
24. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne ob~inske gospo-
darske javne slu`be zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpad-
kov na obmo~ju Ob~ine Bohinj

25. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu v Ob~ini Bohinj

26. Odlok o prometnem in obalnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera
27. Odlo~ba o izvzemu iz javnega dobra 

24.
Na podlagi 149. ~lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, {t. 41/04), 32. ~lena
Zakona o gospodarskih javnih slu`bah (Uradni list RS, {t. 32/93),  2. in 7. ~lena Odloka
o gospodarskih javnih slu`bah v Ob~ini Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 5/01 )
in 7. in 16. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 3/99) je
Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 27. redni seji dne 15. junija 2006 sprejel 

ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne ob~inske gospodarske javne slu`be
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov na obmo~ju Ob~ine Bohinj

I. UVOD
1. ~len

S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, ob~ina Bohinj (v nadaljevanju: koncedent)
dolo~a predmet in pogoje za oddajo koncesije za izvajanje obvezne ob~inske gospo-
darske javne slu`be zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na obmo~ju ob~ine Bohinj.

2. ~len
Odlok dolo~a:

1. dejavnosti, ki so predmet koncesionirane gospodarske javne slu`be (v nadaljeva-
nju: javna slu`ba), 

2. obmo~je izvajanja in uporabnike storitev javne slu`be,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne slu`be (v nadaljevanju: koncesionar),
4. javna pooblastila koncesionarju,
5. splo{ne pogoje za izvajanje javne slu`be,
6. za~etek in ~as trajanja koncesije,
7. na~in podelitve koncesije,
8. na~in financiranja javne slu`be,
9. nadzor nad izvajanjem koncesije,

10. prenehanje koncesijskega razmerja,
11. druge pogoje za izvajanje javne slu`be.

II. PREDMET KONCESIJE
3. ~len

Predmet koncesije je izvajanje obvezne ob~inske gospodarske javne slu`be zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov na izbrano deponijo ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na obmo~ju ob~ine Bohinj, ki nudi naslednje storitve:
- zbiranje komunalnih odpadkov in njim podobnih odpadkov iz industrije, obrti ter

storitvenih dejavnosti iz klasifikacijskega seznama odpadkov Pravilnika o ravnanju z
odpadki: embala`a, vklju~no z lo~eno zbrano embala`o, ki je komunalni odpadek -
klasifikacijska {tevilka 15 01, lo~eno zbrane frakcije - klasifikacijska {tevilka 20 01,
odpadki z vrtov in parkov - klasifikacijska {tevilka 20 02, drugi komunalni odpadki -
klasifikacijska {tevilka 20 03 in odvoz na izbrano deponijo,

- zagotavljanje obdelave, predelave ter odstranjevanje odpadkov iz prej{nje alineje
tega ~lena,

- upravljanje z objekti in napravami za ravnanje z odpadki,
- vzdr`evanje objektov in naprav za ravnanje z odpadki,
- izdelava letnih programov ravnanja s komunalnimi odpadki, 
- obra~un storitev javne slu`be njihovim uporabnikom, 
- vodenje evidenc in priprava poro~il,
- zagotavljanje podatkov ter sporo~anje,

- zagotavljanje sodobnih tehnologij lo~enega zbiranja odpadkov na izvoru, informira-
nje in vzgoja porabnikov ter priprava predlogov za zmanj{evanje stro{kov kon~nega
deponiranja odpadkov.

III. OBMO^JE IZVAJANJA IN UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLU@BE
4. ~len

Koncesija za opravljanje javne slu`be se podeli za obmo~je celotne ob~ine Bohinj.

5. ~len
Uporabniki storitev javne slu`be so vse pravne in fizi~ne osebe na obmo~ju ob~ine
Bohinj, pri katerih nastajajo odpadki.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. ~len

Koncesionar je lahko pravna ali fizi~na oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da je registriran pri pristojnem sodi{~u ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,

ki so predmet koncesije, 
- da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije,
- da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s pod-

kupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomo~no obsojen,
- da ni zoper njega uveden ali za~et postopek prisilne poravnave, ste~ajni ali likvidacij-

ski postopek,
- da je poravnal davke, prispevke in druge zakonsko dolo~ene dajatve, 
- da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oz. so posledice sodbe `e

izbrisane,
- da je ekonomsko in finan~no sposoben,
- da razpolaga z zadostnimi tehni~nimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
- da razpolaga s certifikatom kakovosti ISO 9001 ali da ga pridobi v roku 36 mesecev

po podpisu koncesijske pogodbe,
- da izpolnjuje druge z zakonom in razpisno dokumentacijo predpisane zahteve.

V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. ~len

Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja javna pooblastila:
- pravico izvajati javno slu`bo v skladu s predpisi Republike Slovenije in Ob~ine Bohinj

ter koncesijsko pogodbo,
- pravico uporabe zbiralnic lo~enih frakcij in zbirnega centra, v namene izvajanja javne

slu`be,
- pravico oblikovati predloge cen svojih storite v sodelovanju z Re`ijskim obratom in

ob~insko upravo, ki jih potrdi ob~inski svet, z upo{tevanjem predpisov Republike
Slovenije in Ob~ine Bohinj, ki urejajo to podro~je.

8. ~len
Koncedent lahko dolo~i koncesionarju tudi druga javna pooblastila, ki se opredelijo v
koncesijski pogodbi.

VI. SPLO[NI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLU@BE
9. ~len

Koncesionar mora javno slu`bo izvajati v skladu s predpisi Republike Slovenije in
Ob~ine Bohinj ter koncesijsko pogodbo.

10. ~len
Izvajanje javne slu`be zagotavlja koncesionar z opremo, objekti in napravami, ki so nje-
gova last, jih ima v najemu ali kakorkoli druga~e pridobi.

11. ~len
Dolo~ene dejavnosti javne slu`be lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotav-
lja s podizvajalci.

12. ~len
Pravice in obveznosti koncedenta ter koncesionarja se dolo~ijo v koncesijski pogodbi.

VII. ZA^ETEK IN ^AS TRAJANJA KONCESIJE
13. ~len

Za~etek in ~as trajanja koncesije se opredelita v koncesijski pogodbi.

14. ~len
Koncesijsko razmerje se za~ne s podpisom koncesijske pogodbe, oz. v skladu z njeni-
mi dolo~ili.
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15. ~len
Koncesijsko razmerje traja najve~ 10 let in traja dokler ne nastopi eden od razlogov iz
41. in 42. ~lena Zakona o gospodarskih javnih slu`bah in 25. in 27. ~lena tega odloka.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podalj{a. Na~in in pogoji podalj{anja
se dolo~ijo v koncesijski pogodbi.

VIII. NA^IN PODELITVE KONCESIJE
16. ~len

Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Javni razpis se objavi po dolo~bah tega odloka, v skladu z Zakonom o gospodarskih
javnih slu`bah in ob smiselni uporabi Zakona o javnih naro~ilih ali Zakona o upravnem
postopku.

17. ~len
Postopek o izbiri vodi komisija, ki jo potrdi ob~inski svet. Komisija je sestavljena iz petih
~lanov, od katerih sta dva ~lana iz vrst ob~inskih svetnikov in jih imenuje ob~inski svet,
trije ~lani pa so predstavniki ob~inske uprave in jih imenuje `upan. Komisija sodeluje pri
pripravi razpisne dokumentacije.

18. ~len
O izbiri koncesionarja odlo~i ob~inska uprava z odlo~bo. Zoper odlo~bo o izbiri konce-
sionarja je dovoljena prito`ba. O prito`bi odlo~a `upan.

19. ~len
Koncesijsko pogodbo v imenu Ob~ine Bohinj sklene `upan po predhodnem soglasju
ob~inskega sveta.

IX. NA^IN FINANCIRANJA JAVNE SLU@BE
20. ~len

Koncesionar si zagotavlja pla~ilo za opravljene storitve javne slu`be z zara~unavanjem
opravljenih storitev uporabnikom storitve, iz prora~una Ob~ine Bohinj ter drugih virov.

21. ~len
Cene storitev za opravljanje dejavnosti iz 3. ~lena tega odloka morajo  biti oblikovane v
skladu s predpisi, ki urejajo podro~je oblikovanja cen storitev obveznih ob~inskih gospo-
darskih javnih slu`b varstva okolja.
Cenik storitev je sestavni del koncesijske pogodbe.
Predloge cen svojih storite oblikuje koncesionar v sodelovanju z Re`ijskim obratom in
ob~insko upravo, Cenik potrdi ob~inski svet ob upo{tevanju predpisov Republike Slo-
venije in Ob~ine Bohinj, ki urejajo to podro~je.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLU@BE
22. ~len

Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe, izvajata ob~inska upra-
va in Re`ijski obrat. Koncesionar enkrat letno pripravi poro~ilo o izvajanju koncesije ter
program in predloge za izbolj{anje tehnolo{kega in operativnega izvajanja koncesije.
Poro~ilo, program in predloge obravnava in sprejme ob~inski svet.

23. ~len
Ob~ina lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti
ustrezno strokovno slu`bo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.

24. ~len
Osebam, ki se izka`ejo s pooblastilom `upana, mora koncesionar omogo~iti odrejeni
nadzor, pregled naprav ter omogo~iti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.

XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
25. ~len

Koncesijsko razmerje preneha:
- s prenehanjem koncesijske pogodbe,
- z odkupom koncesije,
- z odvzemom koncesije, 
- s prevzemom koncesionirane gospodarske javne slu`be v re`ijo,
- v drugih primerih, dolo~enih s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru ste~aja pravne osebe, ki je imela koncesijo
oziroma izbrisom fizi~ne osebe, ki je imela koncesijo, iz ustreznega vpisnika ali registra.

26. ~len
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar nepretrgoma
opravljati javno slu`bo do dneva, ko le - to prevzame drug izvajalec.

27. ~len
Koncesijska pogodba preneha:
- po poteku ~asa, za katerega je bila sklenjena, 
- z odpovedjo, ~e je sklenjena za nedolo~en ~as in
- z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti
ob odpovedi ali razdrtju se dolo~ijo v koncesijski pogodbi.

28. ~len
Razlogi, na~in, obseg in pogoji za odkup koncesije ter druge medsebojne pravice in
obveznosti ob odkupu koncesije se dolo~ijo v koncesijski pogodbi.

29. ~len
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru hudih kr{itev koncesijske
pogodbe.
Koncesije ni mogo~e odvzeti, ~e je do okoli{~in, ki bi utemeljevale odvzem, pri{lo zara-
di vi{je sile.
Pogoji odvzema in medsebojne pravice ter obveznosti koncedenta in koncesionarja se
dolo~ijo v koncesijski pogodbi.

30. ~len
Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali na~in, ne sme prizadeti pravic
uporabnikov. Zato lahko koncedent izvajanje javne slu`be do ponovne ureditve razmer
v skladu s tem odlokom prevzame v re`ijo.
Pogoji in na~in prevzema se dolo~ijo v koncesijski pogodbi.

31. ~len
Koncesijsko razmerje preneha z dnem prenehanja koncesionarja ali z dnem, ko po
zakonu nastanejo pravne posledice ste~ajnega postopka nad koncesionarjem.
Pogoji in medsebojne pravice v primeru prenehanja koncesionarja ali ste~aja koncesio-
narja se dolo~ijo v koncesijski pogodbi.

XII. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLU@BE
32. ~len

Koncesionar je dol`an v pogojih vi{je sile nadaljevati z opravljanjem javne slu`be,
koncedent pa je dol`an koncesionarju na ustrezen na~in povrniti morebitne nastale
stro{ke, ki nastajajo v teh pogojih.
O nastopu okoli{~in, ki pomenijo vi{jo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno
obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne slu`be v takih pogojih.
Kot vi{ja sila se razumejo izredne nepredvidene okoli{~ine, ki nastopijo po sklenitvi kon-
cesijske pogodbe in so zunaj volje strank. Za vi{jo silo se {tejejo zlasti potresi, poplave
ter druge elementarne nezgode, vojne ali ukrepi oblasti, pri ~emer pride do spremen-
jenih okoli{~in ekonomskega ali sistemskega zna~aja, pri katerih izvajanje javne slu`be
ni mo`no na celotnem obmo~ju ob~ine ali na njenem delu na na~in, ki ga predpisuje
koncesijska pogodba.

33. ~len
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncesionarja.

XIII. PREHODNA DOLO^BA
34. ~len

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

[tevilka: 013-11/2006
Bohinjska Bistrica, 15. junij 2006 

@upanja
Ob~ine Bohinj

Evgenija Kegl-Koro{ec, univ. dipl. in`. agr., l. r.

25.
Na podlagi 65. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 100/05-UPB1), 22.
~lena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, {t. 25/06-UPB3) ter 16. in 30.
~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 3/99, 1/03) je Ob~inski
svet Ob~ine Bohinj na 27. redni seji, dne 15. junija 2006 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Ob~ini Bohinj 

1. ~len
Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: SPV).

2. ~len
Svet {teje sedem ~lanov.
Predsednika, tajnika in ~lane SPV imenuje `upan Ob~ine Bohinj, za dobo {tirih (4) let,
in sicer na predlog organa, ki prispeva svojega ~lana.
Za ~lane sveta se imenujejo predstavniki zainteresiranih organov in organizacij, ter
strokovnjaki s podro~ja cestnega podro~ja.
V SPV so zastopani naslednji predstavniki:
- dva predstavnika Ob~ine Bohinj,
- en predstavnik osnovne {ole Bohinjska Bistrica (vklju~uje tudi ZE Srednjo vas),
- en predstavnik vrtca Bohinjska Bistrica (vklju~uje tudi ZE Srednjo vas),
- en predstavnik Z[AM Bohinj,
- en predstavnik policijskega oddelka Bled (vodja policijskega okoli{a Bohinj),
- en predstavnik zdravstvenega doma Bohinj.
Delovanje Sveta je javno in je urejeno s Poslovnikom, ki ga sprejme SPV.

Bohinj, 7. julij 2006[tevilka 5 URADNI VESTNIK OB^INE BOHINJ
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3. ~len
Naloge SPV so:
- s svojim delovanjem vpliva na bolj{o prometno vzgojo in izobrazbo udele`encev v

cestnem prometu,
- usmerja preventivno dejavnost organov in organizacij, ki se ukvarjajo s vpra{anji

varnosti cestnega prometa, ter usklajuje njihovo delo,
- predlaga sklepe za izbolj{anje varnosti organom, ki urejajo posamezna podro~ja,

pomembna za varnost  prometa,
- organizira vzgojno preventivne akcije v povezavi z dr`avnimi organi, {olami dru{tvi in

drugimi,
- pospe{uje in razvija aktivnosti {olske prometne slu`be,
- razvija medob~insko sodelovanje na podro~ju prometne varnosti,
- daje predloge za izbolj{anje varnosti cestnega prometa.,
- sodeluje z republi{kim SPV.

4. ~len
Tajnik je ~lan SPV in ga zagotovi Ob~ina Bohinj.
Administrativno tehni~na opravila zagotovi Ob~ina Bohinj.

5. ~len
Finan~na sredstva za izvajanje nalog SPV potrdi Ob~inski svet v vsakoletnem prora~unu
na podlagi programa dela SPV. Del sredstev za delovanje SPV se zagotovi tudi iz drugih
virov.

6. ~len
Svet SPV je dol`an vsako leto pripraviti poro~ilo o svojih aktivnostih v preteklem letu in
program dela za naslednje leto.
Svet SPV enkrat letno poro~a o svojih aktivnostih Ob~inskemu svetu.

7. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta Odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi sveta za varnost
in vzgojo v cestnem prometu v Ob~ini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske {t. 9/85).

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

[tevilka: 013-8/2006
Bohinjska Bistrica, 15. junij 2006

@upanja
Ob~ine Bohinj

Evgenija Kegl-Koro{ec, univ. dipl. in`. agr., l. r.

26.
Na podlagi 100. ~lena Poslovnika Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj je Ob~inski svet na
27. redni seji, dne 15. junija 2006 potrdil uradno pre~i{~eno besedilo Odloka o promet-
nem in obalnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera, ki obsega:

- Odlok o prometnem in obalnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera (uradno
pre~i{~eno besedilo 1, Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 4/99),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obalnem re`imu na
obmo~ju Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 9/01),

- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem in obalnem re`imu na obmo~ju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 3/02),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obalnem re`imu na
obmo~ju Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 4/05),

- Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem in obalnem re`imu na obmo~ju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 4/06).

[tevilka: 007-12/2006
Bohinjska Bistrica, 15. junij 2006

@upanja
Ob~ine Bohinj

Evgenija Kegl-Koro{ec, univ. dipl. in`. agr., l. r.

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

I. TEMELJNE DOLO^BE
1. ~len

(Namen odloka)
Odlok ureja re`im cestnega prometa, parkiranje ob obali Bohinjskega jezera in okolici
ter druge aktivnosti ob obali in posebni prevoz turistov, zaradi zagotavljanja varstva
Bohinjskega jezera, ki le`i v obmo~ju Triglavskega narodnega parka, pred {kodljivimi
vplivi ter prekomernimi obremenitvami in zaradi spodbujanja manj{ega obremenjevanja
in racionalne rabe tega obmo~ja.

2. ~len
(Obmo~je)

Odlok velja za celotno obmo~je Bohinjske jezerske kotline, od slapa Savice in na vzho-
du 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
3. ~len
(Vo`nja)

(1) Na obmo~ju za katerega velja navedeni odlok, je promet z vozili na motorni pogon
dovoljen samo po kategoriziranih cestah.

(2) Po nekategoriziranih cestah (va{ke, poljske in gozdne poti, prostori okrog parkiri{~,
ipd.) ter izven kategoriziranih in nekategoriziranih cest je vo`nja z vozili na motorni
pogon prepovedana.

(3) Lastniki nepremi~nin imajo, ne glede na prvi in drugi odstavek tega ~lena, prost
dostop do svojih nepremi~nin, ki so na tem obmo~ju.

(4) Prvi odstavek tega ~lena ne velja za obmo~je levega brega potoka Savica (v
Ukancu), kjer je promet vozil na motorni pogon dovoljen samo s posebno dovolilni-
co.

3. a) ~len
(Hoja pe{cev)

Za dostop do obale Bohinjskega jezera lahko pe{ci uporabljajo obstoje~e poti (npr.
poljske poti, pe{poti). Prepovedana je hoja preko zasebnih  kmetijskih zemlji{~ (travniki,
njive).

4. ~len
(Parkiranje)

(1) Na obmo~ju, ki ga ureja odlok, je parkiranje dovoljeno samo na za to dolo~enih
mestih, medtem ko je na vseh drugih mestih parkiranje prepovedano.

(2) Parkiranje je zlasti prepovedano:
- na javnih zelenih povr{inah in travnikih,
- na gozdnih povr{inah in 
- na dostopnih gozdnih in poljskih poteh.
(3) Ne glede na prvi odstavek lahko lastniki nepremi~nin parkirajo svoja vozila na svo-

jih nepremi~ninah.
(4) V ~asu trajanja cerkvenih obredov in kulturnih prireditev v cerkvi Sv. Duh je dovo-

ljeno parkiranje vozil obiskovalcev ob cerkvenem objektu. Re`im parkiranja mora biti
ozna~en na jasen in viden na~in.

5. ~len
(Cone parkiranja)

(1) Mesta, ki so namenjena za parkiranje (v nadaljnjem besedilu: parkiri{~e), so glede
na oddaljenost obale jezera razdeljena v dve coni.

(2) V I. cono spadajo naslednja parkiri{~a:
- na Veglju,
- pod Skalco,
- Naklova glava,
- za hotelom Jezero,
- travnik pred Turisti~nim dru{tvom (rezervno),
- kri`i{~e Ukanc.
(3) V II. cono spadajo parkiri{~a:
- na Voren~kojci,
- Labora,
- pri Savici.
(4) Parkirni prostor pred Turisti~nim dru{tvom Bohinj, spada v I. cono. Uporabniki tega

parkirnega prostora, lahko brezpla~no parkirajo najve~ eno uro, sicer pla~ajo nado-
mestilo v vi{ini, ki velja za I. cono.

(5) Na vseh parkiri{~ih, se dolo~ijo tri parkirana mesta, ki so rezervirana za parkiranje
invalidov in vozilu prve pomo~i.

(6) Parkirni prostor pred Turisti~nim dru{tvom Bohinj in pri kulturnem domu v Stari
Fu`ini spada v I. cono - cona kratkotrajnega parkiranja  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.

6. ~len
(Razpolaganje s parkiri{~i)

(1) S parkiri{~i, ki so z odlokom dolo~eni za parkiranje in ki so z odlokom urejeni v ta
namen, razpolaga Ob~ina Bohinj, ki lahko za upravljanje pooblasti Lokalno turisti~no
organizacijo Bohinj.

(2) Za parkiri{~a, ki niso last Ob~ine Bohinj in so vklju~ena v ta odlok, sklene Ob~ina
pogodbo o uporabi teh zemlji{~ z lastniki oziroma najemniki.

(3) Parkiri{~e mora izpolnjevati naslednje tehni~ne pogoje:
- parkiri{~e ne more biti kmetijsko zemlji{~e prve kategorije,
- ozna~eno mora biti s prometnimi znaki in mora biti primerno urejeno,
- parkiri{~e je po potrebi ograjeno z ograjo, ki je primerna glede na okolje.
(4) ~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.
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(Pla~ilo nadomestila)

(1) Uporabniki parkiri{~ morajo za uporabo parkiri{~ pla~ati nadomestilo.
(2) Uporabniki gozdne ceste Stara Fu`ina - Voje, Vogar - planina Blato (v nadaljnjem

besedilu: gozdna cesta), razen lastnikov gozdov, ki cesto uporabljajo za dostop do
svojih gozdnih parcel, morajo za uporabo ceste pla~ati nadomestilo.

(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega ~lena se pla~a preko parkirnega avtomata ali
pri poobla{~enih osebah (v nadaljnjem besedilu: pobiralci nadomestila), ki morajo
biti polnoletne.

(4) Vsakdo, ki pla~a nadomestilo iz prvega odstavka, lahko z datiranim potrdilom o
pla~ilu nadomestila, ta dan ponovno parkira svoje vozilo na vsakem parkiri{~u
ustrezne cone. ~e ponovno parkira na parkiri{~u, za katerega je dolo~ena vi{ja cena
nadomestila, mora dopla~ati razliko v ceni.

8. ~len
(Cene nadomestil)

(1) Cena nadomestila iz prvega odstavka 7. ~lena tega odloka je odvisna od cone in
~asovne dol`ine parkiranja.

(2) Vi{ino nadomestil in ~asovni termin pla~evanja nadomestil dolo~i s sklepom `upan,
h kateremu daje soglasje Ob~inski svet Ob~ine Bohinj.

9. ~len
(Obseg nadomestila)

(1) Nadomestilo iz prvega odstavka 7. ~lena tega odloka obsega:
- pla~ilo uporabe parkiri{~,
- mo`nost uporabe obale jezera v skladu s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi,
- delno povra~ilo stro{kov urejanja in vzdr`evanja parkiri{~,
- delno povra~ilo stro{kov nabave in ~i{~enja sanitarnih naprav,
- delno povra~ilo stro{kov ~i{~enja obale jezera in odvoza smeti in 
- delno povra~ilo stro{kov organiziranja in izvajanja re`ima po tem odloku.
(2) Nadomestilo iz drugega odstavka 7. ~lena tega odloka obsega:
- pla~ilo uporabe ceste,
- delno povra~ilo stro{kov urejanja in vzdr`evanja ceste.
(3) Vsebina prvega in drugega odstavka tega ~lena mora biti natiskana na zadnji strani

potrdila o pla~ilu nadomestila.

10. ~len
(Oblika potrdila o pla~ilu nadomestila)

Potrdilo o pla~ilu nadomestila mora ustrezati naslednjim pogojem:
- iz potrdila mora biti razviden namen pla~ila,
- potrdila morajo biti numerirana,
- razlikovati se morajo po barvi glede na vrsto vozila,
- razvidna mora biti cona parkiranja,
- potrdilo mora biti datirano,
- potrdilo o pla~ilu nadomestila mora biti name{~eno na vidnem mestu v vozilu.

11. ~len
(Termin pla~evanja)

~rtan.

12. ~len
(Kartica GOST BOHINJA)

(1) Vsakdo, ki na obmo~ju Ob~ine Bohinj prespi vsaj enkrat in je prijavljen ter pla~a kra-
jevno turisti~no takso, se {teje kot gost Bohinja (v nadaljnjem besedilu: gost Bo-
hinja).

(2) Prav tako se {teje kot gost Bohinja lastnik po~itni{ke hi{e ali po~itni{kega stanova-
nja, 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,
oz. osebe, ki vsaj enkrat preno~ijo v takem objektu.

(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 enkrat 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 s sklepom `upan, h kateremu daje soglasje Ob~inski svet Ob~ine
Bohinj.

13. ~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.

14. ~len
(Izdajanje kartic)

(1) Kartice GOST BOHINJA subjektom iz 13. ~lena tega odloka ter gostom Bohinja
izdaja oziroma prodaja izvajalec TURIZEM BOHINJ, zavod za pospe{evanje turiz-
ma, ki mora o prometu s karticami voditi evidenco.

(2) Izvajalec re`ima parkiranja mora o prometu s karticami voditi evidenco.

15. ~len
(Letne dovolilnice - nalepke)

(1) Ob~ani Ob~ine Bohinj lahko za svoje vozilo pridobijo letno dovolilnico (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) Ob~ani Ob~ine Bohinj pla~ajo za letno dovolilnico enkratno ceno nadomestila za

enodnevno parkiranje vozila v I. coni, odvisno od vrste vozila, za katero se izdaja.
(4) Osebe, ki so lastniki po~itni{kega objekta na obmo~ju Ob~ine Bohinj in nimajo sta-

tusa Gost Bohinja, lahko kupijo letno dovolilnico (nalepko) za svoje vozilo in zanjo
pla~ajo petkratni znesek nadomestila za enodnevno parkiranje vozila v I. coni, odvis-
no od vrste vozila, za katero se izdaja.

(5) Letna dovolilnica (nalepka), ki velja za parkiranje ne velja za uporabo gozdne ceste
Stara Fu`ina-Voje, Vogar-Planina Blato. Letno dovolilnico za uporabo ceste lahko
kupijo ob~ani Ob~ine Bohinj in organizacije, ki cesto uporabljajo za opravljanje pri-
dobitne dejavnosti na Ob~ini Bohinj. Ti lahko kupijo letno dovolilnico za uporabo te
ceste po ceni, ki jo Ob~inski svet Ob~ine Bohinj dolo~i s sklepom po drugem
odstavku 8. ~lena tega odloka.

(6) Lastniki gozdov, ki uporabljajo gozdno cesto za dostop do svojih gozdnih parcel,
morajo za uporabo gozdne ceste pridobiti dovolilnico, ki jo izda Ob~ina Bohinj.

16. ~len
(Neprenosljivost dovolilnice)

Letna dovolilnica je neprenosljiva. Vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali odtujitev
je kazniva.

17. ~len
(Name{~anje dovolilnice)

(1) Letna dovolilnica mora biti name{~ena v zgornjem delu prednjega vetrobranskega
stekla.

(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.

18. ~len
(Nakup letnih dovolilnic)

Upravi~enci iz 15. ~lena kupijo letne dovolilnice (nalepke) pri izvajalcu re`ima parkira-
nja.

IV. RE@IM OB OBALI
19. ~len

(Na~in uporabe)
Obalo jezera in samo jezero lahko obiskovalci uporabljajo za son~enje, plavanje,
po~itek, veslanje, surfanje, jadranje, potapljanje in druge podobne aktivnosti. Te se lahko
izvajajo predvsem na naslednjih obmo~jih:
- zaliv Ukanc,
- ob kampu Zlatorog,
- na Naklovi glavi,
- v Jakovem rovtu, 
- pri hotelu pod Voglom,
- celotna vzhodna stran jezera od Fu`inarskega zaliva do po~itni{kega doma na Skalci.

20. ~len
(Opremljenost obale)

(1) Obmo~ja obale iz 19. ~lena morajo biti ozna~ena s tablami: Obala za kopanje ali
drugim ustreznim znakom ter opremljena s sanitarnimi bloki in posodami za smeti.

(2) Na teh obmo~jih se lahko postavijo za~asne kabine za preobla~enje.
(3) Na navedenih obmo~jih je v skladu z drugimi predpisi mo`no postavljati za~asne

objekte za za~asno ponudbo zaprtih pija~ in sladoledov.

V. POSEBNI PREVOZ TURISTOV
21. ~len

(Namen posebnega prevoza)
V ~asu poletne turisti~ne sezone se organizira posebni prevoz turistov z namenom, da
se ~imbolj razbremeni motorni promet ob Bohinjskem jezeru in da se zmanj{a parkira-
nje vozil v conah bli`je jezeru.

22. ~len
(Na~in prevoza)

(1) Posebni prevozi turistov se organizirajo na relacijah: Ukanc - Slap Savica, Rib~ev
Laz - Ukanc, Bohinjska Bistrica - Rib~ev Laz, Bohinjska Bistrica - Srednja vas -
Rib~ev Laz in obratno.

(2) Na obrazlo`en predlog izvajalca se relacije spremenijo s spremembo odloka.

22. a ~len
(1) Ob~ina Bohinj bo izvajalca (prevoznika) posebnih prevozov turistov izbrala na pod-
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lagi javnega razpisa in mu podelila koncesijo za dobo 5 let z mo`nostjo podalj{anja.
(2) Merila za podelitev koncesije:
- posebni prevozi turistov se lahko opravljajo samo s tehni~no brezhibnimi vozili, ki

ustrezajo vsem standardom in ostalim predpisom na tem podro~ju, vozilo mora biti
ozna~eno z logotipom bohinjskega turizma in zna~ilne barve,

- izvajalec skrbi za ustrezno ozna~itev in urejenost postajali{~ posebnih prevozov tu-
ristov,

- vozni red na relacijah na predlog izvajalca in ob soglasju Lokalne turisti~ne organi-
zacije potrdi pred za~etkom izvajanja ob~inska uprava Ob~ine Bohinj,

- izbrani izvajalec posebnih prevozov turistov pla~uje Ob~ini Bohinj koncesijsko daja-
tev,

- izbrani izvajalec mora zagotoviti prevoz skozi celo leto, in sicer tako, da se dolo~i
posebni vozni red za sezonske in nesezonske mesece.

VI. IZVAJANJE RE@IMA PARKIRANJA
23. ~len

(izvajalec re`ima)
Re`im prometa in parkiranja po tem odloku izvaja kot gospodarsko javno slu`bo
ob~inska uprava Ob~ine Bohinj oz. re`ijski obrat ali za opravljanje te dejavnosti podeli
koncesijo.

24. ~len
(obveznosti izvajalca)

Ob~inska uprava mora pri izvajanju re`ima prometa in parkiranja zagotoviti:
- prednost ob~anom ob~in pri zaposlovanju za potrebe izvajanja re`ima parkiranja,
- da so pobiralci nadomestila primerno in enotno oble~eni,
- ustrezno organizacijo dela na parkiri{~ih,
- postavitev zadostnega {tevila smetnjakov in sanitarnih blokov na parkiri{~ih oziroma

na delih obale iz 19. ~lena tega odloka,
- ~i{~enje parkiri{~, sanitarnih blokov in delov obale jezera,
- kontrolo ustreznosti jezerske vode.

25. ~len
~rtan.

26. ~len
~rtan.

27. ~len
~rtan.

28. ~len
~rtan.

29. ~len
~rtan.

30. ~len
(poro~ilo)

(1) Ob~inska uprava mora vsako leto po kon~anem roku iz 11. ~lena tega odloka se-
staviti letno poro~ilo o izvajanju re`ima parkiranja.

(2) Poro~ilo mora najkasneje do 31. septembra predlo`iti `upanu, ob~inskemu svetu in
nadzornemu odboru.

(3) Poro~ilo mora vsebovati naslednje podatke:
- {tevilo vseh izdanih potrdil o pla~ilu nadomestila za posamezno vrsto vozil,
- {tevilo nezazidanih potrdil o pla~ilu nadomestila,
- {tevilo prodanih dovolilnic (nalepk),
- {tevilo izdanih in prodanih kartic GOST BOHINJA,
- {tevilo zaposlenih pri pobiranju nadomestila.

31. ~len
~rtan.

32. ~len
~rtan.

VI. KAZENSKE DOLO^BE
33. ~len

(1)  Z denarno kaznijo najmanj 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekr{ek pravna oseba
ali posameznik, ki stori prekr{ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ~e:
1. organizira vo`nje z vozili na motorni pogon v nasprotju s 3. ~lenom tega odloka;
2. organizira parkiranje vozil na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 4. ~lena

tega odloka;
3. kot lastnik ali najemnik zemlji{~a pri pobiranju nadomestila ne upo{teva dolo~il tega

odloka (~etrti odstavek 6. ~lena);
4. na `eljo oziroma zahtevo osebe, ki ima status Gost Bohinja ne omogo~i nakup kar-

tice GOST BOHINJA (10. ~len);
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba

pravne osebe ali fizi~na oseba, ~e stori prekr{ek iz 1., 2. in 3. to~ke prvega odstavka.

34. ~len
Z denarno kaznijo 40.000,00 tolarjev se na mestu prekr{ka kaznuje fizi~na oseba, ~e:
1. na zahtevo poobla{~ene osebe po tem odloku ne pla~a nadomestila iz prvega in

drugega odstavka 7. ~lena tega odloka;
2. parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju z drugim odstavkom 5. ~lena tega odlo-

ka in ne pla~a nadomestila;
3. proda, odtuji ali kako druga~e zlorabi letno dovolilnico (16. ~len);

35. ~len
Z denarno kaznijo 10.000,00 tolarjev se takoj na mestu prekr{ka, kaznuje fizi~na oseba,
~e:
1. vozi vozilo na motorni pogon v nasprotju s 3. ~lenom tega odloka;
2. parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s 4. ~lenom tega odloka;

35. a) ~len
Z denarno kaznijo 10.000,00 tolarjev se takoj, na mestu prekr{ka, kaznuje fizi~na oseba,
~e:
1. za dostop do obale Bohinjskega jezera ne uporablja obstoje~ih poti in hodi v naspro-

tju s 3. a ~lenom tega odloka.

VI. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
36. ~len
(Nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajata ob~insko redarstvo in nadzorstvena
slu`ba Triglavskega narodnega parka.

(2) Ob~inski redar in nadzorniki TNP so poobla{~eni, da v skladu z dolo~bami tega
odloka in zakona o prekr{kih, izrekajo denarne kazni na mestu prekr{ka.

37. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi dolo~be drugih predpisov, ki urejajo
na~in uporabe Bohinjskega jezera, jezerske obale in njene okolice.

38. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 6. to~ka 1. odstavka 9. ~lena Odloka o
javnem redu in miru v Ob~ini Radovljica (Uradni list RS, {t. 24/91).

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

27.
@upanja ob~ine Bohinj izdaja na podlagi 5. ~lena Zakona o stavbnih zemlji{~ih (Uradni
list RS, {t. 44/97) in na podlagi sklepa Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj sprejetega na
27. seji dne 15.6.2006, po uradni dol`nosti naslednjo

ODLO^BO

1. Zemlji{~u parc.{t. 340/1, pot v izmeri 25 m2, vpisano kot javno dobro pri zemlji{ko-
knji`nem vlo`ku 167 k.o. Nem{ki Rovt, se odvzame status javnega dobra in 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.

Obrazlo`itev:

Na podlagi sklepa ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj sprejetega na 27. seji, dne
15.6.2006, se zemlji{~u parc.{t. 340/1 k.o. Nem{ki Rovt, pot v izmeri 25 m2 odvzame
status javnega dobra in 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, pa~ pa je dopustna to`ba, ki se vlo`i v 30 dneh
po objavi odlo~be v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj na Upravno sodi{~e RS v Ljubljani.
To`ba se vlo`i pisno neposredno ali poda ustno na zapisnik pri navedenem sodi{~u.

[tevilka: 454-00-15/2005
Bohinjska Bistrica, 29.6.2006

@upanja
Ob~ine Bohinj

Evgenija Kegl-Koro{ec, univ. dipl. in`. agr., l. r.


