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Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj

25.SKLEP o dolo~itvi cen vo`enj s turisti~no ladjo

25.
Na podlagi 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 8/07)

je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 11. redni seji, dne 27. oktobra 2011 sprejel

SKLEP
o dolo~itvi cen vo`enj s turisti~no ladjo

I.
V Ob~ini Bohinj se za leto 2012 za prevoze turistov s turisti~nim ~olnom uporablja

cenik, ki je priloga tega sklepa.

II.
Za vse cene velja, da vsebujejo DDV.

III.
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj

in se uporablja od 01.01.2012.
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@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.

III. – CENE VO@ENJ S TURISTI^NO LADJO:

ENOSMERNE KARTE CENA

Odrasli 9 € po osebi

Otroci 4 do 14 let 6,5 € po osebi

Dijaki, {tudenti, seniorji 65+ 8 € po osebi

Enosmerna dru`inska karta* 19 €

Skupina nad 20 oseb 7,5 € po osebi

[olska skupina otrok nad  20 oseb 5,5 € po osebi

Skupina dijaki, {tudenti, seniorji 65+ nad 20 oseb 6,5 € po osebi

Pred{olska skupina otrok nad 20 oseb 3 € po osebi

POVRATNE KARTE CENA

Odrasli 10,5 € po osebi

Otroci 4 do 14 let 7,5€ po osebi

Dijaki, {tudenti, seniorji 65+ 9,5 € po osebi

Povratna dru`inska karta* 24 €

Skupina nad 20 oseb 9,5 € po osebi

[olska skupina otrok nad  20 oseb 6,5 € po osebi

Skupina dijaki, {tudenti, seniorji 65+ nad 20 oseb 8,5 € po osebi

Pred{olska skupina otrok nad 20 oseb 4 € po osebi

*Dru`inska karta pripada dru`ini z dvema odraslima osebama in najmanj

enim otrokom do 18. leta starosti. 

* [tudentom, dijakom in osebam, starim nad 65 let se prizna popust na

osnovi dokazil.

*Za potrebe oblikovanja programov (paketov) in agencijskih popustov se

omogo~i do 30% popust po sklepu `upana.

Zaradi spodbujanja uporabe javnih prevoznih sredstev se imetnikom

Kartice Gost Bohinja prizna 50% popust na navedene cene.

OB^INA BOHINJ objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbiro ponudnika gostinskih storitev in rediteljstva 

na parkiri{~u v okviru javnih prireditev, ki jih 
organizira v ~asu novoletnih praznikov 

od 28. 12. 2011 do 1. 1. 2012 

NAZIV IN SEDE@ NARO^NIKA:
Ob~ina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica

KRAJ IZVEDBE:
Bohinjska Bistrica – dvorana Danica

Naro~nik bo izbranim ponudnikom gostinske storitve omogo~il najem vseh to~ilnih
pultov za posami~en ve~er prireditve.

POGOJI:
Na razpis se lahko prijavijo kulturna, {portna in druga dru{tva z obmo~ja Ob~ine

Bohinj, ki v skladu z internimi pravili dru{tva lahko opravljajo gostinsko dejavnost in
lahko pridobijo ustrezno dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti v okviru javne
prireditve. 

K ponudbi prilo`ite:
- potrdilo, da je dru{tvo registrirano v RS,
- kopijo statuta iz katerega je razvidno, da dru{tvo lahko opravlja gostinsko dejavnost

v okviru javnih prireditev,
- navedite namensko porabo sredstev od izkupi~ka.

Ponudbo je treba oddati v zaprti kuverti do 15. 11. 2011 na naslov:
Ob~ina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica. 
Na kuverti mora biti vidna oznaka »ne odpiraj« in z navedbo »novoletne prire-

ditve«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln naslov ponudnika. 

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obve{~eni v roku 8 dni od izbire.

Ostale informacije o razpisu dobite na naslovu naro~nika ali na tel. 577 01 28.
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VSEBINA


