Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj
LETO XV

Bohinj, 8. junij 2012

VSEBINA
9. ODLOK o prodaji blaga zunaj prodajaln na obmo~ju Ob~ine Bohinj

9.
Na podlagi 6. ~lena Zakona o trgovini (Uradni list RS, {t. 24/08- ZT-1), 29. ~lena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17.
~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) in 73., 79. in 80. ~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 17. seji dne 31.5.2012 sprejel

ODLOK
o prodaji blaga zunaj prodajaln na obmo~ju Ob~ine Bohinj
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
S tem odlokom se dolo~ajo prodajna mesta, na~in in pogoji za prodajo blaga zunaj
prodajaln na obmo~ju Ob~ine Bohinj.
2. ~len
(1) V tem odloku posamezni pojmi pomenijo:
1. »Prodaja blaga zunaj prodajaln« pomeni prodajo blaga s potujo~o prodajalno, na
premi~ni stojnici in prilo`nostno prodajo na prireditvah, sejmih, shodih in podobno;
2. »potujo~a prodajalna« je prodaja iz vozila ali drugega prevoznega sredstva, ki je
prirejeno tako, da omogo~a prodajo blaga;
3. »premi~na stojnica« je prodajna miza ali mizi podobna priprava, ki omogo~a prodajo blaga.

(1)
(2)
(3)
(4)

II. SPLO[NI POGOJI ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
3. ~len
Prodajalec, ki `eli izvajati prodajo blaga izven prodajalne na obmo~ju Ob~ine
Bohinj, mora predhodno pridobiti pisno soglasje Ob~ine Bohinj.
V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah, lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.
Z globo 150 evrov se kaznuje za prekr{ek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
ali drugim odstavkom tega ~lena.
Z globo 500 evrov se kaznuje za prekr{ek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju
s prvim ali drugim odstavkom tega ~lena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200
evrov.

4. ~len
(1) Vlogo za izdajo soglasja je potrebno vlo`iti najmanj 15 dni pred pri~etkom prodaje
blaga.
(2) V vlogi mora biti navedeno in prilo`eno:
1. podatki vlagatelja,
2. na~in prodaje blaga zunaj prodajaln,
3. vrsta blaga namenjenega prodaji,
4. seznam lokacij, kjer se bo prodaja vr{ila,
5. povr{ina potrebna za prodajo,
6. ~asovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje prodaje),
7. soglasje organizatorja prireditve, ~e gre za organizirano prireditev.
5. ~len
(1) Soglasje za prodajo blaga izven prodajalne v ob~ini Bohinj izda Ob~inska uprava
ob~ine Bohinj.
(2) Soglasje se lahko izda za posamezna ~asovna obdobja v letu, vendar najve~ za
obdobje enega koledarskega leta.
(2) Z globo 150 evrov se kaznuje za prekr{ek posameznik, ki ravna v nasprotju z
izdanim soglasjem.
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(3) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekr{ek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju
z izdanim soglasjem, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
6. ~len
(1) Na prodajnem prostoru smejo prodajati:
1. kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,
2. posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost doma~e obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
3. nabiralci gozdnih sade`ev, zdravilnih zeli{~ in cvetja,
4. dru{tva in humanitarne organizacije,
5. druge fizi~ne in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno
zunaj prodajaln.
(2) Izjemoma se lahko na teh povr{inah prodaja tudi tekstilno blago, ~e je to v interesu Ob~ine Bohinj. O tem odlo~a `upan s sklepom.

(1)
(2)

7. ~len
Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja:
na tr`nici v Bohinjski Bistrici, na zemlj. parc. {t. 258/5 k.o. Bohinjska Bistrica,
ob~asno ob drugih prilo`nostih: na prireditvah, shodih in podobno.
Prodaja se lahko opravlja tudi iz potujo~e prodajalne na javnih povr{inah, na podlagi soglasja ob~inske uprave Ob~ine Bohinj, v kateri se dolo~i seznam mest za
prodajo blaga in vrsta blaga, ki se prodaja iz potujo~e prodajalne.

8. ~len
(1) Prodaja blaga na prodajnih mestih je prosta in se opravlja v skladu z dolo~ili tega
odloka in drugimi ob~inskimi in dr`avnimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj
prodajaln.
(2) Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
9. ~len
(1) Prodajalci so dol`ni vzdr`evati red in ~isto~o na svojih prodajnih mestih. Po poteku
prodajnega ~asa in ko je blago prodano, so prodajalci dol`ni zapustiti prodajno
mesto, odstraniti embala`o, odpadke in neprodano blago ter prodajno mesto
vzpostaviti v prvotno stanje.
(2) Z globo 150 evrov se kaznuje za prekr{ek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega ~lena.
(3) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekr{ek pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju
s prvim odstavkom tega ~lena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
III. POGOJI ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OB^ASNIH
PRODAJNIH PROSTORIH
10. ~len
(1) Prodaja blaga zunaj prodajaln na ob~asnih prodajnih prostorih je prodaja na:
1. prireditvah, shodih in podobno,
2. na povr{inah, ki niso posebej predvidene za prodajo blaga zunaj prodajaln in ne
sodijo v sedmi ~len tega odloka, ~e uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje Ob~ine Bohinj
(2) Za prodajo blaga na ob~asnih prodajnih prostorih se smiselno uporabljajo dolo~be
8. in 9. ~lena tega odloka.
11. ~len
(1) V vsakem naselju v ob~ini Bohinj je lahko dolo~enih ve~ ob~asnih prodajnih prostorov, kateri so obi~ajno v sredi{~u naselij oziroma ob objektih javnega zna~aja.
(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln so v ob~ini Bohinj dolo~eni naslednji ob~asni prodajni prostori:
1. Nomenj: va{ko jedro, na zemlj. parc. {t. 737/6 k.o. Nomenj
2. Srednja vas v Bohinju: pod Lipo, na zemlj. parc. {t. 1197/1 k.o. Bohinjska Srednja
vas
3. Stara Fu`ina: pred Kulturnim domom, na zemlj. parc. {t. 685/2 k.o. Studor
4. Jereka: pred Cesarjem, na zemlj. parc. {t. 1989/1 k.o. Bohinjska ^e{njica
5. Bohinjska ^e{njica: va{ko jedro na zemlj. parc. {t. 1959 k.o. Bohinjska ^e{njica
6. Studor: pred hostlom, na zemlj. parc. {t. 1834/1 k.o. Studor
7. Rib~ev Laz: ob parkiri{~u nasproti Turisti~nega dru{tva, na zemlj. parc. {t. 1131/1
k.o. Savica,
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Ukanc: parkiri{~e spodnje postaje @i~nice Vogel, na zemlj. parc. {t. 1821/51 k.o.
Studor, ob cesti v kamp Zlatorog, na zemlj. parc. {t. 1875/1 k.o. Studor,
Polje: ob avtobusni postaji, na zemlj. parc. {t. 1272/1 k.o. Savica
Kamnje: pred Gasilskim domom, na zemlj. parc. {t. 268/2 k.o. Savica
Brod: ob zbiralnici mleka, na zemlj. parc. {t. 1282 k.o. Savica
Bohinjska Bistrica: v kampu Danica, na zemlj. parc. {t. 971 k.o. Bohinjska Bistrica,
pred Kulturnim domom, na zemlj. parc. {t. 288/3 k.o. Bohinjska Bistrica
Bitnje: na nekdanji avtobusni postaji, na zemlj. parc. {t. 105/32 k.o. Nomenj
Prodaja blaga izven prodajalne se sme opravljati tudi na povr{inah, ki niso v lasti
ali v upravljanju Ob~ine Bohinj in sicer s soglasjem Ob~ine Bohinj. K vlogi iz 4. ~lena
je potrebno predlo`iti tudi soglasje lastnika ali upravljavca prostora, kjer se bo prodaja vr{ila.

12. ~len
(1) V ~asu ve~jih prireditev na obmo~ju ob~ine Bohinj se prodajo zunaj prodajaln
prilagodi potrebam prireditev, oziroma se prodajo zunaj prodajaln v ~asu prireditev
za~asno ustavi.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
13. ~len
(1) Upravljavec tr`nice v Bohinjski Bistrici je Re`ijski obrat ob~ine Bohinj.
14. ~len
(1) Upravljavec ima naslednje pravice in dol`nosti:
1. skrbi, da je ureditev in poslovanje prodajnih mest usklajeno z veljavnimi predpisi,
2. organizirano vodi poslovanje prodajnih mest ter razporeja in oddaja v najem prodajna mesta prodajalcem,
3. skrbi za urejenost prodajnih mest, za ~isto~o in odstranjevanje odpadkov,
4. dolo~a ceno najema prodajnih mest ter prodajalcem zara~una in pobira najemnino
za najem prodajnih mest na podlagi predhodno potrjenega cenika s strani Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj.
15. ~len
(1) Upravljavec sprejme tr`ni red, s katerim dolo~i pogoje trgovanja, predvsem pravice
in obveznosti prodajalcev in upravljavca, opredeli posamezna prodajna mesta,
dolo~i obratovalni ~as, vzdr`evanje reda in ~isto~e ter druge posebne storitve.
(2) Upravljavec mora sprejeti tr`ni red do 30.6.2012.

Mali otroški folklorni festival
Jure Sodja, predsednik KD Bohinj

Kulturno društvo Bohinj bo letos prvič priredilo Mali otroški folklorni festival, ki bo v petek, 22. junija, ob 18. uri Pod skalco.
Nastopali bodo mladi folklorniki domačih skupin KUD Triglav in KD
Bohinj. Letos začenjamo s prirejanjem takšnega dogodka, ki pomeni
možnost predstavitve opravljenega truda ob koncu šolskega leta.
Upamo, da nas obišče čimveč domačih in tujih obiskovalcev in da
bomo vsi skupaj v prihodnjih letih gostili na našem odru še marsikoga. G

Koncert ob dnevu mladosti
Adrijan Džudžar

Mesec maj od nekdaj častimo kot mesec ljubezni, mladosti,
dokončnega prebujenja narave in temu ustrezno je veliko dogodkov v
tem mesecu namenjeno praznovanju zgoraj omenjenih stvari. Zadnja
leta pa se je po deželici na sončni strani Alp razpasel nekaj časa izginuli običaj praznovanja dneva mladosti. In to kljub raznim okrožnicam
z ultramegasuperministrstva in nekaterih drugih, ki se borijo za naše
duše in ki opozarjajo, da so tovrstna veseljačenja mladih in manj
mladih navadno čaščenje totalitarnega lika ter dela že zdavnaj pokojnega predsednika bivše države. In tako smo tudi v Bohinju dočakali
koncert, posvečen dnevu mladosti. Nastopile so tri skupine – domači
Outshout, škofjeloški Fireﬂy in Sideproject, čigar člani prihajajo z
Jesenic ter Blejske Dobrave, ter trije mladi obetavni kitaristi iz Stare
Fužine Matic Cesar, Matevž Zalokar in Miha Štros, ki je veliko postoril tudi okoli organizacije prireditve. Zbralo se je okoli 200 do 300
obiskovalk in obiskovalcev, tako da je koncert po tej plati uspel.
Incidentov ni bilo in videti je bilo, da se imajo vsi prisotni lepo.
Upajmo, da se bodo podobne stvari v našem kraju še kdaj ponovile, pa
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16. ~len
(1) Upravljavec je dol`an redno voditi evidenco o seznamu prodajalcev, obdobju zakupa in {tevilu zakupljenih prodajnih mest ter evidenco o zara~unanih in pla~anih
zakupninah.
17. ~len
(1) Upravljavec sklene s prodajalci, ki so dobili pisno soglasje Ob~ine Bohinj, najemno
pogodbo. Predmet najema je prodajno mesto na tr`nici v Bohinjski Bistrici.
(2) Najemna pogodba se sklene najdlje za obdobje enega leta. ^e se sklene za kraj{e
obdobje, je njeno veljavnost mogo~e z aneksom podalj{ati, vendar ne za dalj{e
obdobje, kot je izdano soglasje ob~ine.
V. PRISTOJBINE
18. ~len
(1) Za uporabo javnih povr{in v ~asu prireditev, shodov in podobno ter drugih javnih
povr{in za ob~asno prodajo blaga zunaj prodajaln se pla~uje pristojbina.
(2) Ob~ina Bohinj zara~unava pristojbino za uporabo javne povr{ine za prodajo blaga
zunaj prodajaln na podlagi Odloka o ob~inskih taksah v ob~ini Bohinj.
(3) Pristojbino mora prodajalec poravnati v prera~unanem enkratnem letnem znesku
ali pred vsakokratnim pri~etkom prodaje blaga.
VI. NADZOR
19. ~len
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojno ob~insko redarstvo in ob~inski
in{pektor.
(2) In{pekcijski nadzor opravljajo pristojni in{pekcijski organi.
VII. KON^NE DOLO^BE
20. ~len
(1) Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.
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@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

četudi ne v mesecu maju. Posebna pohvala gre prizadevnim organizatorjem članom Športnega društva Avgust Gašperin iz Stare Fužine in
tamkajšnje krajevne skupnosti. G

15. Linhartov gledališki maraton
Tatjana Kržišnik,
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Radovljica

Jubilejni 15. Linhartov gledališki maraton je tudi letos ponujal
pester spored za vse generacije. Območna izpostava Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti Radovljica je kot organizatorica zvestemu
občinstvu za dolgoletno zvestobo podarila brezplačen ogled vseh
predstav.
Maraton ni bil samo jubilejen, ampak tudi rekorden po številu predstav in po številu obiskovalcev. To je dokaz, da ljudje radi ustvarjajo in
podpirajo ljubiteljsko gledališče. Otroške, lutkovne in odrasle gledališke predstave so se odvijale od 29. marca do 4. aprila na odrih od
Bohinja do Podnarta. V četrtek smo začeli z dopoldanskimi predstavami v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica z lutkovnima predstavama
mladih igralcev iz Osnovne šole prof. dr. J. Plemlja Bled, v Domu Joža
Ažmana pa so vzporedno igrali Linhartovi čuki in Gledališki klub
Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica. Linhartovi čuki so
s predstavo Le po kom se je vrgel ta otrok navdušili občinstvo in
strokovno spremljevalko za Gorenjsko, saj jih je uvrstila na regijsko
srečanje otroških gledaliških skupin. Tudi lutkovni predstavi Osnovne
šole prof. dr. J. Plemlja z Bleda sta bili uvrščeni na srečanje lutkovnih
skupin. Četrtkovo popoldne smo nadaljevali v dvorani Knjižnice
Antona Tomaža Linharta v Radovljici z lutkovno predstavo Snežaki
korenjaki.
Uvod v predstave za odrasle je pripadal gledališču Kulturnega
društva Gašperja Lambergarja Ribno z Burko o jezičnem dotarju, ki so
jo odigrali v Kulturnem domu v Kropi. V Linhartovi dvorani pa smo se
do solz nasmejali Partljičevi komediji Partnarska poroka v izvedbi
Smeh teatra z Brezij.

