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11. ~len
Zastava je lahko izobe{ena:
1. ob mednarodnih, dr‘avnih in medob~inskih sre~anjih, {portnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih
in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Ob~ina
Bohinj predstavlja, oziroma katerih se udele‘uje v skladu s
pravili in obi~aji tak{nih shodov;
2. ob dr‘avnih praznikih skupaj z zastavo Republike
Slovenije;
3. v drugih primerih, ~e uporaba zastave ni v nasprotju s
tem odlokom.
12. ~len
^e je zastava Ob~ine Bohinj izobe{ena poleg kak{ne
druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani
zastav druge slovenske ob~ine, zastave tuje dr‘ave ali ob~ine, kadar je ta zastava izobe{ena ob uradnem obisku predstavnika druge ob~ine oziroma tuje ob~ine ali dr‘ave.
^e je zastava Ob~ine Bohinj izobe{ena skupaj z dvema
ali ve~ drugimi zastavami na prekri‘anih drogovih, mora biti,
gledano od spredaj, drog z zastavo Ob~ine Bohinj postavljen
pred drogovi teh zastav.
^e je zastava izobe{ena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Ob~ine Bohinj v sredini.
^e je zastava Ob~ine Bohinj izobe{ena z ve~ drugimi
zastavami, je zastava Ob~ine Bohinj:
1. ~e so zastave razvr{~ene v krogu - v sredini kroga;
2. ~e so zastave razvr{~ene v polkrogu - v sredini polkroga;
3. ~e so zastave razvr{~ene v koloni - na ~elu kolone;
4. ~e so zastave razvr{~ene v vrsti - na 1. mestu, oziroma gledano od spredaj, na levi strani;
5. ~e so zastave razvr{~ene v skupini - na ~elu skupine.
Dolo~be 1., 2. in 3. odstavka tega ~lena veljajo le v
primeru, da se zastave izobe{ajo na obmo~ju Ob~ine Bohinj
in se zastava Ob~ine Bohinj ne izobe{a obenem z zastavo
Republike Slovenije.
^e je zastava Ob~ine Bohinj izobe{ena skupaj z zastavo
Republike Slovenije, veljajo za na~in izobe{anja dolo~be
zakona, ki ureja grb in zastavo Republike Slovenije.
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V. KAZENSKE DOLO^BE
15. ~len
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekr{ek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekr{ek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. ~e uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki
je v nasprotju s tem odlokom (2. ~len);
2. ~e uporablja grb ali zastavo, ki sta po{kodovana ali
po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek, 5. ~lena);
3. ~e uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim
redom ali tako, da krni ugled Ob~ine Bohinj (drugi odstavek,
5. ~lena);
4. ~e zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za ozna~evanje blaga ali storitev grb ali zastavo ali
njune sestavne dele (6. ~len).
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr{ek iz prej{nega
odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje fizi~na oseba, ki stori prekr{ek iz prvega odstavka tega ~lena.
VI. PREHODNI IN KON^NI DOLO^BI
16. ~len
Z dnem, ko za~ne veljati ta odlok prenehajo, za obmo~je
Ob~ine Bohinj, veljati dolo~be odloka o grbu Ob~ine Radovljica (Uradni list RS, {t. 25/92 in 31/93).
17. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 001-7/95
Bohinjska Bistrica, dne 15. julija 1995.
Predsednik
Ob~inskega sveta
ob~ine Bohinj
Jo‘e Cvetek l. r.

13. ~len
^e je zastava izobe{ena na drogu horizontalno, morata
biti barvi zastave razporejeni tako, da je zgoraj bela in spodaj
modra barva.
^e je zastava izobe{ena na drogu vertikalno, morata biti
barvi zastave, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je bela
barva na levi, modra pa na desni strani.

BARVNO IN GEOMETRIJSKO PRAVILO ZA
OBLIKOVANJE GRBA OB^INE BOHINJ

14. ~len

Grb Ob~ine Bohinj ima obliko {~ita, katerega spodnji
rob je ovalen, v sredini {~ita je na zeleni podlagi, ki ponazarja
neokrnjenost narave, stilizirani lik cekve Sv. Janeza in mostu
~ez izliv Bohinjskega jezera. Pod mostom so izmeni~no vrisane ravne ~rte modre in bele barve, ki ponazarjajo Bohinjsko jezero. Streha cerke Sv. Janeza je rde~e barve, v zgornjem desnem kotu {~ita, gledano od spredaj, pa je vrisan
pravokotni trikotnik, modre barve, ki ponazarja nebo. Š~it je
obrobljen s ~rnim robom.

Izvajanje dolo~b tega odloka nadzoruje komunalno redarska slu‘ba Ob~ine Bohinj.
Izvajanje dolo~be drugega odstavka 5. ~lena tega odloka nadzoruje tudi policija.
Izvajanje dolo~be 6. ~lena tega odloka nadzoruje pristojni organ tr‘ne in{pekcije.

BARVE:
zelena - PANTONE PROCESS GREEN
modra - PANTONE PROCESS BLUE
rde~a - PANTONE 185 C (v enem od predlogov samo 185)
bela - 100 %

IV. NADZORSTVO
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GEOMETRIJSKO, LIKOVNO TER BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE ZASTAVE OB^INE BOHINJ

Zastava Ob~ine Bohinj je belo modre barve z grbom Ob~ine Bohinj. Razmerje med {irino in dol‘ino jeena proti tri
(republi{ka zastava ena proti dva 1/2 !). Barvi zastave se vrstita po temu vrstnem redu: bela zgoraj, modra spodaj. Vsaka barva
zavzema po {irini polovico zastave. Grb je v sredini zastave, tako da sredi{~na to~ka grba prekriva sredi{~no to~ko zastave. Grb
sega z gornjo polovico v belo polje, z drugo polovico pa v modro polje.
^e je vi{ina zastave 1 meter je {irina grba 61 cm, vi{ina pa 76 cm.
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in ~lani ob~inskega sveta (v nadaljevanju: ob~inski funkcionarji).
Kolikor funkcionar opravlja funkcijo poklicno, veljajo
zanj dolo~be zakona o funkcionarjih v dr‘avnih organih in
zakona o razmerju pla~ v javnih zavodih, dr‘avnih organih in
v organih lokalnih skupnosti.
II. PRAVICE OB^INSKIH FUNKCIONARJEV
3. ~len
Ob~inski funkcionarji imajo, v skladu z zakonom, pravico do nadomestila osebnega dohodka oziroma izgubljenega zaslu‘ka, pravico do dela osebnega dohodka, dolo~enega
za funkcijo ter do povra~ila stro{kov, ki jih imajo pri delu in
v zvezi z delom.
4. ~len
Ob~inski funkcionarji imajo pravico do nadomestila
osebnega dohodka, ~e se jim osebni dohodek zmanj{a za ~as,
ko je opravljal delo, ki izhaja iz funkcije. Nadomestilo osebnega dohodka se izpla~uje funkcionarju v podjetju, drugi
organizaciji, organu ali delodajalcu, kjer je funkcionar v delovnem razmerju , iz sredstev prora~una Ob~ine Bohinj.
Ob~inski funkcionar, ki samostojno opravlja dejavnost
z osebnim delom, ima pravico do nadomestila izgubljenega
zaslu‘ka. Za izra~un izgubljenega zaslu‘ka se upo{teva osnova, od katere funkcionar pla~uje prispevek za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
5. ~len
Pravice, ki so dolo~ene z zakonom in s tem pravilnikom
imajo ob~inski funkcionarji od dneva izvolitve ali imenovanja.
II. VIŠINA IN NA^IN DOLO^ANJA DELA
OSEBNEGA DOHODKA
2130.
Na podlagi 34.a in 100.b ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi
3. ~lena zakona o funkcionarjih v dr‘avnih organih, (Uradni
list RS, {t. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) ter 12. ~lena
statuta Ob~ine Bohinj (Uradni Vestnik Gorenjske, {t. 5/95) je
Ob~inski svet ob~ine Bohinj na 8. redni seji dne 15. 7. 1995
sprejel
PRAVILNIK
o vi{ini in metodologiji dolo~anja dela osebnega
dohodka in drugih prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim
funkcionarjem v Ob~ini Bohinj

6. ~len
Ob~inskim funkcionarjem se za nepoklicno opravljanje
funkcije prizna del osebnega dohodka, ki je sorazmeren obsegu opravljenega dela.
7. ~len
@upanu ob~ine se za opravljanje funkcije prizna del
osebnega dohodka v vi{ini 30% osebnega dohodka, ki bi mu
pripadal za poklicno opravljanje funkcije za poln delovni ~as.
8. ~len
Predsedniku ob~inskega sveta se za opravljanje funkcije prizna del osebnega dohodka, ki zna{a 50% dela osebnega
dohodka, ki ga prejme ‘upan.

I. SPLOŠNE DOLO^BE
1. ~len
Ta pravilnik podrobneje dolo~a vi{ino in na~in (metodologijo) dolo~anja dela osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki v skladu z zakonom o funkcionarjih v dr‘avnih organih (v nadaljevanju: zakon) pripadajo funkcionarjem, ki
nepoklicno opravljajo funkcijo v Ob~ini Bohinj.
2. ~len
V skladu s statutom Ob~ine Bohinj opravljajo svojo
funkcijo nepoklicno naslednji funkcionarji: ‘upan, pod‘upan

9. ~len
^lanu ob~inskega sveta se za opravljanje funkcije prizna del osebnega dohodka, ki zna{a 20% dela osebnega dohodka, ki ga prejme ‘upan.
10. ~len
^lanu ob~inskega sveta, ki opravlja funkcijo podpredsednika ob~inskega sveta, predsednika komisije ali predsednika odbora ob~inskega sveta se prizna del osebnega dohodka, ki zna{a 25% dela osebnega dohodka, ki ga prejme ‘upan.¸

