Občina Bohinj
Župan
Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega
jezera obsega:
-

Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (uradno prečiščeno
besedilo 1, Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/08)
Odlok o spremembah odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera
(Uradni vestnik Občine Bohinj št. 1/09)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/10)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/11)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/12)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/17),
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje
turizma (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/17).
ODLOK
o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera
(neuradno prečiščeno besedilo)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se ureja promet in parkiranje na območju Bohinjskega jezera,
način uporabe gozdne ceste Stara Fužina - Voje, Vogar, planina Blato, način določanja
cene parkirnin, način izdajanja »kartice GOST BOHINJA« ter letnih dovolilnic za
parkiranje in način nadzora.
2. člen
(območje)
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 ter za vstopna mesta sotesk Grmečica in Jerečica.
II. REŽIM PROMETA PARKIRANJA
3. člen
(prepovedi in omejitve)
(1) Na območju iz 2. člena tega odloka veljajo naslednje prepovedi in omejitve in
je prepovedano:
1. voziti z vozili na motorni pogon po nekategoriziranih cestah in poteh (vaške,
poljske in gozdne poti, prostori okrog parkirišč, ipd.),
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jezera,

2. voziti vozilo izven kategoriziranih in nekategoriziranih cest,
3. hoditi izven obstoječih poljskih in pešpoti za dostop do obale Bohinjskega

4. parkirati izven parkirišč in drugih za to določenih mestih, zlasti ne na javnih
zelenih površinah (zelenicah in parkih), kmetijskih zemljiščih, gozdnih površinah ter na
dostopnih gozdnih in poljskih poteh,
5. parkirati na parkiriščih v zasebni lasti brez soglasja lastnika ali upravljavca.
(2) Prepovedi iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za
lastnike nepremičnin v kolikor gre za vožnjo, hojo ali parkiranje za potrebe opravljanje
kmetijske in gozdarske dejavnosti.
4. člen
(parkirišča)
(1) Na območju občine Bohinj je dovoljeno parkiranje samo na urejenih parkirnih
površinah, ki so označene s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Javne parkirne površine, dovoljeni čas parkiranja, zavezance za plačilo in
višino parkirnine določi Občinski svet s sklepom.
(3) Za potrebe organizacije večjih in tradicionalnih prireditev (kmečka ohcet,
Kresna noč, Kravji bal idr.) ali ob izrednem povečanju prometa se lahko po predhodnem
soglasju župana za parkiranje vozil nameni tudi zemljišča:
- na območju Ukanca,
- travnik Labora in
- travnik nasproti hotela Kristal.
5. člen
(1) Za parkirišča iz 4. člena tega odloka, ki niso last Občine Bohinj, sklene Občina
Bohinj z lastniki ustrezen dogovor.
(2) Če lastnik oziroma najemnik svoje zemljišče, na območju za katerega velja ta
odlok, uporablja kot javno parkirišče in zaračunava nadomestilo, mora za to dejavnost
pridobiti potrebna dovoljenja ter soglasje Občine Bohinj. Občina 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.
6. člen
(uporaba parkirišč, plačevanje uporabe parkirišča in čas pobiranja parkirnine)
(1) Uporabniki parkirišča morajo na območju, kjer je dovoljeno celodnevno
parkiranje in na območju kratkotrajnega parkiranja za uporabo parkirišča plačati
parkirnino.
(2) Parkirnina se plačuje na uro uporabe. Način plačila mora biti označen s
predpisano prometno signalizacijo.
(3) Voznik mora označiti čas prihoda z ustreznim parkirnim listkom, ki ga kupi na
prodajnem mestu oziroma parkirni uri in ga namestiti na vidno mesto notranje strani
prednjega vetrobranskega stekla in mora biti dobro čitljiv.
(4) Parkirni listek mora biti pravilno označen. Neoznačen ali nepravilno označen
listek se šteje kot neveljaven.
(5) Voznik mora vozilo po izteku določenega časa odpeljati iz parkirišča.
(6) Parkirnina se pobira samo za obdobje od 1. aprila do 31. oktobra.
(7) Višino parkirnine iz tega člena določi Občinski svet.
7. člen
(nadomestilo za uporabo ceste)
(1) Uporabniki gozdne ceste Stara Fužina - Voje, Vogar - planina Blato (v
nadaljnjem besedilu: gozdna cesta), razen lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov, ki

2

cesto uporabljajo za dostop do teh nepremičnin, morajo za uporabo ceste plačati
nadomestilo. Ne glede na lastništvo kmetijskih zemljišč in gozdov morajo lastniki
planinskih koč in gostinskih objektov za opravljanje dejavnosti za uporabo gozdne ceste
plačati nadomestilo.
(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se plačuje vse dni v letu ko je zaradi
vremenskih razmer omogočena prevoznost ceste.«
8. člen
(cenik parkirnin in nadomestila)
Višino parkirnin, cen, letnih dovolilnic in nadomestil iz 4., 6., 7. in 12. člena tega
odloka določi Občinski svet s sklepom.
III. KARTICA »GOST BOHINJA« IN LETNE DOVOLILNICE
9. člen
(Kartica »GOST BOHINJA«)
(1) Vsakdo, ki na območju občine Bohinj prespi vsaj dvakrat, je prijavljen in plača
turistično takso, se po tem odloku šteje kot gost Bohinja.
(2) Kartica Gost Bohinja lahko gostom Bohinja omogoča cenovno ugodnejše
parkiranje, ki ga na podlagi dogovora z upravljavcem sofinancira Občina Bohinj.
(3) Upravljavec kartice je Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma.
10. člen
(črtan)
11. člen
(črtan)
12. člen
(letne dovolilnice - nalepke)
(letne dovolilnice - nalepke)
(1) Letne dovolilnice za parkiranje se izdajo za čas od 1. aprila do 31. oktobra
tekočega leta.
(2) Občani Občine Bohinj lahko za svoje vozilo pridobijo letno dovolilnico po
ugodnejši ceni. Izda se na podlagi potrdila o lastništvu ali uporabi vozila ali z overjenim
pooblastilom za uporabo avta, ki je pisan na osebo, ki nima stalnega prebivališča v občini
Bohinj, pri čemer je prenos omejen na ožje družinske člane do drugega kolena.
(3) Osebe, ki so lastniki počitniškega objekta na območju občine in so plačali
pavšalno turistično takso, lahko kupijo letno dovolilnico za svoje vozilo po ugodnejši ceni.
Za postopek uveljavljanja se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.
(4) Letna dovolilnica velja tudi za uporabo gozdne ceste Stara Fužina-Voje, Vogar
– planina Blato.
(5) Letno dovolilnico za uporabo gozdne ceste iz prejšnjega odstavka tega člena
lahko kupijo tudi občani in organizacije, ki cesto uporabljajo za opravljanje pridobitne
dejavnosti. Te osebe lahko kupijo letno dovolilnico za uporabo te ceste po ceni, ki jo
Občinski svet Občine Bohinj določi s sklepom iz 8. člena tega odloka.
(6) Lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov, ki uporabljajo gozdno cesto iz četrtega
odstavka tega člena za dostop do svojih kmetijskih zemljišč in gozdov, morajo za
uporabo gozdne ceste pridobiti dovolilnico, ki jo izda občinska uprava občine Bohinj.
(7) Uslužbenci, ki uporabljajo gozdno cesto iz četrtega odstavka tega člena za
opravljanje javne službe, morajo za uporabo gozdne ceste pridobiti službeno dovolilnico,
ki jo izda občinska uprava občine Bohinj. Službena dovolilnica se izda organu oz.
organizaciji in je prenosljiva.
(8) Ceno letnih dovolilnic iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka tega
člena določi občinski svet s sklepom iz 8. člena tega odloka.
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13. člen
(nakup dovolilnice)
(1) Upravičenci iz 12. člena tega odloka kupijo oziroma prejmejo letne dovolilnice
pri izvajalcu režima parkiranja.
(2) Letno dovolilnico iz četrtega in petega odstavka 12. člena tega odloka
upravičenci kupijo na občinski upravi občine Bohinj.
(3) Letna dovolilnica je neprenosljiva. Vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali
odtujitev je prepovedana.
14. člen
(črtan)
VI. IZVAJANJE REŽIMA PARKIRANJA
15. člen
(izvajalec režima)
(1) Režim prometa in parkiranja po tem odloku izvaja kot gospodarsko javno
službo občinska uprava Občine Bohinj.
(2) Pobiranje nadomestil iz 7. člena ter za parkirišči Labora in Vorenčkojca je
lahko v izvajanju in upravljanju Krajevne skupnosti Stara Fužina - Studor. Slednja
prevzame stroške rednega vzdrževanja parkirišč in gozdne ceste, pri čemer se za slednjo
s posebno pogodbo določi namenskost sredstev iz nadomestil za vzdrževanje.
16. člen
(poročilo)
(1) Občinska uprava in KS Stara Fužina – Studor morata za vsako leto, do 31.
januarja naslednjega leta, sestaviti poročilo o izvajanju režima parkiranja in prometa po
tem odloku in ga predložiti v obravnavo Občinskemu svetu in Nadzornemu odboru Občine
Bohinj.
(2) Poročilo mora vsebovati naslednje podatke:
- število nabavljenih potrdil o plačilu nadomestila po vrstah vozil,
- število vseh izdanih potrdil o plačilu nadomestila za posamezno vrsto
vozil,
- število neizdanih potrdil o plačilu nadomestila,
- število prodanih dovolilnic (nalepk),
- število izdanih in prodanih kartic GOST BOHINJA,
- število zaposlenih pri pobiranju nadomestila
- prihodki iz naslova zaračunavanja po tem odloku,
- stroški za urejanje prometnega režima in investicije po tem odloku.
(3) Dokler parkomati in druga tehnična oprema ne omogočajo evidentiranja vseh,
v 2. točki tega člena zahtevanih podatkov, poročilo le teh ne vsebuje.
V. POSEBNI PREVOZ TURISTOV
17. člen
(namen posebnega prevoza)
(1) V času poletne turistične sezone se lahko organizira posebni prevoz turistov z
namenom, da se čimbolj razbremeni motorni promet ob Bohinjskem jezeru in da se
zmanjša parkiranje vozil na območju Bohinjskega jezera.
(2) Posebni prevoz turistov se opravlja kot izbirna javna gospodarska služba.
(3) Način in pogoje izvajanja posebnega prevoza se določi s posebnim odlokom
občine.
VI. DELO OBČINSKEGA REDARSTVA IN PREKRŠKOVNEGA ORGANA

4

18. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava oziroma občinsko
redarstvo.
19. člen
(izvajanje zakonskih pooblastil in nadzor)
(1) Pri izvajanju pooblastil občinski redarji oziroma redarke (v nadaljnjem
besedilu: redarji) izrekajo in izvajajo ukrepe, predvidene po tem odloku.
(2) Pri opravljanju navedenih nalog v odloku, občinski redarji izrekajo globe in
opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in z drugimi
odloki Občine Bohinj ter ukrepe, določene z drugimi zakoni.
(3) Občinski redarji vodijo postopek kot prekrškovni organ v fazi vodenja
postopka.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
(1) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. organizira vožnje z vozili na motorni pogon v nasprotju s 1. ali 2. točko prvega
odstavka, 3. člena tega odloka;
2. (črtana);
3. kot lastnik ali najemnik zemljišča ne upošteva določbe drugega odstavka 5.
člena;
4. (črtana);
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz 1. ali 2. ali 3.
točke prvega odstavka tega člena.
21. člen

člen);

Z globo 60 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
1. parkira svoje vozilo in ne plača parkirnine ter ni imetnik letne dovolilnice (6.
2. ne plača nadomestila iz 7. člena tega odloka;
3. proda, odtuji ali kako drugače zlorabi letno dovolilnico (13. člen);
22. člen

Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
1. vozi vozilo na motorni pogon v nasprotju s 1 točko, prvega odstavka 3. člena
tega odloka;
2. vozi vozilo v nasprotju z 2. točko, prvega odstavka 3. člena tega odloka;
3. hodi v nasprotju s 3. točko, prvega odstavka 3. člena tega odloka;
4. parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s 4. ali 5. točko, prvega odstavka
3. člena tega odloka;
5. pri parkiranju ravna v nasprotju s prvim, ali drugim, ali tretjim, ali četrtim ali
petim odstavkom, 6. člena tega odloka;
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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Odlok o prometnem režimu na območju bohinjskega jezera (Uradni vestnik
Občine Bohinj, št. 5/07) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe
23. člen
Občina opremi s parkirnimi avtomati parkirišča iz 4. člena tega odloka najkasneje
do 1. maja 2008.
24. člen
Sklep iz 8. člena tega odloka sprejme občinski svet istočasno s tem odlokom in
velja za leto 2007.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi določbe drugih predpisov, ki
urejajo način uporabe Bohinjskega jezera, jezerske obale in njene okolice.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prometnem in obalnem
režimu na območju Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/95, Uradni list
RS, št. 37/95, 34/96, 31/98, 41/99, Uradni vesnik Občine Bohinj, št. 4/99, 9/01, 3/02,
4/05, 4/06, 5/06))
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/08) vsebuje naslednjo
prehodno in končno določbo:
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Odlok o spremembah odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega
jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/09, 06.03.2009) ima naslednjo
končno določbo:
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/10, 02.04.2010) ima
naslednjo končno določbo:
6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometnem režimu na območju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/11, 08.04.2011) ima
naslednjo končno določbo:
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem režimu na območju
Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/17) ima naslednje
prehodne in končno določbo:
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Bohinj.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati IV. poglavje Odloka o
plovbnem režimu na območju občine Bohinj (Ur. vestnik Občine Bohinj št. 2/16 in 5/16)
in Sklep o višini nadomestil za uporabo javnih parkirnih prostorov (cene parkiranja),
nadomestil za uporabo gozdne ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – planina Blato, ceni,
režimu in uporabi letnih in ostalih dovolilnic oziroma nalepk (Ur. vestnik Občine Bohinj št.
1/15).
(3) Določbe od četrtega do enajstega odstavka tega člena veljajo do uveljavitve
sklepa iz 5. člena tega odloka.
(4) V času od 1. aprila do 31. oktobra znaša višina parkirnine na začeto uro
parkiranja za osebna vozila 1,50 EUR, za avtobuse pa 5,00 EUR za prvo uro, za vsako
nadaljnjo pa 2,00 EUR. V primeru izgube parkirnega listka se zaračuna znesek v višini 20
EUR. Vse cene vključujejo DDV.
(5) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem se plačuje
ter dovoljeni čas trajanja parkiranja, so:
Javna parkirna površina
Križišče Ukanc
Naklova glava
Pod Skalco
Za hotelom Jezero
Pred pošto Ribčev Laz
cerkev sv. Janeza
Vegelj
pred kulturnim domom Stara
Fužina
cerkev sv. Pavla
Vorančkojca

Dovoljeni čas
parkiranja

Čas plačevanja
celo leto
celo leto
celo leto
celo leto
celo leto, prve pol ure
brezplačno
brezplačno
celo leto

neomejeno
neomejeno
neomejeno
neomejeno
največ 2 uri
največ 2 uri
neomejeno

brezplačno

največ 2 uri

brezplačno
celo leto

največ 2 uri
neomejeno

(6) Celodnevno parkiranje na parkirišču Vorančkojca stane 10 EUR.
(7) Parkiranje v primerih uvedbe rezervnih parkirnih površin v Labori stane 5 EUR
na dan, nasproti hotela Kristal pa 3 EUR na dan.
(8) Cene letnih dovolilnic za parkiranje in uporabo ceste Stara Fužina – Voje in
Vogar – Blato:
Oblika nadomestila

Višina nadomestila

Parkirna kartica

150 EUR
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Parkirna kartica – lastniki počitniških hiš in
stanovanj
Parkirna kartica – občani
Cesta na dan – osebno vozilo / kombinirano
vozilo
Cesta letna
Cesta – izvajalci javnega prevoza

30 EUR
10 EUR
10 EUR / 12 EUR

500 EUR
po dogovoru med Občino Bohinj
in morebitnim izvajalcem
(9) Stroški izdelave kartice bremenijo uporabnika.

(10) Javne parkirne površine – vstopno izstopna mesta, kjer se plačuje parkirnina,
čas v katerem se plačuje ter dovoljeni čas trajanja parkiranja, so:
Javna parkirna površina
Jerečica, Grmečica

Višina plačila

Letna dovolilnica

10 EUR / dan

800 EUR

(11) Kot potrdilo o plačilu parkirnine za ta mesta velja tudi kupljena ribiška
dovolilnica.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje
turizma (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/17) ima naslednje prehodne in
končne določbe:
22. člen
(1) Ta odlok stopi v veljavo 15 dan po objavi v uradnem vestniku Občine Bohinj.
(2) Dosedanji mandati organov zavoda potečejo z dnem, do katerega so bili imenovani.
(3) Statut ter druge notranje pravne akte na podlagi tega odloka sprejme zavod v roku
šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
(4) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma (Ur. vestnik Občine Bohinj, št. 8/99,
3/00, 5/00, 3/03, 1/11, 4/16 in 5/16) ter 10. in 11. člen Odloka o prometnem režimu na
območju Bohinjskega jezera (Ur. vestnik Občine Bohinj, št. 5/08, 1/09, 3/10, 3/11, 2/12
in 1/17).
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