetega na 7.
seji dne 24. maja 2007, po uradni dol`nosti naslednjo

ODLO^BO
1. Zemlji{~u, parc.{t. 1503/2, poru{en objekt (158 m2), pripisan pri vl.{t. 1193 k.o.

Bohinjska Bistrica, kot javno dobro, se odvzame status javnega dobra in se izvzame
iz javne rabe.



2. Zemlji{~e navedeno v prvi to~ki te odlo~be, postane last Ob~ine Bohinj in se vpi{e
v ustrezen zemlji{koknji`ni vlo`ek.

3. V tem postopku posebni stro{ki niso nastali.

Obrazlo`itev
Na podlagi sklepa ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj sprejetega na 7. redni seji, dne

24.5.2007, se zemlji{~u, parc. {t. 1503/2, poru{en objekt (158 m2), pripisan pri vl. {t.
1193 k. o. Bohinjska Bistrica, kot javno dobro, odvzame status javnega dobra in se to
zemlji{~e izvzame iz javne rabe.

Odlo~ba je izdana po uradni dol`nosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odlo~bo ni dovoljena prito`ba, dovoljen pa je upravni spor, ki se spro`i s

to`bo pri Upravnem sodi{~u RS v Ljubljani, in sicer v roku 30 dni po objavi odlo~be v
Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj. To`ba se vlo`i pisno neposredno ali poda ustno na
zapisnik pri navedenem sodi{~u.

[tevilka:032-28/2007
Datum: 25. maj 2007

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

Ob~ina Bohinj in NLB d.d. objavljata

RAZPIS
za pridobitev dolgoro~nih kreditov s subvencionirano
obresto mero za dobo 5 let za pospe{evanje razvoja

enot malega gospodarstva v ob~ini Bohinj v letu 2007

1. Vi{ina razpisane posojilne kvote in namen
Vi{ina razpisane posojilne kvote zna{a 370.000,00 EUR in je namenjana za prido-

bitev dolgoro~nih investicijskih posojil za pospe{evanje razvoja obrti in podjetni{tva v
Ob~ini Bohinj, in sicer za:
- nakup, urejanje in opremljanje zemlji{~ in pridobivanje projektne dokumentacije za

gradnjo poslovnih prostorov,
- nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov,
- nakup poslovne opreme,
- nakup patentov, licenc, know - how ali nepatentiranega tehni~nega znanja
- odprtje novih delovnih mest (stro{ki bruto pla~ za novo odprta delovna mesta

povezana z investicijo za obdobje dveh let)

2. Upravi~enci
Za posojilo pod pogoji tega razpisa lahko zaprosijo prosilci, ki imajo sede` firme in

poslovne prostore ter investirajo v ob~ini in so:
- samostojni podjetniki posamezniki,
- male in srednje velike gospodarske dru`be,
- ob~ani, ki so pri pristojnem organu vlo`ili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje

dejavnosti oziroma na pristojnem sodi{~u vlo`ili priglasitev za vpis v sodni register in
prilo`ili zahtevi vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske dru`be.

Gospodarske dru`be morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjet-
ja, kot dolo~a veljavna zakonodaja za podro~je dr`avnih pomo~i.

Do pridobitve kredita po pravilu de minimis v skladu s 4. ~lenom Pravilnika o dode-
ljevanju sredstev ob~inskega prora~una za pospe{evanje razvoja obrti in podjetni{tva v
Ob~ini Bohinj niso upravi~ene gospodarske dru`be in samostojni podjetniki v te`avah,
ter podjetja iz sektorja kmetijstva, ribi{tva, jeklarstva, premogovni{tva in transporta.

Sede` firme, poslovni prostori in kraj investicije upravi~enca morajo biti na obmo~ju
Ob~ine Bohinj.

3. Prednostna dodelitev sredstev 
Prednost pri dodelitvi posojil bodo imeli prosilci, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed

naslednjih kriterijev:
- zagotavljajo nova delovna mesta, pri ~emer mora biti podana zaveza posojilojemal-

ca, da bo delovno mesto ohranil najmanj 5 let
- vlagajo v razvoj  turizma in proizvodnje dejavnosti,
- opravljajo dejavnosti, ki so energetsko var~ne in ne onesna`ujejo okolja

4. Posojilni in ostali pogoji:
- mo`na vi{ina posojila: v odvisnosti od posojilne sposobnosti posameznega prosil-

ca in mo`nosti zavarovanja posojila ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev
ob~inskega prora~una za pospe{evanje razvoja obrti in podjetni{tva v Ob~ini Bohinj

- obrestna mera: 2,7 % letno,
- odpla~ilna doba: do 5 let (60 mesecev),
- na~in obra~una in pla~ila obresti: obresti se obra~unavajo in pla~ujejo mese~no,
- na~in vra~anja posojila: v enakih mese~nih obrokih glede na dogovorjeno odpla-

~ilno dobo,
- ban~ni stro{ki odobritve posojila: 130,00 EUR fiksno, enkratno,
- poslovno sodelovanje prosilca z NLB d.d. ni pogoj za pridobitev posojila

- Mo`ne oblike zavarovanja posojila:
- splo{no: 10 kom. bianco podpisanih menic z nepreklicno izjavo za njihovo izpol-

nitev za vse obveznosti do Nove LB iz kateregakoli pogodbenega ali izven pogod
benega naslova.

- dodatno: praviloma je potrebno zagotoviti tudi dodatno zavarovanje. Odlo~itev o
obliki dodatnega zavarovanja je odvisna od ocenjene tveganosti nalo`be, bonitete
komitenta in dogovora. Predmet dodatnega zavarovanja  dolo~i banka.
Mo`ne oblike so:
- z zastavo nepremi~nin,
- z zastavo premi~nin,
- poro{tvo druge pravne osebe ali samostojnega podjetnika,
- z zastavo sredstev ali vrednostnih papirjev,
- drugo.

5. Seznam potrebne dokumentacije:
Prosilci lahko dvignejo seznam potrebne dokumentacije in pridobijo dodatne informa-

cije osebno na NLB d.d., Ljubljana, Poslovalnica Bled, Ljubljanska cesta 11, 4260 BLED
ali po telefonu {t. 04/575 12 07 (ga. Mojca ^UK).

6. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo popolnih vlog je 30. junij 2007. Popolne vloge po tem roku, bo banka,

po vrstnem redu prejema, obravnavala samo v primeru, da razpisana posojilna kvota na
osnovi prejetih vlog v razpisanem roku, ne bo `e izkori{~ena. Vloge zbira banka na se-
de`u enote NLB d.d., Poslovalnica Bled, Ljubljanska cesta 11, 4260 BLED (ga. Mojca ^UK).

7. Sklenitev posojilne pogodbe in na~in kori{~enja
Na osnovi predlo`enih popolnih vlog vklju~no z dogovorjenim zavarovanjem posojila

in sprejema sklepa banke o pogojni odobritvi posojila ter po pridobitvi soglasja ob~inske
komisije, da sogla{a z dodelitvijo posojila prosilcu pod pogoji iz tega razpisa, bodo
prosilci sklenili z banko posojilno pogodbo.

Po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja, bo banka  sprovedla kori{~enje posojila
skladno s prosil~evo investicijsko dokumentacijo.

8. Ostalo
V primeru, da prosilec kljub pisni zahtevi banke, ne bo v 5 dneh dopolnil zahtevane

dokumentacije s strani banke, bo banka tak{nega prosilca obravnavala, kot da prosilec za
kredit ni zaprosil. Razpisnici si pridr`ujeta pravico spremembe pogojev iz tega razpisa.

Bohinjska Bistrica, 24. 5. 2007  
Ob~ina Bohinj in NLB d.d.

Na podlagi 47.~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik ob~ine Bohinj {t. 3/99, 1/03
in 1/07), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obalnem re`imu
na obmo~ju Bohinjskega jezera (Uradni vestnik ob~ine Bohinj {t. 5/06), objavlja Ob~ina
Bohinj javni razpis za 

Dijake ter {tudente za delo na parkiri{~ih ob Bohinjskem jezeru 

Predmet razpisa:
Posredovanje informacij ter urejanje prometa na parkiri{~ih ob Bohinjskem jezeru.

Delo bo potekalo v ~asu med 1. 7. 2007 in 15. 9. 2007. Izbranih bo ve~ kandidatov.

Pogoji razpisa:
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki so dopolnili 18 let in imajo:

- zaklju~eno najmanj 4. stopnjo izobrazbe, status dijaka ali {tudenta
- znanje vsaj enega tujega jezika (angle{ki, nem{ki)
- `eljo za delo z ljudmi (komunikativnost) in poznajo pravila lepega vedenja,
- izku{nje za delo z ljudmi (neobvezen pogoj)

Rok za oddajo vlog:
Zadnji rok za oddajo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 11.

6. 2007. Vloge je potrebno poslati na naslov Ob~ina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica s pripisom “prijava na razpis - informator”.

Obvestilo o izbiri kandidatov:
Kandidati bodo o izbiri obve{~eni najmanj v 10. dneh po izbiri.

[tevilka: 110-35/2007
Datum: 24. 5. 2007 Ob~ina Bohinj, Ob~inska uprava 

OBVESTILO
Ob~ina Bohinj obve{~a interesente, da se podalj{uje razpis za pridobitev sredstev za

stanovanjske kredite, ki so namenjeni fizi~nim osebam za:
- nakup stanovanj in stanovanjskih hi{,
- za novogradnje ter adaptacijo oz. prenovo stanovanj oz. stanovanjskih hi{ ter ureja-

nje stanovanj v neizdelanih eta`ah.
Razpis se podalj{a do porabe sredstev. Ostale dolo~be veljajo v skladu razpisom

objavljenim v Bohinjskih novicah, {t. 4 z dne 6. 4. 2007, podrobnej{e informacije lahko
dobite pri Zdenki Arh na tel. {t. 537 45.

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

Bohinj, 1. junij 2007[tevilka 5 URADNI VESTNIK OB^INE BOHINJ


