Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj
LETO XIV

Bohinj, 6. maj 2011

[tevilka 4

Za potrebe oblikovanja programov (paketov) in agencijskih popustov se omogo~i do
30% popust po odlo~itvi direktorja Turizem Bohinj

VSEBINA
17. SKLEP o upravljanju turisti~ne poti v Koritih Mostnice
18. DOPOLNITEV SKLEPA o dolo~itvi cen za leto 2011

17.
Na podlagi akta o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Bohinj - zavoda za
pospe{evanje turizma (Uradni vestnik ob~ine Bohinj, {t. 8/99, 3/00, 3/03, 1/11), in 17.
~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) je Ob~inski svet
Ob~ine Bohinj na 7. redni seji, dne 21. aprila 2011 sprejel

VII.
Ta sklep za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj in
se uporablja do pridobitve koncesije v skladu z zakonom o Triglavskem narodnem
parku.
[tevilka: 900-6/2009-6
Bohinjska Bistrica, 21. april 2011
@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

SKLEP

18.

o upravljanju turisti~ne poti v Koritih Mostnice

Na podlagi 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07)
je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 7. redni seji, dne 21. aprila 2011 sprejel

I.
Ob~ina Bohinj s tem sklepom dolo~a na~in urejanja in vzdr`evanja turisti~ne poti na
obmo~ju »Korit Mostnice« in sicer pe{pot od ceste na Voren~kojci proti Vojam in na drugi
strani nazaj na cesto.
II.
Ob~ina Bohinj daje turisti~no pot iz I. to~ke tega sklepa v upravljanje javnemu zavodu Turizem Bohinj (v nadaljnem besedilu: Turizem Bohinj).
Turizem Bohinj upravlja pe{pot iz I to~ke tega sklepa v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Stara Fu`ina – Studor. Sodelovanje s Krajevno skupnostjo Stara Fu`ina –
Studor se dolo~i s pisnim dogovorom.
III.
Turizem Bohinj ima pravico pobirati prispevek za pot kot nadomestilo za stro{ke
vzdr`evanja.

DOPOLNITEV SKLEPA
o dolo~itvi cen za leto 2011
I.
Pod to~ko VII. Ceconijev park se doda nova postavka:
Cena brez DDV (v EUR)
333,33

Organizacija civilne poroke

Cena z DDV (v EUR)
400

II.
Cena velja za leto 2011 in se uporablja od 1.5.2011 dalje.
[tevilka: 032-11/2010-4
Bohinjska Bistrica, 21. april 2011
@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

Vi{ino prispevka za pot dolo~i Ob~inski svet Ob~ine Bohinj s sklepom o dolo~itvi
cen.
IV.
Stro{ke obnove v letu 2011, nadaljnje stro{ke urejanja, posodabljanja in
vzdr`evanja Turizem Bohinj krije iz prihodkov prispevka za uporabo poti in iz prora~una
ob~ine in sicer iz prora~unske postavke 7040 - vzdr`evanja sprehajalnih poti v Bohinju.
V.
Turizem Bohinj je dol`an pred pri~etkom kakr{nihkoli posegov pridobiti soglasje
lastnikov in vse aktivnosti predhodno uskladiti z ob~insko upravo Ob~ine Bohinj ter za
poseg pridobiti ustrezna upravna dovoljenja.
Turizem Bohinj je dol`an uskladiti dejavnosti tudi z javnim zavodom Zavodom RS za
varstvo narave, z javnim zavodom Triglavski narodni park in pridobiti ustrezna soglasja.
Turizem Bohinj je dol`an v roku 5 let zagotoviti obnovo celotne poti iz I. to~ke tega
sklepa in zagotoviti redno vzdr`evanje.
VI.
Vi{ina prispevka za leto 2011 zna{a:
- Odrasli
- Otroci 7 – 14 let
- Dijaki, {tudenti, skupine odrasli, seniorji nad 65
- Skupine dijaki, {tudenti, seniorji nad 65
- Skupine otroci (7 – 14 let)

2,50 EUR
1,25 EUR
2,00 EUR
1,80 EUR
1,00 EUR

Skupinska cena velja za skupine od vklju~no 20 oseb dalje. Popust za imetnike
Kartice Gost Bohinja 50% - velja za individualne karte. Davek na dodano vrednost je
vklju~en.

Ob~ina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, na podlagi 10. ~lena
Zakona o {portu (Uradni list RS, {t. 22/98,110/02 in 15/03) in 6. ~lena Pravilnika za vrednotenje letnega programa {porta v Ob~ini Bohinj (Uradni vestnik, {t. 3/11) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov programov {porta za leto 2011
1. Podatki o naro~niku
Ob~ina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
2. Predmet razpisa
Sredstva so v prora~unu zagotovljena na podlagi sprejetega Letnega programa
{porta v Ob~ini Bohinj za leto 2011.
3. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis in pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov:
- {portna dru{tva,
- vrtec in osnovna {ola,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v {portu, so splo{no koristne
in neprofitne,
- zveze {portnih dru{tev, ki jih ustanovijo dru{tva za posamezna obmo~ja,
- zavodi, gospodarske dru`be, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti na podro~ju {porta
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirani v skladu z zakonskimi predpisi za opravljanje {portne dejavnosti in
izvajajo programe {porta na obmo~ju ob~ine Bohinj,
- programe {porta izvajajo za ob~ane Bohinja,

