
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o {portno rekreativni
vodni{ki slu`bi v Ob~ini Bohinj

14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obal-
nem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera

15. Odredbo o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v
Ob~ini Bohinj

13.
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, {t. 2/04), 2. ~lena
Zakona o gorskih vodnikih (Uradni list RS, {t. 63/99), Zakona o {portu (Uradni list RS,{t.
22/99), 30. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 3/99, 1/03) in
Odloka o {portno rekreativni vodni{ki slu`bi v Ob~ini Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine
Bohinj, {t. 4/02) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 21. redni seji dne 14. julija 2005 na
predlog `upanje sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o {portno rekreativni vodni{ki slu`bi v

Ob~ini Bohinj

1. ~len
V Odloku o {portno rekreativni vodni{ki slu`bi v Ob~ini Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine
Bohinj, {t. 4/02), se 2. ~len spremeni tako, da se glasi:
“Izvajanje {portno rekreativne vodni{ke slu`be po tem odloku pomeni spremljanje in
vodenje doma~ih in tujih obiskovalcev v okviru {portno rekreativnih dejavnosti
planinskega in gorskega vodni{tva, poletnih in zimskih plezalnih vodenj, kolesarskih
izletov, jadralnega padalstva in zmajarstva, vodenja kajak, kanu, raft in hydrospeed izle-
tov, canyoninga, jahanja, alpskega smu~anja, deskanja, smu~arskih tekov.”

2. ~len
11. ~len odloka se spremeni tako, da se glasi: 
“Pravna in fizi~na oseba, ki opravlja komercialno dejavnost {portno rekreativnega
vodenja za vsakega registriranega vodnika pla~a letno pristojbino, ki se meri v to~kah. 
Vi{ino le-te dolo~i Ob~inski svet na predlog LTO Bohinj. To~ke po dejavnostih:
- planinsko in gorsko vodni{tvo 150 to~k
- kolesarsko vodni{tvo 100 to~k
- jadralno padalstvo in zmajarstvo 200 to~k
- kajak, kanu, raft, hydrospeed 200 to~k 
( je vklju~eno v Odlok o plovnem re`imu in se izvaja po njem, ~e le-ta velja)

- soteskanje (canyoning) 250 to~k    
- jahanje 150 to~k
- alpsko smu~anje, deskanje, smu~arski tek, turno 
Smu~anje, sankanje 250 to~k
Vrednost to~ke je 1 EUR.
Pristojbino pobira TURIZEM BOHINJ, zavod za pospe{evanje turizma (v nadaljnjem
besedilu: TURIZEM BOHINJ). Zbrana sredstva se namenijo za ureditev posameznih
lokacij za izvajanje omenjenih dejavnosti po planu, ki ga sprejmejo TURIZEM BOHINJ
in izvajalci aktivnosti.

3. ~len
Za 12. ~lenom se doda nov, 12.a ~len, ki se glasi:
“Pravne in fizi~ne osebe, ki niso vpisane v register {portno rekreativnih vodnikov in ki
izvajajo {portno rekreativno vodenje na podro~ju Ob~ine Bohinj najamejo {portno
rekreativnega vodnika, ki je vpisan v omenjeni register ali pla~ajo letno pristojbino v
vi{ini trikratne vrednosti to~k iz 11. ~lena odloka.”

4. ~len
^rta se 13. ~len.

5. ~len
14. ~len odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem odloka izvr{ujejo v okviru svojih pooblastil pristojne in{pekcijske
slu`be in ob~insko redarstvo. 

Informativni nadzor izvr{ujejo na osnovi poprej{njega dogovora  tudi vsi subjekti vpisani
v register {portno rekreativnih vodenj in TURIZEM BOHINJ."

6. ~len
Odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 650-00-8/2005
Bohinjska Bistrica, 14. julij 2005

@upanja
Ob~ine Bohinj

Evgenija Kegl-Koro{ec, univ. dipl. in`. agr., l. r. 

14.
Na podlagi 65. ~lena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 2. ~lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
{t. 32/93), 14. , 23., 24., 52. -  57., 61., 71., 98., 99., 103., 113., 116., 123., 128. 244.
~lena Zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS, {t. 83/2004), 17. Zakona o
prekr{kih (Uradni list RS, {t. 7/2003) 16. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj, {t. 3/99, 1/03), Odloka o prometnem in obalnem re`imu na obmo~ju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 4/99, 9/01, 2/02)  je Ob~inski svet
Ob~ine Bohinj na 21. redni seji, 14. julija 2005 na predlog `upanje sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obalnem re`imu na

obmo~ju Bohinjskega jezera

1. ~len
V 4. ~lenu Odloka o prometnem in obalnem re`imu na obmo~ju Bohinjskega jezera
(Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 4/99, neuradno pre~i{~eno besedilo) se ~rta ~etrti
odstavek.

2. ~len
V 5. ~lenu odloka se na koncu doda nov odstavek:
“Parkirni prostor pred Turisti~nim dru{tvom Bohinj in pri kulturnem domu v Stari Fu`ini
spada v I. cono - cona kratkotrajnega parkiranja  na katerem je dovoljeno parkiranje
maksimalno dve uri. Voznik mora ~as prihoda ozna~iti s parkirno uro na vidnem mestu
vozila, po poteku dveh ur pa vozilo odpeljati.”

3. ~len
V 7. ~lenu odloka se tretji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
“Nadomestilo iz prvega odstavka tega ~lena se pla~a preko parkirnega avtomata ali pri
poobla{~enih osebah (v nadaljnjem besedilu: pobiralci nadomestila), ki morajo biti pol-
noletne.”

4. ~len
V 10. ~lenu odloka se doda nova alinea:
"- potrdilo o pla~ilu nadomestila mora biti name{~eno na vidnem mestu v vozilu."

5. ~len
12. ~len odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Vsakdo, ki na obmo~ju Ob~ine Bohinj prespi vsaj enkrat in je prijavljen ter pla~a kra-
jevno turisti~no takso, se {teje kot gost Bohinja (v nadaljnjem besedilu: gost Bohinja).
Prav tako se {teje kot gost Bohinja lastnik po~itni{ke hi{e ali po~itni{kega stanovanja, ki
pla~ujejo turisti~no takso v letnem pav{alnem znesku v skladu z dolo~bami Zakona o
spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turisti~ni taksi v Ob~ini Bohinj, oz. osebe, ki
vsaj enkrat preno~ijo v takem objektu.
Gost Bohinja lahko za enkratno ceno nadomestila za enodnevno parkiranje v I. coni kupi kar-
tico GOST BOHINJA, ki mu poleg drugih ugodnosti omogo~a brezpla~no parkiranje. Ome-
njeno kartico lahko za gosta kupi tudi gostitelj, vendar mora dokazati, da je gost prijavljen.
Za dru`ine (dve odrasli osebi in vsaj en otrok), ki vsaj enkrat prespijo v Ob~ini Bohinj se
izda dru`inska kartica s katero imajo vsi ~lani dru`ine enake popuste.
Kartica GOST BOHINJA mora biti name{~ena na vidnem mestu v vozilu.
Kartica GOST BOHINJA mora vsebovati: priimek in ime gosta, registrsko {tevilko avto-
mobila, termin (datum trajanja), za katerega se kartica izdaja in naslov za~asnega
bivali{~a gosta.

VSEBINA



Ceno kartice GOST BOHINJA dolo~i Ob~inski svet Ob~ine Bohinj vsako leto s sklepom
po 2. odstavku 8. ~lena tega odloka.”

6. ~len
14. ~len odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Kartice GOST BOHINJA subjektom iz 13. ~lena tega odloka ter gostom Bohinja izdaja
oziroma prodaja izvajalec TURIZEM BOHINJ, zavod za pospe{evanje turizma, ki mora
o prometu s karticami voditi evidenco.”
Izvajalec re`ima parkiranja mora o prometu s karticami voditi evidenco. 

7. ~len
V 15. ~lenu odloka se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Letna dovolilnica (nalepka), ki velja za parkiranje ne velja za uporabo gozdne ceste
Stara Fu`ina-Voje, Vogar-Planina Blato. Letno dovolilnico za uporabo ceste lahko kupi-
jo ob~ani Ob~ine Bohinj in organizacije, ki cesto uporabljajo za opravljanje pridobitne
dejavnosti na Ob~ini Bohinj. Ti lahko kupijo letno dovolilnico za uporabo te ceste po ceni,
ki jo Ob~inski svet Ob~ine Bohinj dolo~i s sklepom po drugem odstavku 8. ~lena tega
odloka.”

8. ~len
23. ~len odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Re`im prometa in parkiranja po tem odloku izvaja kot gospodarsko javno slu`bo
ob~inska uprava Ob~ine Bohinj oz. re`ijski obrat ali za opravljanje te dejavnosti podeli
koncesijo.

9. ~len
V 33. ~lenu v prvem odstavku se vrednost 800.000,00 SIT spremeni v vrednost
350.000,00 SIT. V drugem odstavku pa se vrednost 200.000,00 SIT spremeni v vrednost
100.000,00 SIT.

10. ~len
V 34. ~lenu se vrednost 20.000,00 SIT spremeni v vrednost 40.000,00 SIT.

11. ~len
V 35. ~lenu se vrednost 5.000,00 SIT spremeni v vrednost 10.000,00 SIT.

12. ~len
V 35.a ~lenu se vrednost 2.000,00 SIT spremeni v vrednost 10.000,00 SIT.

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

[tevilka: 225-00-22/2005
Bohinjska Bistrica, 14. julij 2005

@upanja
Ob~ine Bohinj

Evgenija Kegl-Koro{ec, univ. dipl. in`. agr., l. r. 

15.
Na podlagi 21., 29. in 61. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, {t. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 21. ~lena Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Ob~ini Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 5/99, 5/00), 5.
~lena Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni Ob~ine
Bohinj, {t. 7/99, 5/00) in 16. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj,
{t. 3/99, 1/03), je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 21. redni sej, dne 14. julija 2005 na
predlog `upanje sprejel

ODREDBO
o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Ob~ini Bohinj

1. ~len
Za obra~un ravnanja z odpadki veljajo za posamezne tarifne elemente naslednje cene:

ob~ani ostali

zbiranje in odvoz odpadkov 1.634,00 SIT/m3 1.923,86 SIT/m3

odlaganje odpadkov 2.777,00 SIT/m3 3.335,00 SIT/m3

ravnanje z odpadki 4.411,00 SIT/m3 5.258,86 SIT/m3

2. ~len
Gospodinjstva pla~ujejo 249 l ali 0,249 m3 odpadkov mese~no na osebo.

3. ~len
Ostali povzro~itelji, ki imajo z izvajalcem sklenjeno pogodbo, pla~ujejo ravnanje z
odpadki po naslednjih cenah za posamezne tarifne elemente:

Tarifni elementi
Zbiranje in odvoz Odlaganje Skupaj 
1 x odvoz 1 x odvoz ravnanje z 
po naro~ilu po naro~ilu odpadki

zabojnik SIT SIT SIT
1,1 m3 2.116,25    3.668,50    5.784,75    
1 m3 1.923,86    3.335,00    5.258,86    
0,9 m3 1.731,47   3.001,50    4.732,97    
0,8 m3 1.539,09   2.668,00   4.207,09    
0,77 m3 1.481,37   2.567,95   4.049,32    
0,7 m3 1.346,70   2.334,50   3.681,20    
0,64 m3 1.231,27   2.134,40    3.365,67    
0,5 m3 961,93    1.667,50    2.629,43    
0,4 m3 769,54   1.334,00    2.103,54    
0,24 m3 461,73   800,40    1.262,13    
0,16 m3 307,82   533,60    841,42    
0,12 m3 230,86   400,20   631,06    

Zbiranje in odvoz odpadkov s kontejnerskimi vozili 10, 7 in 5 m3 se zara~unava po
naslednjih cenah:

zabojnik Zbiranje in odvoz Odlaganje
10 m3 23.442,00    SIT *
7 m3 18.821,25    SIT *
5 m3 17.776,50    SIT *

* odlaganje se zara~unava po dejanski te`i odpadkov in sicer 33,00 SIT/kg.

4. ~len
Ostali povzro~itelji, ki nimajo z izvajalcem sklenjene pogodbe, pla~ujejo 640 l ali 0,640
m3 odpadkov mese~no.

4. a ~len
Drugi ostali povzro~itelji, oddajalci sob in apartmajev, pla~ujejo odpadke po {tevilu
no~itev. Cena za osebo/no~itev zna{a:

no~itev
zbiranje in odvoz odpadkov 13,38 SIT
odlaganje odpadkov 22,73 SIT
skupaj ravnanje z odpadki 36,11 SIT

5. ~len
Cena posebne plasti~ne vre~ke za odpadke prostornine 50 l je 220,55 SIT. 

6. ~len
Tarifne postavke ne zajemajo davka na dodano vrednost.

7. ~len
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o tarifnih postavkah ravnanja s
komunalnimi odpadki v Ob~ini Bohinj s spremembami in dopolnitvami (Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj, {t. 5/99, 2/00, 3/01)  

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

[tevilka: 352-00-42/2005
Bohinjska Bistrica, 14. julij 2005 

@upanja
Ob~ine Bohinj

Evgenija Kegl-Koro{ec, univ. dipl. in`. agr., l. r.

Bohinj, 5. avgust 2005[tevilka 4 URADNI VESTNIK OB^INE BOHINJ



Bohinj, 5. avgust 2005 [tevilka 4OBVESTILA

Pravilnik o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij v
podalj{anem obratovalnem ~asu v Ob~ini Bohinj je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t.
70, dne 26.07.2005. Zaradi bolj{e obve{~enosti ga kot informacijo objavljamo tudi v
Bohinjskih novicah.
Na podlagi 2. odstavka 10. alineje 30. ~lena statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj, {t. 3/99, 1/03), 12. ~lena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, {t. 1/95,
40/99) ter v skladu z dolo~bami pravilnika o merilih za dolo~itev obratovalnega ~asa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
{t. 78/99) izdaja `upanja Ob~ine Bohinj

PRAVILNIK
o merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij v

podalj{anem obratovalnem ~asu v Ob~ini Bohinj

1. ~len
Ta pravilnik dolo~a merila in pogoje na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti
(v nadaljevanju besedila: pristojni ob~inski organ) izda soglasje k podalj{anju obratoval-
nega ~asa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

2. ~len
Na obmo~ju Ob~ine Bohinj si morajo vsi gostinski obrati in kmetije za obratovanje po 22.
uri pridobiti soglasje pristojnega organa, razen:
- gostinskih obratov, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr.

hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo (za obratovanje gostinskih vrtov velja-
jo dolo~be 3. ~lena),

- obratov za pripravo in dostavo jedi.

3. ~len
Gostincu oziroma kmetu se izda soglasje k podalj{anju obratovalnega ~asa glede na
vrsto gostinskega obrata in na lego, in sicer:
- restavracijam in kavarnam do 2. ure naslednjega dne, za  obmo~je TNP pa do 1. ure

naslednjega dne, gostinskim vrtovom do 24. ure, glasba zunaj gostinskega obrata do
23. ure,

- gostilnam in izletni{kim kmetijam do 1. ure naslednjega dne, gostinskim vrtovom do
23. ure, glasba zunaj gostinskega obrata do 22. ure,

- sla{~i~arnam, okrep~evalnicam in barom:
(a) v neposredni bli`ini naseljenih objektov in v osrednjem obmo~ju TNP do 23. ure, ob
petkih, sobotah in praznikih do 24. ure, gostinskim vrtovom do 22. ure,
(b) ob regionalnih cestah in v obratih, ki niso v neposredni bli`ini naseljenih objektov do
1. ure naslednjega dne.

4. ~len
Gostinski obrati v zaprtih prostorih hotelskih objektov, ki jih hoteli dajejo v najem, lahko
obratujejo do 1. ure naslednjega dne pod pogojem, da si pridobijo pisno soglasje odgo-
vornega organa hotela.
Bari, ki gostom nudijo tudi mehansko glasbo za ples (diskoteka, no~ni bar in podobno),
lahko obratujejo do 4. ure naslednjega dne, razen v obmo~ju TNP, kjer lahko obratujejo

do 24. ure, ob petkih, sobotah, praznikih in v ~asu trajanja poletne turisti~ne sezone od
1.7. do 31.8. do 2. ure.
Gostinski obrati v stanovanjskih objektih lahko obratujejo po 22. uri, ~e pristojnemu organu
prinesejo pisno soglasje lastnika objekta oziroma vseh stanovalcev v tem objektu.

5. ~len
Gostinski obrati, ki so v ve~namenskih objektih (trgovskoposlovnih centrih, kulturnih
ustanovah, {portnih objektih ipd.) lahko obratujejo v skladu z veljavnim hi{nim redom
oziroma programom prireditev.
Obratovalni ~as, dolo~en s hi{nim redom, se v zaprtih prostorih gostinskega obrata
lahko dolo~i do 1. ure naslednjega dne, na gostinskem vrtu do 24. ure, glasba zunaj
poslovnega prostora do 23. ure.

6. ~len
V ~asu ve~jih prireditev v Bohinju lahko gostinski obrati v bli`ji okolici prireditve obratu-
jejo do ure, ki je dolo~ena kot ~as trajanja prireditve v odlo~bi, s katero upravna enota
dovoli javno prireditev.
Gostinski obrati, ki bodo zaradi prireditve obratovali v podalj{anem obratovalnem ~asu,
morajo o tem obvestiti pristojni ob~inski organ.

7. ~len
Soglasje pristojnega ob~inskega organa se izda za eno leto.

8. ~len
Soglasje za obratovanje v podalj{anem obratovalnem ~asu se lahko takoj prekli~e v
naslednjih primerih:
- upravi~enih prito`b ob~anov (zaradi hrupa in itd.),
- kr{enja dolo~enega obratovalnega ~asa,
- neurejenosti okolice gostinskega obrata,
- neporavnanih obveznosti do ob~ine,
- drugi utemeljeni razlogi.

9. ~len
Uresni~evanje tega pravilnika nadzoruje pristojni tr`ni in{pekcijski organ in policisti.

10. ~len
Za ostale dolo~be glede obratovalnih ~asov, ki niso zajete v tem pravilniku, se uporab-
ljajo dolo~be pravilnika o merilih za dolo~itev obratovalnega ~asa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, {t. 78/99).

11. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

[tevilka: 002-00-1/2005
Bohinjska Bistrica, 8. julij 2005

@upanja
Ob~ine Bohinj

Evgenija Kegl-Koro{ec, univ. dipl. in`. agr., l. r.

Nove cene v vrtcu
S 1. julijem 2005 so se  v skladu z uveljavitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobra`evanja pove~ale pla~e zaposlenim za 3,6 odstotka. Zato se bodo v
organizacijski enoti Vrtec Bohinj cene povi{ale za 2,7 odstotka.

Cene za programe zna{ajo od 1.7.2005 dalje:

- za starostno obdobje od 1 do 3 let: dnevni program 97.139,00 SIT

5-urni program 82.568,00 SIT

4-urni program 63.140,00 SIT

- za starostno obdobje od 4 do 6 let: dnevni program 76.462, 00 SIT

5-urni program 64.993,00 SIT

4-urni program 49.700,00 SIT

Iva Lapajne, svetovalka za dru`bene dejavnosti

Prostorski obisk 
@upanja Evgenija Kegl Koro{ec je v za~etku julija sprejela dr`avnega sekretarja na

Ministrstvu za okolje in prostor mag. Marka Starmana in  Metko ^ernel~,  direktorico
direktorata za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor. 
V pogovoru je `upanja gosta seznanila s prostorsko in naravovarstveno problematiko  v
ob~ini. Med drugim sta si ogledala  tudi [porthotel na Pokljuki in penzion Jelka na
Goreljku ter Rudno polje.

Dru{tvo invalidov obve{~a
- Iz sredstev, ki so se namensko zbirala v lanskem letu za nakup ortopedskih oziroma

invalidskih pripomo~kov je dru{tvo `e nabavilo invalidski vozi~ek, hojco, pulzni
oksimeter in pripomo~ke za fizioterapijo na domu. 

- Dru{tvo invalidov je kon~no skupaj z nekaterimi drugimi dru{tvi, ki so zdru`ena v
Zvezo INVALID, v leto{njem letu uspelo pridobiti status dru{tva, ki deluje v javnem
interesu. Tako se je odprla mo`nost kandidiranja na sredstva Fundacije za financira-
nje invalidskih in humanitarnih organizacij

- Piknik za vse ~lane dru{tva bo v soboto, 27. avgusta (Srednja vas - Seno`eta). ~lani
bodo podrobneje obve{~eni preko poverjenikov dru{tva.

- Dru{tvo `e izvaja pomo~ invalidom v okviru javnih del, ki ga financirata Zavod za
zaposlovanje in ob~ina Bohinj

- Za vse informacije smo na razpolago vsak ponedeljek med 16. in 18. uro v prostorih
dru{tva ali na tel {t. 031 747 166.                       

Marica Medja, predsednica dru{tva


