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Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj

18. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prora~unu Ob~ine
Bohinj za leto 2012 - II

19. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o turisti~ni taksi v
Ob~ini Bohinj 

20. PRAVILA za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve ~lana
Dr`avnega sveta ter dolo~itev kandidata za ~lana Dr`avnega sveta

21. CENE za programe v zavodu Osnovna {ola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto Vrtec Bohinj

18.
Na podlagi 29. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: UP-

2925/07-15, U-I-21/07/18, 76/08, 79/09, 51/10, 40/2012-ZUJF), 40. ~lena Zakona o

javnih financah (Uradni list RS, {t. 11/11-UPB4. 110/11-ZDIU12), Zakona o

uravnote`enju javnih financ (Uradni list RS 40/12), Pravilnika o programski klasifikaciji

izdatkov ob~inskih prora~unov (Uradni list RS, {t. 57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08),

Navodila o pripravi finan~nih na~rtov posrednih uporabnikov dr`avnega in ob~inskih

prora~unov (Uradni list RS, {t. 91/00 in 122/00) in 109. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj

(Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) in 73., 90. in 95. ~lena Poslovnika Ob~inskega

sveta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07, 2/09) je Ob~inski svet

Ob~ine Bohinj na 19. redni seji, 27. septembra 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prora~unu Ob~ine

Bohinj za leto 2012 - II

1. ~len
V Odloku o prora~unu Ob~ine Bohinj za leto 2012 (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t.

10/11) se spremeni 2. ~len tako, da se glasi:

»2. ~len«

(sestava prora~una in vi{ina splo{nega dela prora~una)

1) V splo{nem delu prora~una so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasi-

fikaciji do ravni kontov. Splo{ni del prora~una se na ravni podskupin kontov dolo~a v

naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans II 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.593.982

TEKO^I PRIHODKI (70+71) 6.611.136
70   DAV^NI PRIHODKI 5.009.740
700 Davki na dohodek in dobi~ek 3.713.546

703 Davki na premo`enje 702.194

704 Doma~i davki na blago in storitve 594.000

71   NEDAV^NI PRIHODKI 1.601.396
710 Udele`ba na dobi~ku in dohodki od premo`enja 346.596

711 Takse in pristojbine 4.500

712 Globe in druge denarne kazni 64.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 985.650

714 Drugi nedav~ni prihodki 200.650

72   KAPITALSKI PRIHODKI 7.900
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.000

722 Prihodki od prodaje zemlji{~ in neopred. sredstev 4.900

73   PREJETE DONACIJE 8.800

730 Prejete donacije iz doma~ih virov 8.800

74   TRANSFERNI PRIHODKI 1.966.146
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan~nih institucij 1.071.999

741 Prejeta sredstva iz dr`. prora~una iz sredstev pror. EU 894.147

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 8.610.236

40 TEKO^I ODHODKI 3.218.277
400 Pla~e in drugi izdatki zaposlenim 822.577

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 131.782

402 Izdatki za blago in storitve 2.183.523

403 Pla~ila doma~ih obresti 16.085

409 Rezerve 64.310

41 TEKO^I TRANSFERI 2.260.112
410 Subvencije 150.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 898.805

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 238.375

413 Drugi teko~i doma~i transferi 972.932

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.945.357
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.945.357

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 186.489
431 Invest. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso prora~. uporabnik 117.140

432 Investicijski transferi prora~unskim uporabnikom 69.349

III. PRORA^UNSKI PRESE@EK (I.-II.)
(PRORA^UNSKI PRIMANJKLJAJ) -16.254
(I. – II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1 PRIMARNI PRESE@EK (PRIMANJKLJAJ) -2.494
(I.-7102) - (II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhod-

ki brez pla~il obresti)

III/2 TEKO^I PRESE@EK (PRIMANJKLJAJ) 1.132.747
(70+71) - (40+41) (teko~i prihodki minus teko~i odhodki in teko~i transferi)

B. RA^UN FINAN^NIH TERJATEV IN NALO@B

Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Rebalans II 2012

IV. PREJETA VRA^ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELE@EV
(750+751+752) 59.138
75 PREJETA VRA^ILA DANIH POSOJIL 59.138
750 Prejeta vra~ila danih posojil 500

751 Prodaja kapitalskih dele`ev 58.638

V. DANA POSOJILA IN POVE^ANJE KAPITALSKIH DELE@EV
(440+441+442+443) 800
44 DANA POSOJILA IN POVE^ANJE KAPITALSKIH DELE@EV 800
441 Pove~anje kapitalskih dele`ev v privatnih podjetjih 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 800

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELE@EV
(IV.-V.) 58.338

C. RA^UN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Rebalans II 2012

VII. ZADOL@EVANJE (500+501) 0
50 ZADOL@EVANJE 0
500 Doma~e zadol`evanje 0
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VIII. ODPLA^ILA DOLGA (550+551) 150.800
55 ODPLA^ILA DOLGA 150.800
550 Odpla~ila doma~ega dolga 150.800

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA^UNU -108.716
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOL@EVANJE -150.800
(VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE 16.254
(VI.+X.-IX.)

XII. STANJE SREDSTEV NA RA^UNIH NA DAN 31.12. 
PRETEKLEGA LETA 108.716

2) Posebni del prora~una sestavljajo finan~ni na~rti neposrednih uporabnikov, ki so
razdeljeni na naslednje programske dele: podro~ja prora~unske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
ob~inskih prora~unov. Podprogram je razdeljen na prora~unske postavke, te pa na
podskupine kontov in podkonte, dolo~ene s predpisanim kontnim na~rtom.

3) Posebni del prora~una do ravni prora~unskih postavk - in na~rt razvojnih programov
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Ob~ine Bohinj.

4) Na~rt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. ~len
Prvi odstavek 8. ~lena se spremeni tako, da se glasi:

»1) V splo{no prora~unsko rezervacijo se v letu 2012 izlo~i 0,3495 % prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov oziroma 30.000 EUR.«

3. ~len
Prvi odstavek 9. ~lena se spremeni tako, da se glasi: 

»1) V prora~unsko rezervo, ki deluje kot prora~unski sklad, se v letu 2012 izlo~i
0,3495 % prejemkov oziroma 30.000 EUR.«

1. ~len
V 12. ~lenu se ~rta drugi odstavek. Dosedanji tretji odstavek postane drugi

odstavek.

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

[tevilka: 410-0029/2011-22
Bohinjska Bistrica, 11. september 2012

PREDLAGATELJ ODLOKA
@upan Ob~ine Bohinj

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

19.
Na podlagi 24. in 30. ~lena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,

{t. 2/04 in 57/12), 3. in 25. ~lena Zakona o prekr{kih (Uradni list RS, {t. 29/11-UPB8),
17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07)  je Ob~inski svet
Ob~ine Bohinj na 19. redni seji dne 27. septembra 2012 sprejel naslednji

ODLOK
spremembah in dopolnitvah Odloka o turisti~ni taksi v

Ob~ini Bohinj

1. ~len
V prvem odstavku 14. ~lena Odloka o turisti~ni taksi v Ob~ini Bohinj (Uradni vest-

nik Ob~ine Bohinj, {t. 9/04 in 3/06) se besedilo »1,000.000 tolarjev« nadomesti z
besedilom »4.000,00 EUR«.

V drugem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400,00
EUR«.

V tretjem odstavku se besedilo »600.000 tolarjev« nadomesti z besedilom
»2.500,00 EUR«.

V ~etrtem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300,00
EUR«

Dodata se nov peti in {esti odstavek, ki se glasita:

»Z globo 600,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo 300,00 EUR samostojni
podjetnik posameznik ter z globo 200,00 EUR sobodajalci, kmetje in dru{tva, ki spreje-
majo turiste na preno~evanje, ~e: 
- do 25. v mesecu za pretekli mesec Ob~ini Bohinj ne predlo`i izpolnjenega pred-

pisanega obrazca, z namenom utaje pla~ila turisti~ne takse in prikrivanja dohodka
(9. ~len), 

- ~e ne da pristojnemu organu na vpogled evidenc iz 11. ~lena. 
Z globo 200,00 EUR se za prekr{ek iz prej{njega odstavka tega ~lena kaznuje tudi

odgovorna oseba pravne osebe.

2. ~len
V 15. ~lenu se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300,00 EUR«.

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

[tevilka: 333-07-2/2004-3
Bohinjska Bistrica, 11. september 2012

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

20.
Na podlagi  17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07)

in  14. in 15. ~lena Zakona o dr`avnem svetu (Uradni list RS, {t. 100/05-UPB1) je
Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 19. redni seji, dne 27.09.2012 sprejel

PRAVILA
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve ~lana

Dr`avnega sveta ter dolo~itev kandidata za ~lana
Dr`avnega sveta

I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len

(1) S temi pravili se ureja postopek za izvolitev predstavnikov Ob~ine Bohinj v volilno
telo 10. volilne enote za izvolitev ~lana Dr`avnega sveta ter postopek dolo~itve kan-
didata za ~lana Dr`avnega sveta.

2. ~len
(1) Glede na dolo~be 40. in 41. ~lena Zakona o dr`avnem svetu izvoli Ob~inski svet

Ob~ine Bohinj v volilno telo za volitve ~lana Dr`avnega sveta dva predstavnika (v
nadaljevanju: elektorja) ter lahko dolo~i enega kandidata za ~lana Dr`avnega sveta.

3. ~len
(1) Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in izvolitev dveh elektorjev ter

predlaganje kandidatov za ~lana Dr`avnega sveta in dolo~itev kandidata.

4. ~len
(1) Kandidate za elektorja lahko predlaga vsak ~lan Ob~inskega sveta. 
(2) Predlagatelj lahko predlaga najve~ dva kandidata. 
(3) Predlogu mora predlagatelj predlo`iti tudi soglasje kandidata, da sprejema kandi-

daturo.

5. ~len
(1) Kandidata za ~lana Dr`avnega sveta lahko predlaga vsak ~lan Ob~inskega sveta. 
(2) Predlagatelj lahko predlaga najve~ enega kandidata. 
(3) Predlogu mora predlagatelj predlo`iti tudi soglasje kandidata, da sprejema kandi-

daturo.

6. ~len
(1) Predloge z osebnimi podatki (ime in priimek, rojstni datum in to~en naslov stalne-

ga prebivali{~a) kandidatov za elektorje oziroma za ~lana Dr`avnega sveta posre-
dujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja (v nada-
ljevanju: Komisija za MVVI) najkasneje do 5. oktobra 2012. 

(2) Komisija za MVVI pripravi seznam predlaganih kandidatov za elektorje in kandida-
tov za ~lana Dr`avnega sveta po vrstnem redu, ki ga dolo~i z `rebom in ga po{lje
Ob~inskemu svetu Ob~ine Bohinj.

II. VOLITVE ELEKTORJEV
7. ~len

(1) Elektorje se na seji Ob~inskega sveta voli z glasovnico s tajnim glasovanjem.
(2) Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je dolo~ila Komisija za

MVVI.



8. ~len
(1) ^lan Ob~inskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkro`i

zaporedno {tevilko pred najve~ dvema kandidatoma.
(2) Izvoljena sta kandidata, ki sta prejela najve~ glasov.

9. ~len
(1) V primeru, ko sta dva ali ve~ kandidatov za elektorje pri glasovanju prejela enako

najni`je za izvolitev potrebno {tevilo glasov, se opravi drugi krog glasovanja, kjer so
izvoljeni kandidati, ki so dobili ve~ glasov. V primeru, da sta tudi pri tem glasovanju
dva ali ve~ kandidatov prejela enako, najni`je za izvolitev potrebno {tevilo glasov,
odlo~a o izvolitvi `reb, ki se opravi takoj na seji Ob~inskega sveta.

III. DOLO^ITEV KANDIDATA ZA DR@AVNI SVET
10. ~len

(1) Kandidata za ~lana Dr`avnega sveta se dolo~i s tajnim glasovanjem.
(2) Glasuje se z glasovnicami.
(3) Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je dolo~ila Komisija za

MVVI.

11. ~len
(1) ^lan Ob~inskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkro`i

zaporedno {tevilko pred enim od kandidatov.
(2) Izvoljen je kandidat, ki je prejel najve~ glasov.

12. ~len
(1) V primeru, ko sta dva ali ve~ kandidatov za ~lana Dr`avnega sveta pri glasovanju

prejela enako najvi{je, za dolo~itev potrebno {tevilo glasov, se opravi drugi krog
glasovanja. ~e imata tudi v drugem krogu dva kandidata enako {tevilo glasov, odlo~i
o izvolitvi `reb, ki se opravi takoj na seji Ob~inskega sveta.

13. ~len
(1) Predstavnik kandidature za ~lana Dr`avnega sveta je `upan Ob~ine Bohinj. V

kolikor je za kandidata za ~lana Dr`avnega sveta dolo~en `upan, slednji za pred-
stavnika kandidature dolo~i  pod`upana ali enega izmed ~lanov Ob~inskega sveta.

IV. KON^NE DOLO^BE
14. ~len

(1) @upan ob~ine mora najpozneje do 21.10.2012 oziroma 30. dan pred dnem glaso-
vanja predlo`iti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo
za ~lana Dr`avnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.

15. ~len
(1) Ta pravila vsebujejo dolo~be poslovni{ke narave, zato jih sprejema Ob~inski svet z

dvotretjinsko ve~ino glasov navzo~ih ~lanov Ob~inskega sveta.

16. ~len
(1) Ta pravila pri~nejo veljati z dnem sprejema na seji Ob~inskega sveta in veljajo do

izvolitve ~lanov Dr`avnega sveta.
(2) Z dnem veljave teh pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v volil-

no telo za volitve ~lana Dr`avnega sveta ter dolo~itev kandidata za ~lana
Dr`avnega sveta, ki jih je sprejel Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 10. redni seji, dne
27.09.2007.

[tevilka: 032-008/2012-4
Bohinjska Bistrica, 27. september 2012

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

21.
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, {t. 100/05 UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK,

36/10, 62/2010-ZUPJS,94/10–ZIU in 40/11–ZUPJS-A), 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj
(Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 19. redni seji
dne 27. septembra 2012 sprejel naslednje

CENE
za programe v zavodu Osnovna {ola dr. Janeza

Mencingerja Bohinjska Bistrica za organizacijsko enoto
Vrtec Bohinj

Za starostno obdobje od 1 do 3 let:             dnevni program 450,04 �
5 - urni program 332,24 �

Za starostno obdobje od 4 do 6 let:            dnevni program 316,44 �
5 - urni program 250,85 �

Za kombiniran oddelek:                                dnevni program 356,92 �
5 - urni program 280,39 �

Cene veljajo od 1.9.2012 dalje.

[tevilka: 602-72/2011-2
Bohinjska Bistrica, 27. september 2012

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.
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Prireditve v bohinjskih knjižnicah
Knjižnice Bohinj

Otroške prireditve v Knjižnici Bohinjska Bistrica potekajo vsako
sredo v mesecu ob 17. uri.
3. 10. »KAKO JE KUŽA RENČO NEHAL RENČATI« Lutkovno pred-

stavo za otroke, stare vsaj 3 leta, bo uprizorilo Lutkovno gledališče
MAKARENKO iz Radovljice.
10. 10. »GLEDALIŠČE, 1. UČNA URA« Igrana interaktivna predsta-

va, ki odkriva skrivnosti gledališča in gledališke igre ter vabi v gleda-
liško šolo. Spoznajte, okusite in preizkusite prve gledališke učne ure
in se zabavajte s Katjo in Niko.
17. 10. »ŠRILANKA« Življenje na oddaljenem otoku v Indijskem

oceanu nam bo predstavil Tuder THILAKARATHNA, pravljico pa bo
pripravila Silva KOS.
24. 10. »JESENSKI METULJI« Ustvarjalno delavnico za otroke, stare

vsaj 4 leta, bo pripravila Branka ZUPANC.
Ostali dogodki
Ves mesec: »DR. JANEZ MENCINGER ‒ PISATELJ, BUDITELJ

SLOVENSKEGA NARODA IN GLASNIK BOHINJA« Ob 100-letnici smrti
dr. Janeza Mencingerja smo v bohinjski knjižnici pripravili razstavo
knjig in člankov o življenju in delu znamenitega bohinjskega rojaka. 
Ves mesec: »TA VESELI KNJIŽNI SVET« Branje je užitek, zato vas

vabimo, da vstopite v »Ta veseli knjižni svet« in odkrijte literarna dela,
ki smo jih izbrali za vas.

Ves mesec: »SUPERKNJIGA« Predlagajte svojo superknjigo, zgoš-
čenko, DVD ... in poglejte, kaj predlagajo drugi!
Ves mesec: »NAGRADNO VPRAŠANJE ZA OTROKE« Mladi bralci

lahko odgovarjate na nagradno vprašanje. Letos bomo spoznavali
dežele, iz katerih prihajajo naši prijatelji. Svoje odgovore lahko oddate
v knjižnici ali preko naše domače spletne strani www.rad.sik.si.
Ves mesec: »HELLO, SALUT, HOLA, ŽIVIJO ... IZ ŠRILANKE« Vsak

mesec bomo pripravili razstavo knjig o deželah, iz katerih prihajajo
naši prijatelji, za katere je Slovenija postala drugi dom. 
Knjižnica Srednja vas ves mesec vabi, da v sklopu aktivnosti »BO-

HINJ ‒ SVET VEČNE LEPOTE« prelistate ali si izposodite knjige o
Bohinju.  

KULTURA

Poziv Bohinjcem
Jure Sodja, predsednik KD Bohinj
V zadnjih letih postajajo kultura, ples in ohranjanje tradicije

finančno velik zalogaj. Razlog je tudi v finančnih sredstvih, ki jih
potrebujemo za nakup noš, posameznih delov oblačil, obutve.  Ker
večkrat slišimo, da imajo mnogi dele oblačil, noše, instrumente
doma po kleteh in podstrešjih, smo se odločili napisati ta poziv. Z
njim želimo spodbuditi vse vas, ki vam to doma leži, pa ne vidite
potrebe po uporabi, da nam to podarite in s tem morda pomagate
popolniti našo garderobo, ki vedno kliče po nabavi. Pišite nam na
info@kdbohinj.si ali pokličite na 040-572-611, vsakega vašega
prispevka bomo veseli.  


