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1.
Na podlagi 9. ~lena Zakona o medijih (Uradni list RS, {t. 110/06-UPB1) in 17. ~lena

Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) je Ob~inski svet Ob~ine
Bohinj na 25. redni seji, dne 26. februarja 2009 sprejel

ODLOK
o javnem glasilu Ob~ine Bohinj

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

Odlok o javnem glasilu Ob~ine Bohinj ureja izdajanje javnega glasila Ob~ine Bohinj
– »Bohinjske novice«, ki je bilo ustanovljeno z Odlokom o javnem glasilu Ob~ine Bohinj
(Uradni list RS, {t. 20/98).  

2. ~len
Izdajatelj glasila »Bohinjske novice« je Ob~ina Bohinj.  

3. ~len
Sede` glasila je Ob~ina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.

4. ~len
(1) Glasilo praviloma izhaja vsak prvi petek v mescu. 
(2) Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in je namenjeno ob~anom Ob~ine Bohinj.
(3) V ~asu pred lokalnimi volitvami, volitvami v dr`avni zbor, volitvami v evropski parla-

ment, izvedbo referenduma ali ob drugih izrednih dogodkih lahko izide tudi
raz{irjena, dvojna ali izredna {tevilka, o ~emer odlo~i uredni{ki odbor v skladu z
zagotovljenimi finan~nimi sredstvi.

5. ~len
Sestavni del glasila »Bohinjske novice« je tudi »Uradni vestnik Ob~ine Bohinj«, v

katerem se objavljajo splo{ni in drugi akti organov Ob~ine Bohinj.

6. ~len
(1) Glasilo lahko obsega najve~ 24 strani, razen ~e se ta obseg pove~a zaradi uradnih

objav aktov v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj. Format glasila, na~in tiska in druge
tehni~ne pogoje izdaje predpi{e `upan s sklepom iz drugega odstavka tega ~lena.

(2) Glasilo je brezpla~no in ga prejmejo vsa gospodinjstva in drugi subjekti, ki jih s skle-
pom dolo~i `upan. Narodna in univerzitetna knji`nica prejme {tevilo izvodov v
skladu z zakonom, ki ureja obvezne izvode publikacij.

(3) Na vsakem izvodu glasila morajo biti navedeni poleg imena glasila {e naslednji
podatki:

- ime in sede` izdajatelja,
- ime in sede` poobla{~enega izvajalca,
- imena in priimki ~lanov uredni{kega odbora,
- ime in priimek lektorja,

- ime in sede` tiskarne,
- {tevilo tiskanih izvodov,
- mesec in leto natisa.
(4) Poobla{~eni izdajatelj mora dosledno zagotoviti tudi:
- objavo imen avtorjev objavljenih prispevkov in nosilcev materialnih avtorskih pra-

vic, ~e le-ti obstajajo,
- ime medija, po katerem je povzet programski prispevek ali izsek iz programskega

prispevka, razen ~e je z medsebojno pogodbo dolo~eno druga~e.

II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. ~len

Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredni{ko politiko omogo~a in zago-
tavlja obve{~anje javnosti o dogajanju v ob~ini.

8. ~len
Z objavljanjem resni~nih, objektivnih in celovitih informacij z vseh podro~ij dru`-

benega `ivljenje in dela v ob~ini uresni~uje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.

III. PROGRAMSKA ZASNOVA
9. ~len

Glasilo informira javnost o dogajanju na vseh podro~jih `ivljenja in dela v ob~ini, in
sicer o:
- delovanju organov ob~ine,
- delovanju javnih zavodov, podjetij in drugih izvajalcev javnih slu`b na razli~nih

podro~jih,
- delovanju podjetij, organizacij in posameznikov,
- delovanju dru{tev in drugih oblik zdru`evanja ob~anov na razli~nih podro~jih,
- razvoju in perspektivah gospodarstva in drugih dejavnosti,
- kulturni in naravni dedi{~ini, zgodovinskih dogodkih in osebnostih, ki so ali {e za-

znamujejo ob~ino,
- dogodkih in prireditvah v ob~ini,
- mnenjih, pobudah, vpra{anjih bralcev.

IV. IZDANJANJE GLASILA
10. ~len

(1) Za izvajanje posameznih pristojnosti izdajatelja, Ob~ina Bohinj pooblasti zunanje-
ga izvajalca na podlagi veljavne zakonodaje o oddaji javnih naro~il. 

(2) Medsebojna razmerja med izdajateljem in izbranim izvajalcem se uredijo s pogod-
bo za dobo dveh let.

(3) Poobla{~eni izvajalec je lahko pravna ali fizi~na oseba, registrirana za izvajanje
dejavnosti raz{irjanja programskih vsebin v skladu z zakonom, ki ureja podro~je
medijev.

(4) Poobla{~eni izvajalec zagotavlja:
- materialne in druge pogoje za delo uredni{tva,
- tisk in grafi~no pripravo,
- odpo{iljanje ter
- organizacijsko tehni~na, administrativna in finan~na opravila za glasilo.
(5) V postopku za izbiro poobla{~enega izvajalca je potrebno upo{tevati, da je odgo-

vorni urednik in uredni{ki odbor `e imenovan.

11. ~len
(1) Poobla{~enega izvajalca s sklepom dolo~i `upan na predlog ob~inske uprave. 
(2) Kriteriji za izbiro poobla{~enega izvajalca so:
- ponujena primerljiva cena z dele`em 80 %
- reference pri izdajanju glasil z dele`em 20 %.
(3) Na~in uporabe meril je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije za izbiro

poobla{~enega izvajalca.

V. UREDNI[KI ODBOR
12. ~len

(1) Glasilo ima odgovornega urednika, pomo~nika odgovornega urednika in tri ~lane
uredni{tva, ki skupaj tvorijo uredni{ki odbor glasila. Odgovorni urednik in novinar je
lahko ista oseba.

(2) ^lane uredni{kega odbora imenuje ob~inski svet na predlog `upana.

13. ~len
(1) Mandat ~lanov uredni{kega odbora traja {tiri leta. 
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(2) ^lan uredni{kega odbora je lahko razre{en pred iztekom mandata, ~e s svojim
delom deluje proti programski zasnovi in uredni{ki politiki glasila.

(3) ^lan uredni{kega odbora lahko tudi sam odstopi.
(4) V kolikor se imenuje nadomestnega ~lana uredni{kega odbora, se le-tega imenuje

za preostanek mandatne dobe uredni{kega odbora.
(5) O razre{itvi odlo~a organ, pristojen za imenovanje uredni{kega odbora.

14. ~len
Seje uredni{tva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobudo ali na pobudo

pomo~nika odgovornega urednika, obvezno pa pred izdajo posamezne {tevilke.

15. ~len
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dol`an

o tem in o razlogih za zavrnitev po obravnavi na uredni{tvu obvestiti avtorja.

16. ~len
Odgovorni urednik, pomo~nik odgovornega urednika ter ~lani uredni{tva so v

okviru dolo~ene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neod-
visni in samostojni, pri ~emer morajo spo{tovati dolo~be zakona o javnih glasilih.

17. ~len
(1) Organizacijsko tehni~ne in administrativne zadeve za uredni{ki odbor opravlja

ob~inska uprava. 
(2) Za nagrade in nadomestila ~lanom uredni{kega odbora se uporablja pravilnik, ki

ureja podro~je pla~ ob~inskih funkcionarjev in nagrad ~lanov delovnih teles in
~lanov drugih ob~inskih odborov ter delovnih teles. 

18. ~len
Uredni{ki odbor ima naslednje naloge in pristojnosti:
- dolo~a okvirni obseg ~asopisa, namenjen posameznim programskim vsebinam, 
- uresni~uje programsko zasnovo,
- zagotavlja objavljanje resni~nih, objektivnih in celovitih informacij in skrbi za plural-

nost obve{~anja,
- zagotavlja enakopravnost pri objavljanju prispevkov strank, neodvisnih list in drugih

prispevkov s politi~no vsebino in prispevkov v ~asu volilne kampanje,
- poro~a ob~inskemu svetu o svojem delu na njegovo zahtevo, najmanj pa enkrat

letno,
- odlo~a o izidu raz{irjene, dvojne ali izredne {tevilke.

19. ~len
Odgovorni urednik ima naslednje pristojnosti:
- odgovarja za uresni~evanje programske zasnove,
- naro~a, pripravlja in ureja besedila,
- skrbi za uresni~evanje drugih obveznosti in pravic v skladu z zakonom, ki ureja

podro~je medijev,
- odgovarja za objavljene informacije.

20. ~len
(1) Pomo~nik odgovornega urednika pomaga odgovornemu uredniku pri urejanju in

pripravljanju besedil in oblikuje vsebino posamezne {tevilke.
(2) Odgovorni urednik lahko za ~as svoje odsotnosti pooblasti pomo~nika odgovorne-

ga urednika za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.

VI. NA^IN FINANCIRANJA
21. ~len

(1) Ob~ina iz prora~una zagotavlja sredstva za delo poobla{~enega izvajalca, ki
vklju~ujejo tudi sredstva za delo odgovornega urednika in  novinarja in sejnine za
delo uredni{kega odbora. 

(2) Nenaro~eni prispevki se ne honorirajo.

VII. OGLA[EVALSKE VSEBINE
22. ~len

Ogla{evalske vsebine lahko obsegajo najve~ do 25 % obsega ~asopisa.

23. ~len
Ogla{evalske vsebine tr`i poobla{~eni izvajalec, objavljene pa morajo biti na str-

njenih straneh.

VIII. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI
24. ~len

Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v ~asu volilne kampa-
nje, ki ga dolo~a zakon, na voljo dolo~en brezpla~ni prostor, ki ga glede na {tevilo strani
glasila ter {tevilo strank dolo~i uredni{tvo. Prostor, ki presega ta obseg, se pla~uje v
skladu s cenikom za ogla{evalske vsebine.

IX. PREHODNE IN KON^NE DOLO^BE
25. ~len

Glasilo se vpi{e v razvid medijev. 

26. ~len
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem glasilu Ob~ine

Bohinj (Uradni list RS, {t. 20/98).

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

[tevilka: 039-1/2009-3
Bohinjska Bistrica, 26. februar 2009 

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

2.
Na podlagi 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07),

Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS {t.
46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 25. redni seji, dne
26. februarja 2009 sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o postavljanju tu-
risti~ne signalizacije, reklamnih objektov in name{~anju

neprometnih oznak 

1. ~len
V Odloku o postavljanju turisti~ne signalizacije, reklamnih objektov in name{~anju

neprometnih oznak (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 5/02) se 3. ~len spremeni tako, da
se glasi:

»3. ~len
Objekti kulturne, zgodovinske in naravne znamenitosti, muzeji ter spomeniki se

ozna~ijo na podlagi priporo~ila Gorenjskega muzeja (Oddelka muzeji v Bohinju), Zavoda
za varstvo kulturne dedi{~ine in Zavoda za varstvo narave.

Preno~itvene zmogljivosti se lahko ozna~ujejo le na podlagi pisnega priporo~ila
javnega zavoda Turizem Bohinj, zavod za pospe{evanje turizma (v nadaljevanju:
Turizem Bohinj) .

Od gostinskih objektov se v omejenem obsegu na podlagi priporo~ila ob~inske
uprave ozna~ujejo le prehrambeni obrati, kot so gostilne in restavracije. 

Od objektov pomembnih za javni prevoz potnikov se ozna~ujejo le avtobusne in
`elezni{ke postaje.

Od zdravstvenih objektov se ozna~uje: zdravstvene domove in lekarne.
Od {portnih objektov ter objektov za rekreacijo se lahko ozna~ijo: {portne dvorane,

drsali{~a, ~olnarne, trim steze, tenis igri{~a, piknik prostor, {portne agencije, trgovine in
izposojevalnice {portne opreme, teni{ka igri{~a, golf center, plezali{~a, konjeni{ki cen-
ter, zimska {portna infrastruktura, vodni park oziroma bazen, obmo~je kopali{~a in
drugih vodnih aktivnosti.

Trgovska in nakupovalna sredi{~a se lahko ozna~ujejo v primeru, da gre za ve~ji
sklop trgovin (trgovski center) ali nakupovalne centre.

Od poslovnih objektov se lahko ozna~ujejo le najve~ji in najpomembnej{i v ob~ini.«

2. ~len
4. ~len se spremeni tako, da se glasi:

»4. ~len:
Za postavitev reklamnih objektov oziroma neprometnih oznak je potrebno pridobiti

dovoljenje, ki ga izda uprava Ob~ine Bohinj.
Dovoljenje se izda na pisno vlogo zainteresirane stranke ob upo{tevanju slede~ih

kriterijev:
- ozna~ba mora biti izdelana v skladu s celostno podobo Ob~ine Bohinj (zaradi ure-

jenosti ozna~evanja, varovanja arhitekturno krajinske podobe),
- mo`nost dostopa do objekta oziroma znaka zaradi vzdr`evanja,
- ohranjanje zna~ilnih vedut,
- varnost,
- obstoje~o zakonodajo.

Uprava Ob~ine Bohinj vodi evidenco izdanih dovoljenj.«

3. ~len
5. ~len se spremeni tako, da se glasi:

»5. ~len:
Turisti~na in druga obvestilna signalizacija v ob~ini Bohinj je enotno oblikovana in

postavljena le v najnujnej{em obsegu, v pasu javnih cest, na prometnih povr{inah zunaj
vozi{~a ceste, na drugih povr{inah ob cesti, ki so dolo~ene za opravljanje spremljajo~ih
dejavnosti ob cestah, ter na obmo~ju pohodni{kih, kolesarskih, konjeni{kih in  drugih
tematskih poti v skladu s tem odlokom. 

Oblika, dimenzije, vsebina in lastnosti turisti~ne in druge obvestilne signalizacije ob
javnih cestah morajo biti v skladu z dr`avnim pravilnikom, ki ureja to podro~je.

Ob tematskih poteh se obliko, dimenzije, vsebino in lastnosti turisti~ne signalizaci-
je dolo~i v elaboratu za postavitev turisti~ne in druge obvestilne signalizacije na ome-
njenih poteh v ob~ini.« 



Bohinj, 6. marec 2009 [tevilka 1URADNI VESTNIK OB^INE BOHINJ

4. ~len
Tretji odstavek 6. ~lena se spremeni tako, da se glasi:
»Turisti~no signalizacijo, ki je postavljena v varovalnem pasu dr`avne ceste, na

prometnih povr{inah zunaj vozi{~a ceste ter na drugih povr{inah ob cesti, ki so
dolo~ene za opravljanje spremljajo~ih dejavnosti ob cestah, se postavlja in odstranjuje
v skladu z dr`avnim pravilnikom, ki ureja to podro~je, na podlagi izdelanega elaborata
za postavitev turisti~ne in druge obvestilne signalizacije znotraj ob~ine, katerega potrdi
dr`avni organ, pristojen za ceste.«

Za tretjim odstavkom se doda nov, ~etrti odstavek:
»Postavitev in odstranitev turisti~ne in druge obvestilne signalizacije v varovalnem

pasu ob~inske ceste, na drugih prometnih povr{inah zunaj vozi{~a ceste ter na obmo~ju
tematskih poti izvaja Re`ijski obrat kot del ob~inske uprave Ob~ine Bohinj (v nadaljeva-
nju: pristojni organ ob~ine) na podlagi elaborata za postavitev turisti~ne in druge
obvestilne signalizacije na ob~inskih cestah in tematskih  poteh v ob~ini Bohinj. Pred
postavitvijo je potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemlji{~, na katerih bo signalizacija
postavljena.« 

5. ~len
V 6. ~lenu se doda nov, ~etrti odstavek:
»Postavitev in odstranitev turisti~ne in druge obvestilne signalizacije v varovalnem

pasu ob~inske ceste, na drugih prometnih povr{inah zunaj vozi{~a ceste ter na obmo~ju
tematskih poti izvaja Re`ijski obrat kot del ob~inske uprave Ob~ine Bohinj (v nadaljeva-
nju: poobla{~ena oseba) na podlagi elaborata za postavitev turisti~ne in druge obves-
tilne signalizacije na ob~inskih cestah in tematskih poteh v ob~ini Bohinj. Pred postavitvi-
jo je potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemlji{~, na katerih bo signalizacija postavljena.« 

6. ~len
Drugi odstavek 11. ~lena se spremeni tako, da se glasi: 
»Objekti, ki niso postavljeni v skladu z zahtevami iz prej{njega odstavka ali ki so

postavljeni v nasprotju z izdanim dovoljenjem, se odstranijo po pravnomo~nosti odlo~be
o odstranitvi, kar opravi pristojni organ ob~ine iz 6. ~lena tega odloka.«

7. ~len
17. ~len se spremeni tako, da se glasi:

»17. ~len
»Od name{~enih oznak turisti~ne signalizacije, ki so opredeljene v drugem, tret-

jem, sedmem in osmem odstavku 3. ~lena in od oznak za pridobitne dejavnosti iz {este-
ga odstavka 3. ~lena ter od name{~enih neprometnih oznak, se pla~uje ob~inska taksa
v skladu z odlokom o ob~inskih taksah v Ob~ini Bohinj.

Stro{ke ogrodja (temeljev in nosilnih stebrov) turisti~ne signalizacije, ki je oprede-
ljena v 3. ~lenu, si delita Ob~ina Bohinj ter zainteresirana stranka. Stro{ke posamezne
turisti~ne ozna~be pa nosi zainteresirana stranka.

Stro{ki upravnega postopka, pridobitve soglasij, mapnih kopij, lokacijskih presoj
ipd. bremenijo ob~ino.«

8. ~len
Drugi odstavek 18. ~lena se spremeni tako, da se glasi: 
» V lastni re`iji postavljene reklamne objekte so dol`ni lastniki redno vzdr`evati in

obnavljati, sicer jih ob predhodnem obvestilu in pravnomo~nosti odlo~be o odstranitvi
odstrani pristojni organ ob~ine.«

9. ~len
Prvi odstavek 19. ~lena se spremeni tako, da se glasi: 
» Za znake turisti~ne signalizacije iz 3. ~lena, ki so ob uveljavitvi tega odloka `e

postavljeni v varovalnem pasu dr`avnih in ob~inskih cest in so neskladni s tem odlokom
oziroma drugim predpisom, bo pristojni organ ob~ine izdal obvestilo o odstranitvi v
okviru celostne re{itve in postavitve oznak na lokacijah v skladu z dolo~ili drugega
odstavka 17. ~lena tega odloka. Lastniki teh znakov morajo odstraniti stare ozna~be
isto~asno s postavitvijo novih.«

10. ~len
V prvem odstavku 20. ~lena izraz »komunalne takse« nadomesti izraz »ob~inske

takse«.

11. ~len
Prvi odstavek 23. ~lena se spremeni tako, da se glasi: » Z globo 800 EUR se za

prekr{ek kaznuje pravna ali fizi~na oseba, ki:…«
Drugi odstavek 23. ~lena se spremeni tako, da se glasi: » Z globo 200 EUR se za

prekr{ek iz prvega odstavka tega ~lena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.«

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

[tevilka: 371-8/2009-2
Bohinjska Bistrica, 25. februar 2009

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

3.
Na podlagi 65. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 94/07 ZLS-

UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 s spremembami) in 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni
vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 25. redni seji, dne 26.
februarja 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o prometnem re`imu na obmo~ju

Bohinjskega jezera

1. ~len
V 4. ~lenu Odloka o prometnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera UPB-1

(Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 5/08) se besedilo 4. odstavka spremeni tako, da se
glasi: »(4) Za potrebe organizacije ve~jih in tradicionalnih prireditev (Kme~ka ohcet,
Kresna no~, Kravji bal idr.) ali ob izrednem pove~anju prometa se lahko po predhodnem
soglasju `upana za parkiranje vozil nameni naslednja zemlji{~a: travnik pred Turisti~nim
dru{tvom na Rib~evem Lazu (parc. {t. 1131/1 k.o. Savica), travnik nasproti Penziona
Kristal na Rib~evem Lazu (del parc. {t. 1104/1, parc. {t. 1137 in parc. {t. 1136 vse k.o.
Savica), travnik Labora (parc. {t. 1097/6 in parc. {t. 1097/7 k.o. Studor) in travnik pri
gostinskem lokalu Don Andro (parc. {t. 1806 in parc. {t. 1801/2 k.o. Studor).  

2. ~len
V 5. ~lenu se besedilo 2. odstavka spremeni tako, da se glasi: »(2) ^e lastnik oziro-

ma najemnik svoje zemlji{~e na obmo~ju, za katerega velja ta odlok, uporablja kot javno
parkiri{~e in zara~unava nadomestilo, mora za to dejavnost pridobiti potrebna dovolje-
nja ter soglasje Ob~ine Bohinj. Ob~ina z njim v roku enega meseca po uveljavitvi tega
odloka  sklene pogodbo, v kateri opredelita termin pobiranja nadomestila in ugodnosti
za prebivalce in obiskovalce Bohinja po tem odloku, ki jih nudi.«  

3. ~len
(1) V 6. ~lenu se v 6. odstavku na koncu ~rta pika ter doda vejica in naslednje besedi-

lo: «razen na parkiri{~u pred Turisti~nim dru{tvom Bohinj Rib~ev Laz, kjer je
parkirnino potrebno pla~ati vse leto.«

(2) V 6. ~lenu se doda nov, 7. odstavek, ki se glasi: «Vi{ino parkirnine iz tega ~lena
dolo~i Ob~inski svet.«

4. ~len
(1) V 7. ~lenu se v 2. odstavku {tevilka 20.00 nadomesti s {tevilko 22.00. 
(2) V 7. ~lenu se doda nov, 3. odstavek, ki se glasi: «Vi{ino nadomestila  iz tega ~lena

dolo~i Ob~inski svet.«

5. ~len
Besedilo 8. ~lena se spremeni tako, da se glasi: »Vi{ino parkirnin, cen, letnih dovo-

lilnic  in nadomestil iz 6., 7., 9. in 12. ~lena tega odloka dolo~i Ob~inski svet s sklepom.«

6. ~len
V 12. ~lenu se v 6. odstavku ~rtajo besede: «iz 1. prvega odstavka 7. ~lena.«

7. ~len
Besedilo 16. ~lena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Ob~inska uprava in KS Stara Fu`ina – Studor morata za vsako leto do 31. januar-

ja naslednjega leta sestaviti poro~ilo o izvajanju re`ima parkiranja in prometa po
tem odloku in ga predlo`iti v obravnavo Ob~inskemu svetu in Nadzornemu odboru
Ob~ine Bohinj.  

(2) Poro~ilo mora vsebovati naslednje podatke:
- {tevilo nabavljenih potrdil o pla~ilu nadomestila po vrstah vozil, 
- {tevilo vseh izdanih potrdil o pla~ilu nadomestila za posamezno vrsto vozil,
- {tevilo neizdanih potrdil o pla~ilu nadomestila,
- {tevilo prodanih dovolilnic (nalepk),
- {tevilo izdanih in prodanih kartic GOST BOHINJA,
- {tevilo zaposlenih pri pobiranju nadomestila,
- prihodki iz naslova zara~unavanja po tem odloku,
- stro{ki za urejanje prometnega re`ima in investicije po tem odloku.
(3) Dokler parkomati in druga tehni~na oprema ne omogo~ajo evidentiranja vseh, v 2.

to~ki tega ~lena zahtevanih podatkov, poro~ilo le-teh ne vsebuje.«

8. ~len
V 20. ~lenu se v 2. to~ki 1. odstavka {tevilka 4. nadomesti s {tevilko 3. 

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

[tevilka: 224-001/2009
Bohinjska Bistrica, 25. februar 2009

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



4.
Na podlagi 17. in 117. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj,

{t. 8/07) in na podlagi 8. in 9. ~lena Odloka o prora~unu Ob~ine Bohinj za leto 2009
(Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 10/08) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 25. redni seji,
dne 26. februarja 2009 sprejel 

ODLOK
o kori{~enju sredstev prora~unske rezerve za leto 2009 za

sanacijo plazu Kuharica

1. ~len
Za namene sanacije plazu Kuharica se v letu 2009 namenijo celotna neporabljena

sredstva prora~unske rezerve.

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

[tevilka: 410-4/2009
Bohinjska Bistrica, 26. februar 2009 

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

5.
Na podlagi 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07)

je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 25. redni seji, dne 26. februarja 2009 sprejel 

SKLEP
o tehni~nih popravkih Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Triglavski narodni park (Uradni vestnik ob~ine
Bohinj {t. 3/99, 2/00, 6/00, 3/03, 5/05, 6/05, 3/06, 6/06, 2/07,
8/07, 9/07, 2/08, 5/08, 8/08, Uradni vestnik Gorenjske 27/03,

Uradni list RS, {t. 16/91)

I.
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park, Uradni vest-

nik ob~ine Bohinj {t. 3/99, 2/00, 6/00, 3/03, 5/05, 6/05, 3/06, 6/06, 2/07, 8/07, 9/07, 2/08,
5/08, 8/08, Uradni list RS, {t. 16/91) se izvede slede~i tehni~ni popravek:

V prvem odstavku 55. ~lena se namesto »v 13. ~lenu pravilno zapi{e v 16. ~lenu«.

II.
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za Triglavski narodni park (uradno

pre~i{~eno besedilo-PUP-TNP-UPB1), Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 3/06 se izvede
slede~i tehni~ni popravek:

V preambuli odloka se namesto »Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 27/03 pravilno
zapi{e Uradni vestnik Gorenjske {t. 27/03.«

III.
V 5. ~lenu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih

pogojih za Triglavski narodni park (Uradni vestnik Gorenjske, {t. 27/03) se izvede slede~i
tehni~ni popravek:

Namesto »v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj, {t. 34/00, se pravilno zapi{e v
Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj, {t. 6/00.«

IV.
Sklepi za~nejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 032-74/2008-2
Bohinjska Bistrica, 26. februar 2009 

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

6.
Na podlagi 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07)

in 23. ~lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, {t. 102/04-UPB1, 126/07) je
Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na  25. redni seji dne 26. februarja 2009 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa zemlji{~a javno dobro 

1. ~len
S tem sklepom se ukine status zemlji{~a javno dobro za zemlji{~e v k.o. Studor,

parc. {t. 1857/18 pa{nik v izmeri 43 m2, vpisano pri vlo`. {t. 688.

2. ~len
Zemlji{~e iz prej{njega ~lena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in

postane lastnina Ob~ine Bohinj.

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

[tevilka: 478-5/2009
Bohinjska Bistrica, 26. februar 2009  

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

7
@upan Ob~ine Bohinj izdaja na podlagi 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni

vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) in 23. ~lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
{t. 102/04-UPB1, 126/07) ter na podlagi sklepa Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj, spre-
jetega na 25. redni seji dne 26. februarja 2009, po uradni dol`nosti naslednjo

ODLO^BO

1. Zemlji{~e, parc. {t. 1857/18 pa{nik (43 m2), pripisano pri vlo`. {t. 688 k.o. Studor
kot javno dobro, se odvzame status javnega dobra in se izvzame iz javne rabe.

2. Zemlji{~e, navedeno v prvi to~ki te odlo~be, se odpi{e od vlo`. {t. 688 k.o. Studor
in se vpi{e v ustrezen zemlji{koknji`ni vlo`ek, kjer se vknji`i lastninska pravica na
Ob~ino Bohinj. 

3. V tem postopku niso nastali posebni stro{ki.

Obrazlo`itev:
Na podlagi sklepa Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj, sprejetega na 25. redni seji

dne 26. februarja 2009, se zemlji{~u s parc. {t. 1857/18, pa{nik v izmeri 43 m2, k.o.
Studor, pripisani pri vlo`. {t. 688 k.o. Studor kot javno dobro, odvzame status javnega
dobra in se to zemlji{~e izvzame iz javne rabe. V postopku je bilo ugotovljeno, da pred-
metno zemlji{~e v naravi predstavlja gradbeno parcelo, na delu katere je lociran objekt
dveh gara` in kot tako nima ve~ funkcije javnega dobra.

Predlog je s tem utemeljen.
V tem postopku niso nastali posebni stro{ki.
Odlo~ba je izdana po uradni dol`nosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odlo~bo ni dopustna prito`ba, dovoljen pa je upravni spor, ki se spro`i s

to`bo pri Upravnem sodi{~u RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni po objavi
odlo~be v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj. To`ba se vlo`i pisno neposredno ali poda
ustno na zapisnik pri navedenem sodi{~u.

[tevilka: 478-5/2009
Bohinjska Bistrica, 27. februar 2009

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

Bohinj, 6. marec 2009[tevilka 1 URADNI VESTNIK OB^INE BOHINJ


