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jev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega
odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in drugih delov-
nih teles ter o povračilu stroškov

11. OBVEZNA RAZLAGA Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za
plansko celoto Bohinj

9.
Na podlagi 17. člena Statuta občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07)

in Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/10, 48/12) je občinski svet občine Bohinj na
26.redni seji, dne 04.07.2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o postavljanju 

turistične signalizacije, reklamnih objektov in nameščanju
neprometnih oznak

1. člen
V Odloku o postavljanju turistične signalizacije, reklamnih objektov in nameščanju

neprometnih oznak (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/02, 1/09), se 6. člen spremeni
tako, da se glasi: 

»6. člen
Postavitev in odstranitev turistične signalizacije in reklamnih objektov ob občinskih

cestah izvaja izključno za to pooblaščena javna oseba (Režijski obrat Občine Bohinj).
Postavitev in odstranitev turistične signalizacije in reklamnih objektov ob državnih

cestah v okviru del rednega vzdrževanja postavlja in odstranjuje izvajalec rednega
vzdrževanja ceste. 

Lastnik turistične signalizacije je Občina Bohinj.
Objekte za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste se sme postavljati

le na podlagi soglasja Direkcije RS za ceste, ki ga lahko izda za postavitev objektov za
obveščanje in oglaševanje, katerih gradnja je predvidena v območju državne ceste, na
podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje,
razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti.

Postavitev in odstranitev turistične in druge obvestilne signalizacije v varovalnem
pasu občinske ceste, na drugih prometnih površinah zunaj vozišča ceste, ter na
območju tematskih poti, izvaja Režijski obrat, kot del občinske uprave Občine Bohinj (v
nadaljevanju: pristojni organ občine), na podlagi elaborata za postavitev turistične in
druge obvestilne signalizacije na občinskih cestah in tematskih  poteh v občini Bohinj.
Pred postavitvijo je potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemljišč, na katerih bo signa-
lizacija postavljena.«

2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen
Vlogo za izdajo dovoljenja za postavitev označbe turistične signalizacije oziroma

reklamnega objekta v območju občinske ceste vloži stranka pri občinski upravi Občine
Bohinj.
Vlogi je potrebno priložiti:
- soglasje javnega zavoda Turizem Bohinj,
- soglasje- dovoljenje lastnika oziroma posestnika nepremičnine (zemljišča oziroma

zgradbe) na kateri bo postavljena oznaka,
- soglasje upravljavca ceste, če je znak postavljen ob oziroma nad cesto,
- soglasje Zavoda za varstvo naravne dediščine in Zavoda za varstvo kulturne

dediščine, če je znak postavljen v spomeniško- varstvenem območju,
- soglasje Triglavskega narodnega parka (TNP), če je znak postavljen v območju parka,
- opis, logotip znaka stranke,
- po potrebi mapno kopijo.«

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku občine Bohinj.

Številka: 371-8/2009-4
Bohinjska Bistrica, 4. julij 2013

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r.

10.
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07)

ter v skladu s 128. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.
40/12, 55/12 Skl. US: U-I-162/12-5, 105/12, 25/13 Odl. US:  U-I-186/12-34, 47/13 ) je
Občinski svet Občine Bohinj na 26. redni seji, dne 04.07.2013 sprejel 

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev

in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, 
nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov,
komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov

1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnega telesa

občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov, komisij in
drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov (Uradni list RS, št. 27/07) se spremeni
drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi: 

»8. člen
(2) Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega

sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta in ne sme presegati 7,5%
letne plače župana.«

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

Številka: 100-8/2007-4
Bohinjska Bistrica, 4. julij 2013

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r.

11.
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07)

in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj,
št. 8/07, 2/098) je Občinski svet Občine Bohinj na 16. redni seji dne 4. julija 2013 sprejel: 

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za plansko 

celoto Bohinj

1. člen
V Odloku o prostorsko ureditvenih za plansko celoto Bohinj (Uradni vestnik Občine

Bohinj, št. 1/10 – UPB1) se razume, da:
- so izpolnjeni pogoji glede »urbanističnega oblikovanja« in » oblikovanja gradbenih par-

cel«, če so izpolnjeni pogoji tretje (3) točke 21. člena Odloka o PUP za plansko celoto
Bohinj in sočasno pridobljeno pozitivno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

- usklajenost se v projektu dokaže z morfološko analizo obstoječega območja nase-
lja ali gruče v katerem je načrtovan poseg. 

- v primeru uveljavljanja te rešitve se ostali pogoji glede urbanističnega oblikovanja
in oblikovanja gradbenih parcel ne upoštevajo. 

2. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 430-026/2008-60
Bohinjska Bistrica, 4. julij 2013

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r.

VSEBINA


