
Številka 5Bohinj, 4. junij 2021LETO XXIV

17. ODLOK o dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v občini Bohinj
18. ODLOK o dopolnitvi Odloka o prometnem režimu občine Bohinj
19. ODLOK o ukrepih za omilitev posledic epidemije COVID-19 na  
področju gospodarstva in nevladnih organizacij v občini Bohinj
20. REBALANS I Proračuna Občine Bohinj za leto 2021
21. SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih parkirnih 
površin, višini parkirnin in parkirnih kartic

VSEBINA

17.

Na podlagi 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 
in 139/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – urad
no prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOPA in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – 
odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 5/21 – odl. US), 3. in 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19), 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bohinj na  
22. seji dne 27. maja 2021 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru 

v občini Bohinj

1. člen

Za 10. točko prvega odstavka 7. člena Odloka o javnem redu in miru (Uradni vestnik 
Občine Bohinj, št. 5/12) se dodajo nove 11., 12. in 13. točka, ki se glasijo:

»11. predvajati glasne glasbe na obali Bohinjskega jezera, izjemoma v primeru pri
reditev in podobnih dogodkov, za kar je potrebno skladno z uredbo, ki določa način 
uporabe zvočnih naprav, ki na shodih ali prireditvah povzročajo hrup, pridobiti soglasje 
občinske uprave.

12. na Bohinjskem jezeru uporabljati kopalne pripomočke večjih površin, ki niso 
plovila. Za kopalne pripomočke se štejejo vsi predmeti in pripomočki, ki so narejeni iz 
plastike in drugih umetnih mas. Prepoved ne velja za kopalne pripomočke, ki služijo in 
so namenjeni zagotavljanju varnosti kopalca v in ob vodi.

13. zadrževati se v kopalkah ali brez oblačil na mostu in pri cerkvi sv. Janeza.«

KONČNI DOLOČBI

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

3. člen

Za prekrške iz 11., 12. in 13. točke prvega odstavka 7. člena  se  drugi in tretji 
odstavek 7. člena uporabljata od 1. 5. 2022 dalje.

Številka:  007-7/2021/2
Bohinjska Bistrica, 27. maj 2021

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.

18.

Na podlagi 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 
70/06, 139/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – urad
no prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOPA in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – 
odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 5/21 – odl. US), 3. in 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bohinj na 
22. seji dne 27. maja  2021 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o prometnem  

režimu občine Bohinj

1. člen

1. odstavek 3. člena Odloka o prometnem režimu v občini Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj, št. 2/20) se dopolni tako, da se za 2. alinejo doda novo, 3. alinejo, ki se 
glasi:

»  voziti s kolesi po severni obali Bohinjskega jezera (od Mrenša do obale v Ukan
cu)«

Dosedanja 3. alineja postane 4. alineja.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka:  007-8/2021/2 
Bohinjska Bistrica, 27. maj 2021

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.

19.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – urad
no prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOPA in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta 
Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Občinski svet Občine Bohinj na 22. redni seji, dne 27. maja  2021 sprejel

ODLOK
o ukrepih za omilitev posledic epidemije COVID-19 na 

področju gospodarstva in nevladnih  
organizacij v občini Bohinj

1. člen

S tem odlokom se določijo ukrepi z namenom omilitve posledic epidemije,  
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III. Pomoč pri izpadu sredstev na področju nevladnih organizacij

Organizacije in društva s področja Zaščite in reševanja, kulture, turizma 
in kmetijstva

6. člen

Upravičenci za ta ukrep so organizacije in društva s področja zaščite in reševanja, 
društva s področja kulture, turizma in kmetijstva. 

7. člen

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  registriran mora biti v obliki društva
  registrirano mora imeti dejavnost s področja Zaščite in reševanja, kulture, kmetijstva 

ali turizma
  sedež mora biti na območju občine Bohinj
  v letu 2020 mora izkazati upad prihodkov iz lastne dejavnosti, ki je povezan z ome

jitvami zaradi epidemije

8. člen

Način razdelitve sredstev
  sredstva se razdelijo na način, da se pri vlagatelju izračuna povprečje sredstev do

seženih z lastno dejavnostjo v letih 2019, 2018 in 2017 in od povprečja odšteje 
dosežena sredstva z lastno dejavnostjo v letu 2020 (bilance AJPES, dodatni podatki 
k izkazu poslovnega izida v obdobju, točke F, G in H, stolpec »opravljanje pridobitne 
dejavnosti«)

  razpoložljiva sredstva iz proračuna se sorazmerno porazdelijo glede na dobljene 
razlike oz. izračunan izpad vseh vlagateljev.

  v primeru, da pri izračunu razlike med letom 2020 in povprečjem za leta 2019, 2018 
in 2017 ni izkazan izpad lastnih sredstev, vlagatelj ni upravičen do sredstev po tem 
odloku.

  v primeru, da so po razdelitvi razpoložljiva sredstva za posameznega vlagatelja 
višja od izkazanega izpada, vlagatelj pridobi sredstva največ v višin izkazanega 
izpada, preostala sredstva pa se ponovno sorazmerno porazdelijo med vlagatelji, ki 
z razdelitvijo niso dosegli višine izpadlih sredstev.

9. člen

Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi, ki se objavi na spletni strani Občine 
Bohinj dne 31. 5. 2021 in jo je potrebno oddati najkasneje do 30. 6. 2021:
  vlagatelj vloži vlogo na predpisanem obrazcu, kjer je ključnega pomena tudi obraz

ložitev na katerem segmentu lastne dejavnosti je prišlo do izpada sredstev;
  vlagatelj vlogi priloži Bilance AJPES za leto 2020 (za preostala obdobja 2019, 2018, 

2017 bo Občina Bohinj pridobila potrebne podatke iz uradnih evidenc AJPES)

Društva s področja športa

10. člen

Upravičenci za ta ukrep so društva s področja športa. 

Način razdelitve sredstev
  Za vsako prijavljeno društvo se izračuna število točk in nato izračuna skupno število 

točk za vsa društva. Glede na razpoložljiva sredstva se izračuna vrednost točke.

Število vadečih v letu 2021 št. točk

Aktivni člani, ki so vpisani v programe 1 na člana

Član, ki je registriran športnik 2 na registriranega športnika

Kategoriziran športnik 3 na kategoriziranega športnika

Čas delovanja društva (velja datum 
registracije v AJPESU) 

3 za vsako leto delovanja, maksimalno 
število omejeno na 100 točk

11. člen

Vlagatelj vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki se objavi na spletni strani Občine 
Bohinj dne 31.5.2021 in jo je potrebno oddati najkasneje do 30.6.2021. Vloga vsebuje 
izjavo, da društvo pod kazensko in materialno odgovornostjo podaja resnične izjave in 
podatke ter da se zavezuje, če se ugotovi kršitev te obveznosti, vrniti prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do izvedbe vra
čila. Vlagatelj izjavlja tudi, da se strinja s kriteriji in merili ter da zoper sklep o dodelitvi 
sredstev za pomoč ob epidemiji ni dovoljeno pravno sredstvo.

Socialne in druge posebne dejavnosti
12. člen

Upravičenci so društva, ki so registrirana na področju invalidskih in humanitarnih 
dejavnosti ali dejavnosti za posebne družbene skupine.

povezanih z izvajanjem ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije nalezljive 
bolezni COVID19, na področju gospodarstva in nevladnih organizacij v občini Bohinj 
ter na področju izobraževanja dijakov in študentov s stalnim bivališčem v občini Bohinj. 

I. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

2. člen

Gospodarskim subjektom, ki so kot taki zavezanci za plačilo nadomestila za upo
rabo stavbnega zemljišča in katerim je bila zaradi ukrepov zajezitve in obvladovanja 
epidemije nalezljive COVID19 v času epidemije onemogočeno oziroma znatno omeje
no opravljanje osnovne dejavnosti, se obveznost plačila nadomestila za uporabo stavb
nega zemljišča, ki je neposredno povezano z opravljanjem osnovne dejavnosti, za leto 
2021 določi za 9, 10 oz. 11 mesecev.   

3. člen

Oprostitev plačila za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po prejšnjem 
odstavku se prizna na podlagi vloge zavezanca. Vloga se objavi na spletni strani Občine 
Bohinj dne 31. 5. 2021 in jo je potrebno oddati najkasneje do 30. 6. 2021.

V vlogi zavezanec navede, da mu je zaradi ukrepov, povezanih z zajezitvijo in ob
vladovanjem epidemije nalezljive bolezni COVID19, nastala poslovna škoda in izjavo 
o upadu prihodkov v letu 2020, zaradi česar uveljavlja oprostitev plačila nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2021.

Glede na delež upada prihodkov znašajo oprostitve:
 do 10 % upada prihodkov  ni oprostitve 
 od 10 do 20 % upada prihodkov  en mesec oprostitve
 nad 20 % do 30 % upada prihodkov – dva meseca oprostitve
 nad 30 % upada prihodkov  tri mesece oprostitve

Vlogi mora zavezanec priložiti podpisano izjavo, katera je njegova osnovna de
javnost, ki jo opravlja v prostorih, za katere plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča.

4. člen

Za zavezance, ki so upravičeni do delne oprostitve plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, se prvi odstavek 11. člena Odloka o odmeri nadomestila za upo
rabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj (Uradni vestnik OB, št, 10/19) uporablja tako, 
da se skupno število mesecev v letu 2021, za katere so zavezani plačati nadomestilo, 
zmanjša za en, dva oziroma tri mesece, glede na izpad prihodkov v letu 2020.

Občinska uprava po pregledu vlog posreduje ustrezne podatke finančni upravi za
radi odmere NUSZ.

II. Najem tržnega prostora v Ribčevem Lazu

5. člen

Cene, določene s Sklepom o določitvi cen za tržnico v Ribčevem Lazu (Uradni 
vestnik OB, št. 5/19), se za leto 2021 dopolnijo za možnost mesečnega najema tako, 
da se glasijo:

NAJEM  
PRODAJNEGA 

MESTA

ENOTA CENA 
BREZ 
DDV

CENA Z 
DDV

CENA 
BREZ 
DDV

CENA Z 
DDV

VISOKA SEZONA NIZKA SEZONA
Prodajni objekt A+B mesec 163,93 € 200,00 € 131,15 € 160,00 €

Prodajni objekt A 
(večji)

mesec 114,75 € 140,00 € 91,80 € 112,00 €

Prodajni objekt B 
(manjši)

mesec 57,38 € 70,00 € 45,90 € 56,00 €

Prodajalci  
certificiranih 

izdelkov Bohinjsko
Prodajni objekt A+B mesec 81,97 € 100,00 € 65,57 € 80,00 €

Prodajni objekt A 
(večji)

mesec 57,38 € 70,00 € 42,62 € 52,00 €

Prodajni objekt B 
(manjši)

mesec 28,69 € 35,00 € 22,95 € 28,00 €
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – urad

no prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOPA in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), in 109. člena 
Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno bese
dilo) je Občinski svet Občine Bohinj na 22. redni seji, dne 27. maja 2021 sprejel

REBALANS
I Proračuna Občine Bohinj za leto 2021

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2021 (Uradni vestnik Občine 

Bohinj, št. 10/20) se spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski kla
sifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 
naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

KONTO   NAZIV ZNESEK EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  13.403.582

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  9.211.138
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  6.135.439

700 Davki na dohodek in dobiček 4.264.320 
703 Davki na premoženje 872.579
704 Domači davki na blago in storitve 998.540
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 3.075.699
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 304.310
711 Takse in pristojbine 9.000
712 Globe in druge denarne kazni 257.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.253.315
714 Drugi nedavčni prihodki 252.074 

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 384.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 384.000

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.750
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.750
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 3.806.694
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 3.487.317
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

iz sredstev proračuna Evropske Unije 319.377

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije 0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.912.696

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 4.502.255
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.218.170
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 189.648
402 Izdatki za blago in storitve 3.009.820
403 Plačila domačih obresti  18.600
409 Rezerve 66.018

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 3.704.472
410 Subvencije 234.980
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.057.591
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 308.535
413 Drugi tekoči domači transferi 2.103.366
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 6.442.455
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.442.455

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 263.513

13. člen

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  vlagatelj mora imeti registrirano dejavnost v skladu z Zakonom o društvih,
  registrirano mora imeti dejavnost s področja invalidskih in humanitarnih dejavnosti 

ali dejavnosti za posebne družbene skupine,
  sedež vlagatelja mora biti na območju občine Bohinj

14. člen

Upravičeni stroški za področje socialne in druge dejavnosti za posebne družbene 
skupine:

 električna energija,  komunalne storitve,  ogrevanje,  najemnina,  računovodske 
storitve in morebitni drugi fiksni stroški, ki niso bili sofinancirani s strani drugih virov  
(o upravičenosti stroškov bo odločala ocenjevalna komisija).

15. člen

Način razdelitve sredstev za področje:
Zneski, navedeni v posamezni vlogi, se seštejejo. Upravičenim vlagateljem se po

vrnejo sredstva v višini do 70% upravičenih stroškov oziroma v sorazmernem deležu 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Na podlagi sklepa o dodelitvi se sredstva nakažejo na račun vlagatelja. 
Vlagatelj pridobi sredstva največ v višini izkazanih upravičenih stroškov. 
Na podlagi sklepa upravnega organa o dodelitvi se sredstva nakažejo na račun 

vlagatelja.

16. člen

Dokumentacija
• Vlagatelj vloži vlogo na predpisanem obrazcu.
• Dokazila oziroma obvezna priloga obrazcu: kopije računov.
• Vlagatelj vlogi priloži Bilance AJPES za leto 2020.

V vlogi se navede specifikacija že plačanih računov za obdobje od 1. 3. 2020 do 
1. 5. 2021 ali za isto obdobje prejetih in neplačanih računov z obrazložitvijo razloga za 
neplačilo. V vlogo se ne smejo vključiti računi, ki so bili že upoštevani v poročilu o izve
denih programih za leto 2020.

Področje izobraževanja dijakov in študentov

17. člen

Upravičenci do enkratne pomoči pri izobraževanju so dijaki in študenti s stalnim bi
vališčem v občini Bohinj. Sredstva se zagotovijo do višine sredstev, ki so določena v pro
računu Občine Bohinj za leto 2021 v sorazmernem deležu glede na število prejetih vlog.

18. člen

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
  je vključen v redno izobraževanje in ima status dijaka ali študenta dodiplomskega 

študija, 
  ima stalno prebivališče v občini Bohinj,

Dokumentacija, ki mora biti priložena vlogi, ki se objavi na spletni strani Občine 
Bohinj do dne 31. 5. 2021 in jo je potrebno oddati najkasneje do 30. 6. 2021:

 potrdilo o vpisu v šolskem / študijskem letu 2020/2021.

19. člen

Odločba o višini denarne pomoči se izda na podlagi predloga komisije.
Denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun upravičenca, ki ga navede v vlogi.

IV. končne določbe

20. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj in 
preneha veljati 31. 12. 2021.

Številka: 007-0009/2021
Bohinjska Bistrica, 27. maj 2021

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.
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STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 300.727
OBČINA BOHINJ   240.744
KRAJEVNA SKUPNOST BOHINJSKA BISTRICA  2.291
KRAJEVNA SKUPNOST STARA FUŽINA STUDOR  30.703
KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS 20.434
KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNIK GORJUŠE 6.555

2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne progra
me in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proraču
nov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in 
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk  in načrt razvojnih progra
mov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bohinj.

4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 

presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dol
gov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2021 lahko dolgoročno zadolži za 
1.610.000 EUR in sicer za investicije iz načrta razvojnega programa.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 410-0017/2020/66
Bohinjska Bistrica, 27. maj  2021

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja l.r.

431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam 173.513 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 90.000

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  -1.509.114

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 30

750 Prejeta vračila danih posojil 30
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00

440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  30 

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.610.000
500 Domače zadolževanje 1.610.000

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 400.310
550 Odplačila domačega dolga 400.310

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) -299.394

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.209.690

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  1.509.114

21.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 4. člena Odloka o prometne režimu občine Bohinj 
(Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/20) je Občinski svet Občine Bohinj na 22. redni  seji, dne 27. maja 2021 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi 

sklepa odoločitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic

1. člen

V prvi tabeli 2. člena Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in parkirnih kartic (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 2/20 in 1/21) se doda novo parkirišče.

Javne parkirne površine, višina parkirnine, čas plačevanja ter dovoljeni čas parkiranja so:

JAVNE PARKIRNE 
 POVRŠINE

CONA ČAS 
PLAČEVANJA

ČASOVNO 
OMEJENO 

PARKIRANJE

ČASOVNO 
OMEJENO 

PARKIRANJE

CENA v EUR (z DDV)
ENOTA

Št. IME 
PARKIRIŠČA 1.1. do 31.3. 1.4. do 30.6.,

1.9. do 31.10.
1.7. do 
31.8.

1.11. do 
31.12.

P27 Kamnje 27
(Na Rju)                                

3 / da: največ 2 uri ne brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno /

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Bohinjska Bistrica, 27. maj 2021
Številka: 007-9/2019/11

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja


