
1. ODLOK o spremembi Odloka o koncesiji za graditev obstoječih 
žičniških naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in 
Rudnem polju
2. SKLEP o določitvi cen 
3. SKLEP o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za  
uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za leto 2019
4. SKLEP o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini Bohinj
5. SKLEP o potrditvi mandata 

VSEBINA

1.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 
(Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) in 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine 
Bohinj na 2. redni seji dne 17. januarja 2019 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o koncesiji za graditev  
obstoječih žičniških naprav na Kobli, Voglu,  

Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in Rudnem polju
1. člen

Tretja točka Priloge - žičniške naprave – vlečnice Odloka o koncesiji za graditev 
obstoječih žičniških naprav na Kobli, Voglu, Senožetih v Srednji vasi, Goreljku in Rud-
nem polju (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/07 in 7/11) se spremeni tako, da se glasi:

»a. Lokacija žičniške naprave:
žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 1842/22 k.o. Studor in 1233/29 k.o. 

Savica.
b. Značilnosti žičniške naprave
žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z naslednjimi značilnostmi:

 - vrsta žičniške naprave: sidrna vlečnica
 - število postaj: 1x vstopna, 1x izstopna;
 - vodilo: jeklena vrv;
 - dolžina proge: 257 m;
 - pogon: električni - elektromotor 37 kW (spodaj);
 - višinska razlika: 79 m;
 - zmogljivost: 1192 oseb na uro;
 - številka uporabnega dovoljenja 351-697/2018-16 z dne 20. 12. 2018.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. 

Številka: 032-72/2007/2
Bohinjska Bistrica, 17. januar 2019 

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja 

2.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/17-uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet na 2. redni seji, dne 17.januarja 2019 
sprejel

SKLEP
o določitvi cen

I. 

V Občini Bohinj se uporablja cenik, ki je priloga tega sklepa.

II.

Cene, ki so priloga tega sklepa, veljajo naslednji dan od objave v Uradnem vestniku 
Občine Bohinj. 

III.

Z uveljavitvijo tega sklepa, preneha veljati sklep št. 410-023/2017/16 z dne 21. de-
cembra 2017.

Številka: 499-0001/2019/1
Bohinjska Bistrica, 17. januar 2019

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja 

CENIK OBČINE BOHINJ

I. REŽIJSKI OBRAT

Na postavkah, kjer je navedena zgolj cena BREZ DDV se praviloma obračuna  
22 % DDV, razen v spodaj navedenih primerih, kjer je obračunana znižana stopnja DDV 
9,5 %: 
• za stanovanja, stanovanjske in druge objekte, namenjene za trajno bivanje, ter deli 

teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili 
le-teh; 

• popravila zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti dobave
• storitve javne higiene;
• storitve pokopa in upepelitve, skupaj s prometom blaga, ki je neposredno povezan 

s pokopom ali upepelitvijo in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev.
• 
1. PRODAJNE URE

Tarifna 
skupina

Vrsta del enota CENA 
BREZ DDV

I., II., III. Manj zahtevna dela ura 8,50 € 

IV., V. Zahtevna dela ura 13,96 € 

VI., VII. Zelo zahtevna dela ura 19,20 € 

I., II., III. Manj zahtevna dela-posebnimi pogoji-nadure ura 10,88 € 

IV., V. Zahtevna dela -posebnimi pogoji-nadure ura 17,86 € 

VI., VII. Zelo zahtevna dela -posebnimi pogoji-na-
dure

ura 24,55 € 

1.1 Stroški v postopku
Vrsta del enota CENA CENA Z DDV

črno – belo fotokopiranje in tiskanje A4-ena 
stran

kopija 0,06 € 0,07 € 

barvno fotokopiranje in tiskanje A4-ena stran kopija 0,63 € 0,77 € 
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stalna pripravljenost na 
domu

enota CENA BREZ DDV

Stalna pripravljenost na 
domu

mesec 88,43 €

*Opomba: V primeru izvajalca, ki pri dejavnosti obračuna akontacijo dohodnine (dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji) se kot bruto znesek upošteva CENA brez DDV.

5. POKOPALIŠKO POGREBNA DEJAVNOST
Pogrebna dejavnost enota CENA CENA Z DDV

Uporaba mrliške vežice dan 119,21 € 130,53 €

 Cene strojnega in ročnega 
izkopa groba

enota CENA CENA Z DDV

Navadni grob - ročni izkop kos 190,86 € 208,99 €

Navadni grob - strojni izkop kos 114,51 € 125,39 €

Žarni grob kos 27,82 € 30,46 €

Dodatek pri izkopu groba kos 9,82 € 10,75 €

Grobnina enota CENA CENA Z DDV
Enojni grob kos 13,90 € 16,96 € 

Dvojni grob kos 27,82 € 33,94 € 

Trojni grob kos 41,71 € 50,89 € 

Vrstni grob kos 27,82 € 33,94 € 

Žarni grob kos 10,41 € 12,70 € 

Grobnica kos 55,62 € 67,86 € 

6. RAVNANJE Z ODPADKI
Najemnine enota CENA BREZ DDV

Zabojnik -  120 – 240 l na mesec kos 0,69 € 

Zabojnik – večji od 240 l na mesec kos 3,91 € 

Odlaganje odpadkov enota CENA BREZ DDV
Odlaganje mešanih gradbenih 

odpadkov
m3 30,00 €

Odlaganje azbestnih odpadkov t 140,00 €

7. PLAKATIRANJE
Najem enega plakatnega mesta enota CENA CENA Z DDV

Manjši od vključno A3 (30x42) kos/dan 0,13 € 0,16 € 

Večji od A3 kos/dan 0,24 € 0,29 € 

Nameščanje in odstranjevanje kos/dan 2,16 € 2,64 € 
*Opomba: Nameščanje plakatov se izvaja ob torkih in petkih

8. GREZNICE
Praznjenje greznice, odvoza mulja,  čiščenje 

v predvidenem ciklusu
CENA BREZ DDV

REDNO praznjenje greznice  ali odvoza mulja vključeno v ceno komunalnih 
storitev

Cena čiščenja vključeno v ceno komunalnih 
storitev

Praznjenje greznice, odvoza mulja, čiščenje izven predvi-
denega ciklusa/ uporabniki, ki niso vključeni v sistem javnih 

storitev

CENA BREZ 
DDV

IZREDNO praznjenje greznice  ali odvoza 
mulja - V DELOVNEM ČASU v količini

0,1 m3-4,0 m3 72,96 €

IZREDNO praznjenje greznice  ali odvoza 
mulja - V DELOVNEM ČASU v količini

4,1 m3-8,0m3 109,44 €

IZREDNO praznjenje greznice  ali odvoza 
mulja - V DELOVNEM ČASU v količini

8,1m3-16,0m3 145,92 €

IZREDNO praznjenje greznice  ali odvoza 
mulja - IZVEN DELOVNEGA ČASA v 

količini

0,1 m3-4,0 m3 94,85 €

2. PRODAJNE STROJNE URE
Vrsta stroja enota CENA BREZ DDV
MAN kiper ura 27,48 € 

traktor ura 23,25 € 

Rovokopač ura 27,82 € 

Unimog - brez priključka ura 42,53 € 

Kosilnica, mulčer  ura 15,16 € 

Kombi Iveco ura 23,45 € 

Vrsta vozila enota CENA CENA Z DDV
Osebni avto km 0,33 € 0,40 € 

Tovorni avto km 0,60 € 0,73 € 

3. PRIROČNI STROJI
Vrsta naprave enota CENA BREZ DDV

Aparat za iskanje napak 
na cevovodih

ura 4,36 €

Aparat za taljenje vode 

Električni vrezovalec 
navojev 

Motorna žaga, motorna 
kosa, puhalnik listja, 
obrezovalnik za živo 

mejo, višinski obrezoval-
nik drevja 

Žaga za rezanje asfalta 

Črpalka za vodo Honda

Čistilec kanalizacije 

Cestna signalizacija kos /dan 1,13 € 
*Opomba: Stroji in oprema se daje v najem samo skupaj z delavcem, katerega ura se 
dodatno zaračuna.

4. ZIMSKA SLUŽBA – odstranjevanje snega na vozišču in posipanje
Vrsta vozila/dela enota CENA BREZ DDV

Man - plug ura 39,67 € 

Unimog - plug ura 57,70 € 

Unimog - čelna rolba ura 69,24 € 

Unimog - stranski odmetalec ura 61,14 € 

Rovokopač ura 37,03 € 

Traktor (≤ 29 kW) - plug ura 23,25 € 

Traktor (od 30 - 43 kW) - plug ura 27,15 € 

Traktor (od 44 – 69 kW) - plug ura 31,78 € 

Traktor (od 70 - 88 kW) - plug ura 40,56 € 

Traktor (≥ 89 kW) - plug ura 46,21 € 

Posipanje in soljenje z mešanico m3 147,60 €

Priprava in dostava mešanice m3 122,51 €

4.1 Cene storitev pogodbenih izvajalcev - ZIMSKA SLUŽBA
Vozilo s plugom enota CENA BREZ DDV
Traktor (≤ 29 kW) ura 23,25 € 

Traktor (od 30 - 43 kW) ura 27,15 € 

Traktor (od 44 – 69 kW) ura 31,78 € 

Traktor (od 70 - 88 kW) ura 40,56 € 

Traktor (≥ 89 kW) ura 46,21 € 

Vozilo z odmetalcem enota CENA BREZ DDV
Traktor (≤ 29 kW) ura 30,23 €

Traktor (od 30 - 43 kW) ura 35,30 €

Traktor (od 44 – 69 kW) ura 41,31 €

Traktor (od 70 - 88 kW) ura 52,73 €

Traktor (≥ 89 kW) ura 60,07 €
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Obdobje najema-druge 
prireditve

 CENA CENA Z DDV 22%

od 01.01. do 30.04. dan 1.408,47 € 1.718,33 €

od 01.05. do 30.09. dan 1.245,95 € 1.520,06 €

od 01.10. do 31.12. dan 1.408,47 € 1.718,33 €

Najemnine v višini 10 % navedenih cen pod točko 2a., 2b., 2c. in 2d. plačajo društva, 
javni zavodi in druge organizacije ki imajo sedež v občini Bohinj in se financirajo iz pro-
računskih sredstev ter ne opravljajo profitne dejavnosti.

V primeru najema dvorane za rekreacijo, kjer se uporablja ½ dvorane ali manj, se cena 
najema zniža za 40%.

Programi organizirane vadbe za mlade, v starosti do 18. let, so oproščeni najema.

III. KULTURNI DOM JOŽA AŽMANA

1. Najem dvorane za oddajo brez javnega razpisa
Prostor enota CENA CENA Z DDV

Sejna dvorana, Folklor-
na/glasbena soba

ura 14,09 € 17,19 €

Avla kulturnega doma 
(Razstave zunanjih 

ponudnikov, kongresi, 
shodi političnih strank 

ipd.)

dan 14,09 € 17,19 €

Avla kulturnega doma 
-komercialni dogodki

ura 14,09 € 17,19 €

Dvorana -Komercialne 
prireditve, občni zbori, 

kongresi, shodi političnih 
strank

do 4 ure ura 48,75 € 59,48 €

52,86 €43,33 €od 5 do 7 ur ura
422,96 €346,69 €

več kot 7 ur dan

Dvorana - kulturne 
prireditve

20% inkasa za gostujoče izvajalce, 
15 % za izvajalce iz občine Bohinj, 

brez inkasa 50% cene za komercialne 
prireditve

Na znesek je 
obračunan 
22% DDV

** Opomba: Ob najemu Dvorane je uporaba avle brezplačna. 

Plačila najemne za občne zbore v Dvorani ter za ostale prostore so oproščena društva, 
javni zavodi in druge organizacije, ki imajo sedež v občini Bohinj in se financirajo iz 
proračunskih sredstev ter ne opravljajo profitne dejavnosti. 

IV. DRUŠTVENI DOM
1. Najem dvorane za oddajo brez javnega razpisa

Prostor enota CENA CENA Z DDV
Sejna dvorana (predavanja, 

seminarji, tečaji, posveti)
ura 5,05 € 6,16

V. STOJNICE
Najem stojnice ENOTA CENA CENA Z DDV

Stojnice (LEADER) stojnica/dan 9,74 € 11,88 €
Plačila se oprosti uporaba stojnic v okviru prireditev, ki jih organizira ali soorganizira 
Občina Bohinj za izvajalce, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji ali čebe-
larstvo v Občini Bohinj (prehrambeni izdelki ali ročna dela).

VII. CECONIJEV PARK
Najemnina CENA CENA Z DDV

Do 2 uri 50,00 € 61,00 €

Vsaka nadaljnja ura 20,00 € 24,40 €

Organizacija porok CENA CENA Z DDV
Organizacija civilne 

poroke
250,00 € 305,00 €

Organizacija 
 nadstandardne poroke

350,00 € 427,00 €

*Opomba: V primeru slabega vremena na dan poroke, nadomesten prostor ni predviden!

IZREDNO praznjenje greznice  ali odvoza 
mulja - IZVEN DELOVNEGA ČASA v 

količini

4,1 m3-8,0m3 142,27 €

IZREDNO praznjenje greznice  ali odvoza 
mulja - IZVEN DELOVNEGA ČASA v 

količini

8,1m3-16,0m3 189,70 €

Cena čiščenja-V DELOVNEM ČASU na m3 3,98 €

Cena čiščenja-IZVEN DELOVNEGA 
ČASA

na m3 7,56 €

Cenik velja za praznjenje greznic in odvoz mulja iz MKČN na območju občine Bohinj, 
kjer je dostop mogoč s cestnim motornim vozilom. Naročila za praznjenje greznic/MKČN 
se zbirajo izključno pri izvajalcu gospodarske javne službe.

II. DVORANA DANICA

V skladu s 14. točko Priloge I k ZDDV-1 se DDV obračunava od uporabe športnih 
objektov, ki jih upravljavec športnega objekta (lastnega ali najetega) za plačilo oddaja v 
uporabo končnim potrošnikom – osebam, ki objekt uporabljajo za ukvarjanje s športom, 
ali drugim osebam, ki športni objekt dajejo na razpolago osebam za ukvarjanje s športom 
(na primer svojim članom, zaposlenim, učencem) se obračuna DDV po stopnji 9,5 %, 
ne pa davčnim zavezancem, ki športni objekt uporabljajo za nadaljnje trženje, kjer se 
obračuna 22 % DDV.

1. Izposoja klopi in stojnic iz večnamenske dvorane Danica
Najem enota CENA CENA Z DDV

1 komplet (2 klopi in miza) dan 4,33 € 5,28

Stojnica dan 9,74 € 11,88
Izposoja klopi in miz se dovoli za humanitarne namene oziroma se izposoja lahko izvrši 
le za prostore, ki so ustrezno urejeni in imajo utrjeno podlago.

Plačila najemnine so oproščena društva, javni zavodi in druge organizacije, ki imajo 
sedež v občini Bohinj in se financirajo iz proračunskih sredstev ter ne opravljajo profitne 
dejavnosti. 

2. Najemnine za prostore, ki se oddajajo brez javnega razpisa 
2a. Cenik za uporabo teniškega igrišča

Obdobje najema enota CENA CENA Z DDV 
9,5%

CENA Z DDV 
22%

od 01.01. do 30.04. ura 14,09 € 15,43 € 17,19 €

od 01.05. do 30.09. ura 5,95 € 6,52 € 7,26 €

od 01.10. do 31.12. ura 14,09 € 15,43 € 17,19 €
Najem je mogoč od 9. do 22. ure

2b. Cenik za uporabo predprostora Dvorana Danica
enota CENA CENA Z DDV 22%

Uporaba predprostora ura 12,99 € 18,85 €

2c. Cenik za rekreacijo
Obdobje najema enota CENA CENA Z DDV 

9,5%
CENA Z DDV 

22%
od 01.01. do 30.04. ura 21,65 € 23,71 € 26,41 €

od 01.05. do 30.09. ura 17,88 € 19,58 € 21,81 €

od 01.10. do 31.12. ura 21,65 € 23,71 € 26,41 €
Najem je mogoč od 9. do 22. ure

2d. Cenik za prireditve
Obdobje najema - 
športne prireditve

enota CENA CENA Z DDV 
9,5%

CENA Z DDV 
22%

od 01.01. do 30.04. dan 1.356,04 € 1.484,86 € 1.654,37 €

od 01.05. do 30.09. dan 1.083,43 € 1.186,36 € 1.321,78 €

od 01.10. do 31.12. dan 1.356,04 € 1.484,86 € 1.654,37 €

Obdobje najema 
kulturne prireditve

enota CENA CENA Z DDV 22%

od 01.01. do 30.04. dan 1.356,04 € 1.654,37 €

od 01.05. do 30.09. dan 1.083,43 € 1.321,78 €

od 01.10. do 31.12. dan 1.356,04 € 1.654,37 €
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4.

Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Bohinj (Uradni vestnik Ob-
čine Bohinj, št. 3/07, 9/16, 10/16), ter 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bohinj na 
svoji 2. redni seji dne 17. januarja 2019 sprejel 

SKLEP 
o določitvi vrednosti točke občinske takse v občini 

Bohinj

1. člen
Vrednost točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Bohinj (Uradni vestnik Obči-

ne Bohinj, št. 3/07, 9/16, 10/16) znaša 0,083 EUR. 

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 426-1/2019
Bohinjska Bistrica, 17. januar 2019

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja

5.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list  RS, št. 94/07-ZL-
V-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine 
Bohinj, št. 8/17), je Občinski svet Občine Bohinj na 1. izredni seji, dne 7. januarja 2019 
sprejel 

SKLEP 
o potrditvi mandata

I.
Občinski svet Občine Bohinj potrjuje mandat nadomestnemu članu Občinskega 

sveta Občine Bohinj, to je Darko Loncnar, roj. 6. 11. 1983, stanujoč Polje 9, Bohinjska 
Bistrica. 

II.
Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 041-5/2018/143
Bohinjska Bistrica, 7. januar 2019 

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja

VII. TRŽNICA BOHINJSKA BISTRICA
Najem prodajnega mesta enota CENA BREZ DDV CENA Z DDV
Dnevni najem prodajnega 

mesta
dan 4,10 € 5,00 €

Mesečni najem  prodajnega 
mesta z rezervacijo

mesec 24,59 € 30,00 €

Letni  najem prodajnega 
mesta z rezervacijo

leto 163,93 € 200,00 €

Če prodajalec do 8. ure ne zasede prodajnega mesta v okviru mesečnega oziroma 
letnega najema prodajnega mesta, se prodajno mesto lahko odda drugemu prodajalcu 
za isti dan.

VIII. KULTURNI DOM STARA FUŽINA

1. Najem za oddajo brez javnega razpisa

Vrsta najema enota CENA BREZ DDV CENA Z DDV
Najem dvorane ura 4,00 € 4,88 €

Najem stolov kos 0,50 € 0,61 €
Plačila najemnine so oproščena društva, javni zavodi in druge organizacije ki imajo se-
dež v občini Bohinj in se financirajo iz proračunskih sredstev in ne opravljajo profitne 
dejavnosti ter za humanitarne prireditve.

______________________________________________________________

SPLOŠNE DOLOČBE CENIKA

Kadar je Občina Bohinj soorganizator prireditev je najem prostora brezplačen.

Odobritev najema posameznih prostorov se uveljavi na podlagi vloge. Če vloga ni 
oddana in se prostor kljub temu koristi, Občina Bohinj uporabniku zaračuna polno ceno. 

3.

Na podlagi 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 9/99, 5/02, 3/04, 8/04 in Uradni vestnik Gorenj-
ske, št. 41/03) in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 
- uradno prečiščeno besedilo) ter 73. člena Poslovnika Občine Bohinj (Uradni vestnik 
Občine Bohinj, št. 8/17 - uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Bohinj na 
2. redni seji, dne 17. januarja 2019 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj za 

leto 2019

I.
Za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Bohinj se določi 

naslednja vrednost točke:
1. za fizične osebe v višini 0,00017485 EUR,
2. za pravne osebe v višini 0,00017485 EUR,
3. za nezazidano stavbno zemljišče v višini 0,00017485 EUR
4. za pravne osebe, ki imajo sedež na območju Občine Bohinj in imajo zaposlenih več 

kot 50 oseb v višini 0,00012965 EUR.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 422-1/2019/1
Bohinjska Bistrica, 17. januar 2019

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja


