VSEBINA
7. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Bohinj za leto 2018
8. ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje
otroškega in šolskega dispanzerja na območju občine Bohinj
9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj
prodajaln na območju občine Bohinj
10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu
na območju Bohinjskega jezera
11. PRAVILNIK o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini
Bohinj
12. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine – tradicionalno sušenje
krme v kozolcih
13. PRAVILNIK o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bohinj
14. SKLEP o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in letnih
dovolilnic

7.
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18) in na podlagi 119. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik
Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet na 4. redni seji,
dne 4.4.2019 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Bohinj za leto 2018
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2018, poročilo o porabi
rezervnega sklada obvezne proračunske rezerve in poročilo o porabi stanovanjskega
rezervnega sklada.
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Bohinj so
bili v letu 2018 realizirani v naslednjih zneskih:
KONTO			

OPIS		

REALIZACIJA 2018

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		

8.600.766,49

TEKOČI PRIHODKI (70+71)		

7.838.045,66

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

5.552.696,13

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

3.790.987,00
766.222,34
989.508,16
5.978,63
2.285.349,53
309.508,43
10.334,88
112.813,18
1.678.123,67
174.569,37

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske Unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

231.558,11
51.464,73
0,00
180.093,38
2.750,00
2.750,00
0,00
528.412,72
528.412,72
0
0,00
0,00
0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.794.551,15

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

3.687.470,49
937.366,83
152.790,22
2.555.653,34
2.955,30
38.704,80

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

2.932.247,64
191.602,72
981.611,84
276.118,60
1.482.914,48
0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.934.542,59
1.934.542,59

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

240.290,43
169.394,67
70.895,76

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)		

-193.784,66

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

35,72
35,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,72

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje

121.408,80
121.408,80

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga

235.128,60
235.128,60
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-307.468,74

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-113.719,80

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)		

193.784,66

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni
del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bohinj za leto 2018.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2018 v višini 76.538,67 € se
prenese med sredstva proračunske rezerve za leto 2019.
4. člen
Saldo sredstev stanovanjskega rezervnega sklada na dan 31.12.2018 v višini
21.713,83 € se prenese med sredstva proračunske rezerve za leto 2019.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bohinj za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku
Občine Bohinj.
Številka: 4103-0001/2019/7
Bohinjska Bistrica, 4.4.2019
Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.

8.
Na podlagi drugega in petega odstavka 44a. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 –
ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US)
je Občinski svet Občine Bohinj na svoji 4. redni seji dne 4.4.2019 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju
pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in
šolskega dispanzerja na območju občine Bohinj
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Bohinj, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden
obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja
koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja v na
območju občine Bohinj.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije,
skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni
dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občine Bohinj v predvidenem obsegu 0,84 programa in trajanju 15 let,
šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na
način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen
Koncesija za področje pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega
dispanzerja se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti opravljanja zdrav
stvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, in ne
more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvene storitve, zato je v dopisu z dne
18. 1. 2019 podal soglasje k objavi razpisa koncesije za področje pediatrične dejavnosti
za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja.

Bohinj, 12. april 2019

4. člen
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti
za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja v občini Bohinj lahko na podlagi koncesije opravljajo domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene
z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja
javne službe.
5. člen
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne
zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in
šolskega dispanzerja v občini Bohinj na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem
imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen
Koncesija za področje pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega
dispanzerja se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni
strani občine in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno
dejavnost.
7. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom in tem odlokom
in se sočasno z javnim razpisom objavi na spletnih straneh občine in na portalu javnih
naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdrav
stveno dejavnost.
8. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih
določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge pogoje, opredeljene v razpisni
dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdrav
stveno dejavnost, in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti, določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen
Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti občina podeli z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se
nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice
in obveznosti, izvaja občina.
Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga občina določi, poročati o
svojem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
11. člen
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki
ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to
določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja
podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Št.: 172-1/2019/
Bohinjska Bistrica, 4. 4. 2019

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.
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9.
Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17.
člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 8/17 – uradno prečiščeno
besedilo) in 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bohinj na
svoji 4. redni seji dne 4. 4. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga
zunaj prodajaln na območju občine Bohinj
1. člen
1. točka 1. odstavka 2. člena Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/12) se spremeni tako, da se glasi:
»1. »Prodaja blaga zunaj prodajaln« pomeni prodajo blaga s potujočo prodajalno,
na premični stojnici, s prodajnim avtomatom in na tržnici. Za prodajo blaga zunaj prodajalne se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmih, shodih in podobno);«
Na koncu 3. točke 2. člena se ločilo »pika« spremeni v ločilo »podpičje«.
Za 3. točko 2. člena se doda novo, 4. in 5. točko, ki se glasita:
»4. »prodajni avtomat« je tehnična naprava, ki omogoča prodajo blaga brez človekovega sodelovanja;
5. »tržnica« je posebej organiziran in urejen poslovni prostor, ki omogoča prodajo
blaga na odprtem ali zaprtem tržnem prostoru. «
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
» (1) Prodajalec, ki želi izvajati prodajo blaga zunaj prodajalne na premičnih stojnicah in s potujočo prodajalno na območju občine Bohinj, mora predhodno pridobiti pisno
soglasje za prodajo zunaj prodajalne, ki ga izda občinska uprava Občine Bohinj. «
2. odstavek 3. člena se spremeni tako, da se za besedilom »prodajo blaga na prireditvah« doda besedilo »(sejmih, shodih in podobno)«
3. člen
1. točka 2. odstavka 4. člena se spremeni tako, da se za besedama »podatki vlagatelja« doda stavek »(firma, naslov, matična številka; v primeru prodaje blaga zunaj prodajalne preko osebnega dopolnilnega dela pa podatke: ime, priimek, naslov, zaporedna
številka iz Seznama posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo – eSODD)«
7. točka 2. odstavka 4. člena se spremeni tako, da se na koncu stavka ločilo »pika«
zamenja z ločilom »vejica«.
Za 7. točko 2. odstavka 4. člena se doda novo 8. točko, ki se glasi:
»8. Druge priloge, ki dokazujejo, da tekstilni izdelki v primeru prodaje po 3. odstavku
6. člena predstavljajo domačo in umetnostno obrt. «
Doda se nov 3. odstavek, ki se glasi:
»(3) Dokazila o registrirani dejavnosti prodaje blaga zunaj prodajaln bo organ pridobil iz uradnih evidenc.«
4. člen
1. odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Soglasje za prodajo blaga zunaj prodajalne v občini Bohinj na premičnih stojnicah in s potujočo prodajalno izda občinska uprava Občine Bohinj.«
Za 1. odstavkom se dodata dva novi 2. in 3. odstavek, ki se glasita:
»(2) V soglasju se določi lokacijo, vrsto blaga in časovni termin prodaje blaga ter
pogoje, ki se nanašajo na umestitev premične stojnice, prodajnega avtomata ali potujoče prodajalne.
(3) Za soglasje za prodajo blaga zunaj prodajalne na stalnem tržnem prostoru na
tržnici v Bohinjski Bistrici ter tržnici na Ribčevem Lazu se po tem odloku šteje najemna
pogodba, ki jo skladno s 13. do 17. členom tega odloka s prodajalcem sklene upravljavec. «
Dosedanji 2., 3., in 4. odstavek postanejo 4., 5. in 6. odstavek.
5. člen
2. odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
» (2) Prodaja tekstilnih izdelkov zunaj prodajalne je praviloma dovoljena le na prireditvah (sejmih, shodih in podobo) ter znotraj obstoječih trgovskih, poslovnih in podobnih
objektov. «
Za drugim odstavkom se doda nov 3. odstavek, ki se glasi:
» (3) Izjema od prejšnjega odstavka je prodaja tekstilnih izdelkov domače in
umetnostne obrti zunaj prodajaln, ki se lahko s soglasjem občinske uprave vrši na predvidenih prodajnih mestih iz 7., 10. in 11. člena.«
6. člen
1. odstavek 7. člena se spremeni tako, da se za prvo alinejo doda nova, druga
alineja, ki se glasi:
»- na tržnici na Ribčevem Lazu, zemlj. parc. št. 1131/1 k.o. Savica,«
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Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
Črta se 2. odstavek 7. člena.
7. člen
2. točka 1. odstavka 10. člena se spremeni tako, da se za besedo »na površinah«
doda besedilo »iz 11. člena«.
Za prvim odstavkom se dodata novi 2. in 3. odstavek, ki se glasita:
» (2) Prodaja se lahko opravlja tudi iz potujoče prodajalne na javnih površinah, na
podlagi soglasja občinske uprave Občine Bohinj, v kateri se določi seznam mest za
prodajo blaga in vrsta blaga, ki se prodaja iz potujoče prodajalne.
(3) Prodaja s prodajnimi avtomati se lahko vrši le znotraj oziroma v sklopu obstoječih prostorov poslovnih, trgovskih in podobnih objektov. «
Dosedanji 2. odstavek postane 4. odstavek.
8. člen
2. odstavek 11. člena se spremeni tako, da se za besedilom »Za prodajo blaga
zunaj prodajaln« doda besedilo: »s premično stojnico ter potujočo prodajalno«.
V 5. točki 2. odstavka 11. člena se besedilo »1959« zamenja z besedilo »1959/1«.
V 6. točki 2. odstavka 11. člena se besedilo »1834/1« zamenja z besedilom
»1843/1«.
Črta se 7. točka 2. odstavka 11. člena.
V 12. točki 2. odstavka 11. člena se besedilo »971« zamenja z besedilom »971/4«.
Dosedanje 8., 9., 10,. 11., 12., 13. točke 2. odstavka postanejo 7., 8., 9., 10,. 11.,
12. točka 2. odstavka.
Dodajo se nove 13., 14. in 15. točka, ki se glasijo:
»13. Koprivnik: nasproti gasilskega doma, zemlj. parc. 208/3, k.o. Gorjuše
14. Gorjuše: pri bivši šoli, zemlj. parc. št. 931/2, 1154/2, obe k.o. Gorjuše
15. Kamnje: na Rju, zemlj. parc. št. 259/16, k.o. Savica«
Za 3. odstavek 11. člena se doda dva nova 4. in 5. odstavek, ki se glasita:
» (4) Občina lahko odreče izdajo soglasja zaradi prostorske neprimernosti ali neustrezne namembnosti predlagane površine, oziroma zaradi drugih utemeljenih razlogov.
(5) Če je predlagana površina na mestu, kjer se že nahaja urejena tržnica, se soglasja za prodajo zunaj prodajalne izven teh površin praviloma ne izda, izjemoma v času
prireditev, shodov in podobno. «
9. člen
Za 1. odstavek 12. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
» (2) Prodaja blaga zunaj prodajaln na prireditvah (sejmih, shodih in podobno) se
lahko izvaja v času od začetka do zaključka prireditve. «
10. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se za besede »Upravljavec tržnice v Bohinjski Bistrici« doda besede »ter tržnice na Ribčevem Lazu«.
Črta se 2. odstavek 15. člena.

11. člen

12. člen
1. odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravljavec sklene s prodajalci najemno pogodbo. Predmet najema je prodajno mesto na tržnici v Bohinjski Bistrici ter tržnici na Ribčevem Lazu. «
2. odstavek se spremeni tako, da se črta besedilo: »vendar ne za daljše obdobje,
kot je izdano soglasje občine. «
Za besedilom »je njeno veljavnost mogoče z aneksom podaljšati« se ločilo »vejica«
spremeni v ločilo »pika«.

KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Številka: 007-2/2019/3
Datum: 4. 4. 2019

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.

10.
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 –
odl. US, 46/15 in 10/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št.
82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US)), 3.
in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo,
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in in 15/17 – odl. US) in 31. člena
Statuta Občine Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Bohinj na 4. redni seji dne 4. aprila 2019 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem
režimu na območju Bohinjskega jezera
1. člen
2. člen Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Uradni vestnik
Občine Bohinj, št. 5/08, 1/09, 3/10, 3/11, 2/12, 1/17, 5/17 in 1/18) se spremeni tako, da
se glasi:
»Ta odlok velja za območje Bohinjske jezerske kotline, od slapa Savice in na vzhodu do meje, ki poteka po južnem in vzhodnem robu naselja Stara Fužina in Ribčev
Laz - potok Suha, za gozdno cesto Stara Fužina - Voje, Vogar - planina Blato vključno s
parkirišči, za vstopna mesta sotesk Grmečica in Jerečica ter za parkirišča v Senožetih in
v Bohinjski Bistrici (Danica, Kobla, Triglavska cesta in Vodnikova cesta).«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Številka: 007-3/2018/7
Bohinjska Bistrica, 26. marec 2019
Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.

11.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj,
št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bohinj na svoji 4. redni
seji dne 4. 4. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju obnove fasad na objektih
v občini Bohinj
1. člen
(1) Namen Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Bohinj
(v nadaljevanju: Pravilnik) je spodbujanje obnove objektov v smislu urejenosti zunanjega
videza objektov in naselij, obnove in oživljanja vaških jeder in vasi na območju občine
Bohinj.
(2) Predmet tega pravilnika je sofinanciranje obnove fasad na objektih v občini Bohinj. S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopek in merila za sofinanciranje obnove
fasad na območju občine Bohinj lastnikom, solastnikom in najemnikom stavb, postopek
pridobivanja sredstev ter nadzor nad porabo sredstev.
2. člen
Višina sredstev za sofinanciranje obnove fasad se določi z javnim razpisom,
sredstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna Občine Bohinj, določenega z odlokom
o proračunu Občine Bohinj za vsako posamezno proračunsko leto.

Upravičenci
3. člen
(1) Upravičenci do sredstev so fizične osebe ter upravniki večstanovanjskih objektov, ki na območju občine Bohinj obnavljajo fasade na stanovanjskih ali nestanovanjskih
objektih in imajo ustrezna soglasja in dokazila za obnovo fasad ter izpolnjujejo z javnim
razpisom določene pogoje.
(2) Z javnim razpisom se lahko podrobneje opredeli ali določi objekte, katerih obnova fasad je upravičena do sredstev po razpisu.
(3) V primeru, da je prijavitelj solastnik objekta, je treba predložiti pisno soglasje
solastnika, da soglaša z obnovo.
(4) V primeru etažnih lastnikov lahko prijavo za sofinanciranje na podlagi tega pravilnika oddajo etažni lastniki oziroma v njihovem imenu upravnik stavbe s sklepom etažnih lastnikov, sprejetim z ustrezno večino.
(5) V primeru, da je prijavitelj najemnik objekta, je treba predložiti pisno upravno
overjeno soglasje lastnika z morebitnimi pogoji.
(6) Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih obveznosti do Občine Bohinj.
(7) Upravičenci in pogoji za sofinanciranje se natančneje določijo v javnem razpisu.
(8) Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska sredstva na tem
razpisu, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Bohinj.

Bohinj, 12. april 2019

Postopek pridobivanja sredstev

4. člen
(1) Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se za posamično proračunsko leto objavi na spletni strani Občine Bohinj in na krajevno običajen način.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj:
-- naziv in sedež podeljevalca sredstev,
-- predmet javnega razpisa,
-- višino sredstev, ki se razpisujejo,
-- navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
-- navedbo meril in način dodeljevanja sredstev upravičencem,
-- višina sofinanciranja,
-- podatke, ki jih moralo prosilci navesti v vlogi
-- rok za prijavo in način oddaje vlog,
-- navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
-- rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu prijave,
-- druge potrebne podatke.
5. člen
(1) Na podlagi objavljenega javnega razpisa prijavitelji oddajo vlogo z vso zahtevano dokumentacijo.
(2) Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
-- podatke o upravičencu (ime, priimek, naslov, EMŠO ali datum rojstva, številka
bančnega računa),
-- podatke o objektu,
-- opis del,
-- predračun materiala in storitve za predvideno investicijo obnove fasade,
-- obvezne priloge (dokazilo o legalnosti objekta- gradbeno ali uporabno dovoljenje, kulturnovarstveno soglasje v primeru da objekt leži na kulturnovarstvenem
območju, gradbeno dovoljenje v primeru če je glede na obseg del to potrebno po
gradbenem zakonu, druga soglasja na varovanih območjih, če je za predvideno
investicijo potrebno, fotografije objekta pred obnovo fasade ter druge obvezne
priloge, ki se določijo v javnem razpisu),
-- drugi podatki, ki se določijo z javnim razpisom.
6. člen
(1) Pripravo in postopek javnega razpisa izvede komisija, ki jo za vsak razpis posebej imenuje župan. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, in sicer predsednik in najmanj
dva člana.
(2) Komisija po izteku razpisanega roka prispele vloge odpre in jih obravnava.
(3) V primeru nepopolne vloge komisija prosilca pozove, da jo v določenem roku
dopolni.
(4) Vloge, ki niso bile vložene v predpisanem razpisnem roku oziroma niso bile
dopolnjene v danem roku ali jih ni vložila upravičena oseba, pristojni organ občinske
uprave zavrže s sklepom. Zoper sklep je možna pritožba na župana Občine Bohinj.
(5) Popolne vloge komisija oceni na podlagi meril iz 8. člena tega pravilnika ter meril
iz javnega razpisa.
(6) Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija,
občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper navedeni sklep je možna pritožba
na župana Občine Bohinj.
(7) Upravičenec je po preteku pritožbenega roka dolžan skleniti z Občino Bohinj
pogodbo o sofinanciranju, v kateri se določijo medsebojna razmerja. S pogodbo se tudi
določi, da upravičenec finančna sredstva odobrena s pogodbo, pridobi šele po zaključku
vseh del, oddaji končnega poročila o izvedenih delih ter terenskem ogledu izvedenih
del komisije, imenovane s strani župana. Če se upravičenec v postavljenem roku ne
odzove na poziv oziroma ne sklene pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
(8) Upravičencu se dodeljena sredstva nakažejo na podlagi vloženega končnega
poročila izvedenih del z zahtevkom za izplačilo sredstev, ki vsebuje najmanj podatke
o upravičencu, opis izvedenih del ter priložena ustrezna dokazila o namenski porabi
sredstev (računi za izvedena dela). Vsebina in rok oddaje končnega poročila izvedenih
del se podrobneje opredeli v javnem razpisu.

Pogoji in merila
7. člen
(1) Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
-- dela morajo biti izvedena v skladu s pogoji javnega razpisa, predpisi ter pros
torskimi akti Občine Bohinj,
-- pisno soglasje solastnika, da soglaša z obnovo (če je objekt v solastnini) oziroma
sklep etažnih lastnikov, sprejetim z ustrezno večino, če je objekt v etažni lastnini
in vlogo oddaja upravnik oziroma pisno upravno overjeno soglasje lastnika z morebitnimi pogoji (če je vlagatelj najemnik objekta),
-- pridobljeno upravno dovoljenje (gradbeno dovoljenje), če je za predvideno inves
ticijo potrebno, oziroma druga soglasja na varovanih območjih, če je za predvideno investicijo potrebno,
-- pridobljena ustrezna dokumentacija s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (soglasje oziroma mnenje k predvideni obnovi), če se objekt nahaja na
območju varovanja kulturne dediščine,
-- predračunska vrednost predvidene investicije s popisom del, pripravljena s strani

URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ

Številka 3

gospodarskega subjekta, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti,
-- drugi pogoji, določeni z javnim razpisom.
(2) Po tem pravilniku se sofinancira le celovita obnova fasade objekta, ki leži na
območju občine Bohinj in ki ustreza pogojem iz tega pravilnika ter javnega razpisa.
8. člen
(1) Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev so:
-- pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti,
-- nevarnost, dotrajanost fasade, neustrezne arhitekturne rešitve (detajli, napeljave,
barva…),
-- lega, lokacija stavbe.
(2) Merila se natančno opredelijo v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
(3) Višina sofinanciranja je odvisna od ocene investicije v skladu z merili iz prvega
odstavka tega člena, pri čemer Občina sofinancira do največ 50% neto vrednosti obnove in ne več kot 2.000,00 EUR na stavbo. Podrobnejši način sofinanciranja se določi z
javnim razpisom.
(4) V primeru, da je investicija izvedena v nižji vrednosti, kot je znašala predračunska vrednost, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zniža.
(5) Prijavitelj lahko, v obdobju 20 let, samo enkrat kandidira za isto stavbo.

2. člen
Prvi in drugi odstavek 5. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Župan za izvedbo postopka javnega razpisa imenuje Komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa za ohranjanje kulturne dediščine - tradicionalno sušenje krme v
kozolcih (v nadaljevanju: komisija), ki ima štiriletni mandat in jo sestavljajo predstavnika
Občine Bohinj, predstavnik Turističnega društva Bohinj in predstavnika kmetov«.
3. člen
V drugem odstavku 8. člena se doda točka e), ki se glasi:
»za polnjenje brane v namene ohranjanja kulturne dediščine – financiranje do
10,00 EUR/brano.«
4. člen
V drugem odstavku 9. člena se številka »15« zamenja s številko »30«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Številka: 330-1/2015/2
Datum: 25. 3. 2019

Nadzor nad porabo sredstev
9. člen
(1) Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s pogodbo iz sedmega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Namensko porabo sredstev in izvajanje pogodb preverja občinska uprava Občine Bohinj ter komisija, ki jo za ta namen imenuje župan.
(3) Občina Bohinj lahko od prijavitelja zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ocenjevanje investicije ali preverjanje namenske porabe sredstev.
(4) Komisija in pristojni organ občinske uprave po podpisu pogodbe o dodelitvi
sredstev izvede kontrolo izvedenih del na objektu pri vsakem upravičencu. V kolikor komisija in pristojni občinski organ ugotovijo nepravilnosti pri izvedbi obnove fasad (glede
na oddano prijavo, pogodbo, končno poročilo, …), upravičenec ni upravičen do sredstev.
(5) Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko pridobljena finančna sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev.
(6) Kot nenamenska poraba se šteje:
-- da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
-- v primeru drugih nepravilnosti pri porabi sredstev.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Številka: 007-3/2019/2
Datum: 4. 4. 2019

Bohinj, 12. april 2019

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.

12.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – urad
no prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 8. in 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine
Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bohinj na 4. redni
seji 4. aprila 2019 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine –
tradicionalno sušenje krme v kozolcih
1. člen
3. člen Pravilnika o sofinanciranju ohranjanja kulturne dediščine – tradicionalno sušenje krme v kozolcih (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/15) se spremeni tako, da se
glasi:
»Za tradicionalno sušenje krme po tem pravilniku se šteje sušenje krme za živino v
branah v kozolcih oziroma »stogovih« in v »branicah«. Za ohranjanje kulturne dediščine
se šteje, da v začetku junija brane napolnimo in jih izpraznimo v začetku oktobra«.

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.

13.
Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17
in 21/18-ZNOrg), 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17
– uradno prečiščeno besedilo) in 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj
(Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Bohinj na svoji 4. redni seji, dne 4. 4. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Bohinj
1. člen
Prvi odstavek 12. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09, 2/11 in 1/18) se spremeni tako, da se beseda »februarja« nadomesti z besedo »marca«.
2. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Mednarodno sodelovanje kulturnih društev
(1) Za ta sredstva lahko kandidirajo izvajalci, če izvedejo mednarodno sodelovanje.
(2) Mednarodno sodelovanje pomeni:
a) udeležba skupine/sekcije na mednarodnem festivalu/srečanju ipd. v tujini, na
katero je povabljena ali se prijavlja in bo udeležena vsaj 2 dni
b) organizacija mednarodnega festivala/srečanja ipd. v Bohinju, na katerem bodo
udeležene vsaj 3 skupine iz dveh držav in vključuje vsaj 2 dogodka.
(3) Pri prijavi mora izvajalec priložiti vabilo ali ponudbo za mednarodni festival/srečanje ipd.
(4) Nastope ali sodelovanja, ki jih bo izvajalec izvedel v okviru mednarodne udeležbe, ne sme prijaviti v okviru redne letne dejavnosti.
(5) Prav tako se stroški za organizacijo mednarodnega sodelovanja ne smejo prijaviti v okviru letnega programa. V kolikor bodo le ti prijavljeni se pri redni dejavnosti ne
bodo upoštevali.
(6) Predlog za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja pripravi komisija iz 4. člena pravilnika, v okviru razpoložljivih sredstev zagotovljenih v proračunu tekočega leta ,
vendar največ do 80 % prijavljenih stroškov.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Številka: 007-6/2018/3
Datum, 5. 4. 2019

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.
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Bohinj, 12. april 2019

14.
SKLEP
o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in letnih dovolilnic
1. člen
S tem sklepom se na območju Občine Bohinj določajo javne parkirne površine, višine nadomestil za parkiranje – parkirnina, čas, v katerem se parkirnina plačuje, višina parkirnine in cena letnih dovolilnic.
2. člen
Javne parkirne površine, višina parkirnine, čas plačevanja ter dovoljeni čas parkiranja so:
PARKIRIŠČA ZA OSEBNA/KOMBINIRANA VOZILA
JAVNE PARKIRNE
POVRŠINE
CONA

OBRATOVALNI
ČAS

ČAS
PLAČEVANJA

ČASOVNO
OMEJENO
PARKIRANJE

CENA v EUR (z DDV)
1.1. do 31.3.

1.4. do
30.6.,
1.9. do
31.10.

1.7. do
31.8.

1.11. do
31.12.

ENOTA

Št.

IME
PARKIRIŠČA

P01

Ribčev Laz 1
(pred pošto)

1

pon. - ned.

6:00-20:00,
prve pol ure
brezplačno

da: največ 2 uri

brezplačno

1,50

3,00

1,50

na uro

P02

Ribčev Laz 2
(za hotelom
Jezero)

1

pon. - ned.

6:00-20:00

ne

brezplačno

1,50

3,00

brezplačno

na uro

P03

Ribčev Laz 3
(Pod Skalco)

1

pon. - ned.

6:00-20:00

da: največ 2 uri

brezplačno

1,50

3,00

brezplačno

na uro

P04

Stara Fužina
4 (Vegelj)

1

pon. - ned.

6:00-20:00

ne

brezplačno

1,50

3,00

brezplačno

na uro

P05

Ukanc 5
(Naklova
glava)

1

pon. - ned.

6:00-20:00

ne

brezplačno

1,50

3,00

brezplačno

na uro

P06

Ukanc 6
(križišče
Ukanc)

1

pon. - ned.

6:00-20:00

ne

brezplačno

1,50

3,00

brezplačno

na uro

P08

Stara Fužina
8 (Vorenčkoj
ca)

1

pon. - ned.

6:00-20:00

ne

brezplačno

1,50

3,00

brezplačno

na uro

P11

Stara Fužina
11 (Kulturni
dom)

2

pon. - ned.

/

da: največ 2 uri

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/

P15

Ribčev Laz
15 (pri hotelu
Jezero)

1

pon. - ned.

6:00-20:00

da: največ 2 uri

brezplačno

1,50

3,00

brezplačno

na uro

P16

Ribčev Laz
16 (cerkev
sv. Janeza)

1

pon. - ned.

/

da: največ 2 uri

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/

P17

Stara Fužina
17 (cerkev
sv. Pavla)

2

pon. - ned.

/

da: največ 2 uri

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/

P18

Ribčev Laz
18 (cerkev
sv. Duha)

1

pon. - ned.

/

da: največ
1 ura za
udeležence
verskih
obredov

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/

P24

Bohinjska
Bistrica 24
(Pri Cukiju)

3

pon. - ned.

/

da: največ
1 ura

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/

P25

Bohinjska
Bistrica 25
(Pri mesnici)

3

pon. - ned.

/

da: največ 30
min za stranke

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/

1.1. do 31.3.
brezplačno

PARKIRIŠČE ZA AVTOBUSE
JAVNE PARKIRNE
POVRŠINE
Št.

PREDLOG
IMENA

P02

Ribčev Laz 2
(za hotelom
Jezero)

CONA

OBRATOVALNI
ČAS

ČAS
PLAČEVANJA

ČASOVNO
OMEJENO
PARKIRANJE

1

pon. - ned.

6:00-20:00

ne

CENA (z DDV)
1.4. do
30.6.,
1.9. do
31.10.

1.7. do
31.8.

1.11. do
31.12.

prva ura
5,00 €,
vsaka
naslednja
ura 1,50 €

prva ura
5,00 €,
vsaka
naslednja
ura 2,00 €

brezplačno

ENOTA

/

URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ
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PARKIRIŠČE ZA AVTODOME
JAVNE PARKIRNE
POVRŠINE
Št.

PREDLOG
IMENA

P14

Srednja vas
14
(Senožeta)

CONA

OBRATOVALNI
ČAS

ČAS
PLAČEVANJA

ČASOVNO
OMEJENO
PARKIRANJE

3

pon. - ned.

00:00-24:00

ne

CENA (z DDV)
1.1. do 15.6.

16.6. do 16.9.

1.11. do 31.12.

parkiranje ni
dovoljeno

15,00 *

parkiranje ni
dovoljeno

ENOTA
na dan

* turistična taksa ni vključena v ceno in jo je potrebno poravnati na recepciji
3. člen
Rezervne javne parkirne površine, višina parkirnine, čas plačevanja ter dovoljeni čas parkiranja so:

PARKIRIŠČA ZA OSEBNA/ KOMBINIRANA VOZILAS POSEBNIM REŽIMOM OBRATOVANJA (ODPRTO OD 22.6. DO 15.9.)
JAVNE PARKIRNE POVRŠINE

CONA

OBRATOVALNI
ČAS

ČAS
PLAČEVANJA

ČASOVNO
OMEJENO
PARKIRANJE

Ribčev Laz 7
(Labora)

1

pon. - ned.

8:00-20:00

P10

Ribčev Laz 10
P+R
(travnik nasproti
Kristala)

2

pon. - ned.

P14

Srednja vas 14
P+R
(Senožeta)

3

P23

Bohinjska Bistrica
23
(Kobla)

P13

Bohinjska Bistrica
13
(Danica)

Št.

IME PARKIRIŠČA

P07

CENA v EUR (z DDV)

ENOTA

1.1. do 15.6.

16.6. do 16.9.

17.9. do 31.12.

da; 8:00-21:00

parkiranje ni
dovoljeno

15,00

parkiranje ni
dovoljeno

na dan

8:00-20:00

da; 8:00-21:00

parkiranje ni
dovoljeno

7,00 *

parkiranje ni
dovoljeno

na dan

pet. - ned.

00:00-24:00

ne

brezplačno

4,00 **

brezplačno

na dan

3

pon. - ned.

00:00-24:00

ne

parkiranje ni
dovoljeno

brezplačno *

parkiranje ni
dovoljeno

/

3

pon. - ned.

6:00-20:00

da; 6:00-21:00

brezplačno

2,00 *

brezplačno

dan

* cena parkiranja vključuje brezplačen organiziran prevoz do avtobusne postaje Ribčev Laz
** cena parkiranja vključuje brezplačen organiziran prevoz po cesti Voje - Vogar - Blato (do križišča za Voje in do križišča Vogar - Blato)
4. člen
(1) Cene letnih dovolilnic za parkiranje in uporabo ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – Blato:

DOVOLILNICE ZA PARKIRANJE
OBLIKA NADOMESTILA

VIŠINA NADOMESTILA v EUR (z DDV)

Parkirna kartica

150,00

Parkirna kartica – lastniki počitniških hiš in stanovanj

30,00

Parkirna kartica – občani

10,00

Letna dovolilnica za uporabo ceste Stara Fužina - Voje - Vogar - Blato

500,00

Letna dovolilnica za uporabo ceste Stara Fužina- Voje - Vogar - Blato, za izvajalce javnega prevoza

po dogovoru med Občino Bohinj in izvajalcem

CESTA STARA FUŽINA - VOJE - VOGAR - BLATO
Št.

GOZDNA CESTA

P20

Cesta Stara Fužina - Voje - Vogar - Blato

CONA

OBRATOVALNI
ČAS

ČAS
PLAČEVANJA

ČASOVNO
OMEJENO
PARKIRANJE

CENA v EUR (z DDV)

1

pon. - ned.

00:00-24:00

ne

12,00

1.1. do 31.12.

ENOTA
uporaba
ceste na
dan

5. člen
(1) Javne parkirne površine – vstopno izstopna mesta, višina parkirnine, čas plačevanja ter dovoljeni čas parkiranja so:
JAVNE PARKIRNE POVRŠINE

CONA

OBRATOVALNI
ČAS

ČAS
PLAČEVANJA

ČASOVNO
OMEJENO
PARKIRANJE

Št.

IME PARKIRIŠČA

P21

Jerečica

3

pon. - ned.

6:00-19:00

P22

Grmečica

3

pon. - ned.

6:00-19:00

OBLIKA NADOMESTILA

VIŠINA NADOMESTILA v EUR (z DDV)

Sezonska dovolilnica Jerečica, Grmečica

800,00

CENA v EUR (z DDV)

ENOTA

1.1. do 31.3.

1.4. do 31.10.

1.11. do 31.12.

da; 6:00-21:00

parkiranje ni
dovoljeno

10,00

parkiranje ni
dovoljeno

na dan

da; 6:00-21:00

parkiranje ni
dovoljeno

10,00

parkiranje ni
dovoljeno

na dan

(2) Kot potrdilo o plačilu parkirnine za ta mesta velja tudi kupljena ribiška dovolilnica.

URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ
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6. člen
(1) V primeru izgube parkirnega listka se zaračuna znesek v vrednosti celodnevnega parkiranja.
(2) V primeru izgube parkirnega listka za Cesto Stara Fužina - Voje - Vogar – Blato
se zaračuna 50,00 EUR.

Bohinj, 12. april 2019

7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Bohinjska Bistrica, 26. marec 2019
Številka: 007-3/2018/8

Župan Občine Bohinj
Jože Sodja, l.r.

RAZPISI IN OBVESTILA
Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2019 (Uradni
vestnik Občine Bohinj, št. 2/2019) objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izvedbe mladinskih projektov
v Občini Bohinj za leto 2019
1. Predmet razpisa

Občina Bohinj s tem razpisom določa, da je predmet javnega razpisa sofinanciranje
mladinskih projektov, ki bodo izvedeni v letu 2019.
Mladinski projekt je aktivnost izvajalca – posamični vsebinsko zaključen enkratni
dogodek (npr. tabor, delavnica, predavanje in podobne dejavnosti).

Bohinj, 12. april 2019

7. Obvestilo o izboru

Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi prispelih vlog pripravila predlog za sofinanciranje mladinskih programov v Občini Bohinj za leto 2019. O izboru bodo prosilci
obveščeni v 30. dneh po zaključenem roku razpisa.

8. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti

-----

ki bodo brezplačni za uporabnike,
ki bodo trajali dalj časa,
aktivnega preživljanja prostega časa učencev, dijakov in mladostnikov,
s področja medgeneracijskega sodelovanja.

Številka: 41011-3/2019-3
Datum: 7. 3. 2019

Občina Bohinj, Občinska uprava

2. Pogoji razpisa

Projekti se morajo izvajati na območju občine Bohinj. Na razpisu ne morejo sodelovati organizacije, društva in drugi posamezniki, ki programe za mlade izvajajo v
okviru redne dejavnosti in za to prejemajo proračunska sredstva občine Bohinj iz druge
proračunske postavke.
2.a Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo mladinske organizacije, druge organizacije ter posamezniki, ki so nosilci projektov, namenjenim mladim med 12. in dopolnjenim 27. letom
starosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
-- so registrirani za opravljanje prijavljene dejavnosti najmanj od 1. 1. 2018 dalje
-- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju mladinskih dejavnosti,
-- vodijo evidenco o izvedenih programih in projektih,
-- vsaj 70 % udeležencev aktivnosti, ki jih nosilec prijavlja, so mladi med 12. do 27.
letom starosti,
-- prednost pri vključitvi v projekte imajo mladi s stalnim bivališčem v občini Bohinj.

3. Merila za ocenjevanje in vrednotenje predlogov mladinskih
programov in projektov

Ocenjevanje in vrednotenje mladinskih projektov bo izvedeno v skladu z merili, ki
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Posamezne aktivnosti bodo sofinancirane do
višine razpoložljivih sredstev, vendar največ do 80% vrednosti prijavljenega programa
ali projekta. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen projekt bo izračunana na podlagi
točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja na podlagi meril dobila posamezna prijava, in ne
more presegati višine zaprošenih sredstev na razpisu.

Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2019 (Uradni
vestnik Občine Bohinj št. 2/19) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni vestnik
Občine Bohinj, 5/15, 6/15, 1/16) objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj
v letu 2019
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2019 v občini Bohinj iz proračuna Občine
Bohinj v višini 80.000,00 EUR za naslednje ukrepe:

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev

Okvirna višini sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvedbe mladinskih projektov
v letu 2019 znaša 10.000,00 EUR in sicer za:
-- izobraževanje in usposabljanje mladih, v višini 3.000,00 EUR,
-- inovativne programe s področja kulture 2.500,00 EUR
-- programi s področja zdravja in športa za mlade v višini 2.000,00 EUR,
-- aktivna izraba prostega časa v višini 2.500,00 EUR.
Občina bo sofinancirala le upravičene stroške povezane z izvedbo projekta.

5. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija

------

predstavitev izvajalca programa,
dokazilo o registraciji izvajalca programa,
vsebinska predstavitev programa,
morebitna potrebna soglasja za izvedbo programa,
finančna predstavitev programa.

Okvirna višina sredstev
40.000 EUR

UKREP 4: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov

10.000 EUR

UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in
informiranja

5.000 EUR

UKREP 6: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za
kmetijske proizvode

1.500 EUR

UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

5.500 EUR

UKREP 13: Gozdarski ukrepi – de minimis

15.000 EUR

UKREP 15: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja

3.000 EUR

Proračunska sredstva se dodeljujejo po pravilih za državne pomoči.

2. SPLOŠNA DOLOČILA - POGOJI ZA UPRAVIČENCE

6. Rok za prijavo

Razpisno dokumentacijo, ki mora biti v celoti izpolnjena, je potrebno poslati najkasneje do vključno 13. 5. 2019 v zaprti kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35,
4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom “sofinanciranje mladinskih projektov”. Vse dodatne
informacije dobite na občinski upravi ali na tel. št. 577 0115.
Razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski upravi in na spletni strani Občine
Bohinj.

UKREP:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

•
•

•

Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posamez
nega ukrepa.
Pomoč je dodeljena takrat, ko se pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima, oz. ko sklep o dodelitvi
pomoči postane pravnomočen.
Pomoč se lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, in sicer takrat, ko je vloga za

