
22.

Na podlagi 85. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – 
popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter 17. 
člena Statuta Občine Bohinj (Uradni Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) je Občinski 
svet Občine Bohinj na svoji 15. redni seji dne 27. oktobra  2016 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Bohinj

11. člen
(namen odloka)

S tem odlokom se določi območje predkupne pravice Občine Bohinj (v nadaljevanju 
občina) na nepremičninah.

2. člen
(področje uporabe)

Občina ima predkupno pravico:
 - na območju poselitve v občini,
 - na območjih obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven 

poselitvenih območij v občini.

3. člen
(območje veljavnosti odloka)

Območje predkupne pravice iz 2. člena tega odlok je opredeljeno v veljavnem 
občinskem prostorskem načrtu občine in je na vpogled pri pristojni službi Občine Bohinj.

4. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine 
Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/04).

5. člen
(veljavnost odloka)

Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 35001-1/2016
Bohinjska Bistrica, 27. oktober 2016 

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

23.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US 

in 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 9. člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 36/11 in 14/15 - ZUUJFO), 17. 
člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 
111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) ter v skladu s 7. in 16. členom Statuta občine 
Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07), je Občinski svet Občine Bohinj na 15. 
redni seji dne 27. oktobra 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini 

Bohinj

1. člen
V Odloku o občinskih taksah v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 

3/07), se spremeni 2. člen tako, da se v 1. odstavku besede »predmete in storitve« 
nadomestijo z »namenske in posebne rabe javnih površin«.

4. točka 1. odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom: »druge oblike uporabe 
javne površine (kot je npr. postavitev gradbenih odrov, kontejnerjev,  ureditev gradbišč, 
postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic, uporabo javne površine pred poslovni-
mi prostori, za opravljanje gostinske, trgovske in turistične dejavnosti, izvedba snemanja 
...) in«

2. člen
V 1. točki prvega odstavka 2. člena in v posebnem delu pod poglavjem Tarifa št. 1, 

se beseda »zabavne«.

3. člen
V 4. členu se prvemu odstavku odpravi pika in na koncu stavka doda »in ga posta-

viti v skladu z smernicami, ki so podane v soglasju.« 
Doda se nov, 2. odstavek: »Vloga za pridobitev rabe javne površine mora biti vlože-

na vsaj 15 dni pred pričetkom posebne rabe in mora vsebovati opis iz katerega je razvi-
den obseg dejavnosti, ki se bo izvajala, njen namen, naziv, podatki o izvajalcu, čas 
trajanja, opredelitev lokacije, vrsta opreme, kdo je ciljna populacija in njen pričakovan 
obseg.«

Odstavka se ustrezno oštevilčita.

4. člen
Za 5. členom se doda nov, 5.a člen, ki se glasi: 
»Taksni zavezanec mora skrbeti za urejenost javne površine in za njeno redno 

čiščenje. 
Zavezanec mora po prenehanju uporabe javne površine vzpostaviti prvotno stanje 

na svoje stroške.«

5. člen
V 14. členu se besede »občinska redarska služba« nadomestijo s »pristojni občin-

ski inšpekcijski organ«.

6. člen
4. odstavek 16. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: »Z globo 250 EUR se 

kaznuje odgovorno osebo pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka tega člena.«

7. člen
V posebnem delu se v poglavju Tarifa št. 2 pri opombah pod točko e) spremeni be-

sedilo »1 mesec na leto« v »14 dni na leto z možnostjo podaljšanja. Vloga se vloži vsaj 
teden dni pred predvidenim datumom postavitve«.

8. člen
V posebnem delu se v poglavju Tarifa št. 4 črta poglavje 4.2.4.
V posebnem delu se v poglavju Tarifa št. 4, na koncu doda naslednja zaporedna 

številka poglavja:
»4.2.7. za snemanje:
- – 6000 točk na snemalni dan«.

22. ODLOK o predkupni pravici Občine Bohinj
23. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v 
Občini Bohinj
24. SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 
25. POPRAVEK SKLEPA o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj

VSEBINA



Bohinj, 4. november 2016URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJŠtevilka 9
9. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj.

Številka: 426-2/2015-3
Bohinjska Bistrica, 27. oktober 2016

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

24.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 
14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 
20/11 Odl.US, 57/12, 101/13-ZDavNep, 110/13 in 19/15) in 17. člena Statuta Občine 
Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/07) in je Občinski svet Občine Bohinj na svoji 
15. redni seji dne 27. oktobra 2016 sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 

1. člen.
S tem sklepom se zemljišču s parc. št. 1461/7 k.o. 2200 - Bohinjska Bistrica, ukine 

status javnega dobra.

2. člen.
Zemljišče iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in 

postane last Občine Bohinj.

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

Številka: 478-115/2016
Bohinjska Bistrica, 27. oktober 2016
 

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

25.

Na podlagi 46. in 53a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Občine 
Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 08/07) je župan Občine Bohinj dne 25.10.2016 
sprejel

POPRAVEK SKLEPA
o začetku priprave sprememb in dopolnitev

Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj

1. člen
V drugem odstavku 2. člena Sklepa o začetku priprave drugih sprememb in dopol-

nitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 
8/16) se besedilo »76. členu« nadomesti z besedilom »67. členu«.

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »76. člen« nadomesti z besedilom »67. 

člen«.

3. člen
Popravek sklepa se objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj in v svetovnem sple-

tu na naslovu: http://obcina.bohinj.si/ ter začne veljati naslednji dan po objavi. Občina 
Bohinj sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.

Bohinjska Bistrica, dne 25. oktober  2016
Št.: 350-125/2016/2

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

Bohinj, 4. november 2016RAZPISI IN OBVESTILA
Bohinj (www.obcina.bohinj.si), dostopen pa je tudi na sedežu Občine Bohinj, Triglavska 
cesta 35, Bohinjska Bistrica.

Občina Bohinj bo proučila pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve 
in do njih zavzela stališča ter po končani javni razgrnitvi z njimi seznanila javnost preko 
spletnih strani Občine Bohinj.

IV.
Javno naznanilo se objavi na spletnem portalu občine (www.obcina.bohinj.si), v 

občinskem časopisu Bohinjske novice, ter na oglasni deski Občine Bohinj, Triglavska 
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.

Številka: Št.: 350-125/2016/3
Bohinjska Bistrica, 25. 10. 2016

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

OBČINA BOHINJ objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbiro ponudnika gostinskih storitev in rediteljstva v okviru 
javnih prireditev, ki jih organizira v času novoletnih praznikov 

od 28. 12. 2016 do 31. 12. 2016

1. Podatki o naročniku
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je; 

Na podlagi 53a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 43/11-ZKZUradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 31. člena Statuta Občine Bohinj (Ur. 
vestnik Občine Bohinj, št. 08/07), župan Občine Bohinj izdaja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 

načrta Občine Bohinj

I.
Javno se razgrnejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta 

Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16) (v nadaljevanju: OPN Bohinj), ki 
se nanašajo izključno na 67. člen OPN Bohinj (stopnja izkoriščenosti gradbene parcele).

II.
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN Bohinj bo potekala od ponedeljka, 

7. novembra 2016, do vključno torka, 22. novembra 2016. 
Gradivo bo javno razgrnjeno na spletni strani občine Bohinj www.obcina.bohinj.si, 

ter na oglasni deski Občine Bohinj v prvem nadstropju.

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgr-

njeno gradivo.
Pripombe in predloge je možno podati do vključno 22. novembra 2016 in sicer v:

 - pisni obliki, na predpisanem obrazcu, ki se ga pošlje na naslov: Občina Bohinj, Tri-
glavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, z oznako »Javna razgrnitev sprememb 
in dopolnitev OPN Bohinj ‒ pripombe« ali na elektronski naslov: obcina@bohinj.si.
Pisne pripombe se bodo upoštevale le z datumom:

 - po pošti na uradnem poštnem žigu z datumom do vključno  22. novembra 2016,
 - po elektronski pošti z datumom pošiljanja največ 22. november 2016.

Nečitljivih in nepodpisanih pripomb ne bomo mogli obravnavati.
Obrazec za podajo pripomb je priloga razgrnjenega gradiva na spletni strani Občine 



15 iz naših kra jev, v spomin

Albin Polajnar, glasnik Bohinja v 
sliki
OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

V času najlepših barv je odšel od nas Albin Polajnar, ki je pustil 
mnogotere sledi tako v smislu bogatega vzgojnoizobraževalnega 
delovanja kot v svoji vrhunski umetniški zbirki likovnih del. 

Albin je imel že kot otrok veliko veselje do ustvarjanja. Želel je posta
ti slikar, vendar mu starši šolanja zaradi težkih razmer niso mogli omo
gočiti. Na njihovo željo se je izučil soboslikarske in pleskarske obrti. 
Po vojni se je zaposlil kot dekorativni slikar v Narodnem gledališču v 
Ljubljani, nato pa se vpisal na šolo za umetno obrt in se izobraževal v 
dekorativni in likovni umetniški smeri. Udejstvoval se je na različnih 
kulturnih področjih, saj je bil mnenja, da je dolžnost vseh, ki jim je za
upano umetniško poslanstvo, da skrbijo za kulturni in umetnostni dvig 
vseh ljudi, predvsem pa mladine. 1958. leta je diplomiral na Beograjski 
akademiji za primerjalno umetnost in uresničil otroške sanje, da pos
tane akademski slikar. Istega leta se je zaposlil na bohinjski osnovni 
šoli kot profesor likovnega pouka. Svoje bogato znanje je požrtvovalno 
posredoval učencem. V njih je vzbudil ljubezen do predmeta, veselje do 
ustvarjanja in zdrav čut za naravne lepote ter v marsikom zanetil strast 
do umetniškega ustvarjanja. Ves svoj prosti čas je posvečal slikanju. 
Leta 1980 je nadaljeval svojo umetniško pot kot svobodni umetnik. 

Njegova dela so bila razstavljena po vsej Sloveniji in v tujini ob raz
ličnih priložnostih; mnoga od njih bogatijo domove, poslovne stavbe 
in galerije. Ena od zadnjih razstav je bila postavljena prav v prostorih 
šole pred štirimi leti. Bila je posebna priložnost ob stoletnici smrti dr. 
Janeza Mencingerja. Prav Albin Polajnar je avtor umetniške upodo
bitve v sliki in kipu pisatelja, čigar ime nosi naša šola. Tako kot je dr. 
Janez Mencinger glasnik Bohinja v besedi, je Albin Polajnar glasnik 
Bohinja v sliki.

Projekt »Sleep for Peace« ali 
»Prespimo za mir« v Hostlu pod 
Voglom 
Nada Odar 

Hosteling International, ki ima zelo veliko mrežo hostlov po celem 
svetu in v katero spada tudi Hostel pod Voglom, je v okviru mednarod
nega dneva miru, ki ga obeležujemo 21. 9., pripravil projekt »Sleep for 
Peace«, v katerega se je vključil tudi Hostel pod Voglom. 

»Leta 1981 je Generalna skupščina ZN razglasila, da bo prvi dan 
septembrskega rednega zasedanja uradno mednarodni dan miru, 
posvečen spominu na ideale miru in njihovi krepitvi tako v okvi
ru narodov kot tudi med njimi. 7. septembra 2001 se je Generalna 
skupščina odločila, da se bo od leta 2002 mednarodni dan miru vsako 
leto praznoval 21. septembra, ko naj bi ljudje slavili mir. Skupščina je 
razglasila, da se bo v prihodnje mednarodni dan miru praznoval kot 
dan svetovnega premirja in nenasilja, ter povabila narode in ljudi, naj 
na ta dan spoštujejo prekinitev sovražnosti.« (vir: spletna stran Minis
trstva za obrambo). 

Mednarodni projekt »Sleep for Peace« je potekal med 21. in 27. sep
tembrom. Hostli širom sveta so bili povabljeni, da izobesijo staro rjuho, 
na katero gostje napišejo svoje misli, ideje in predloge za mir oz. več 
miru na svetu. V Hostlu pod Voglom smo s projektom popestrili že 
tako pestro dogajanje v sončnih jesenskih dneh, saj so imeli učenci 
Gimnazije Kranj, ki so ravno v tem času bivali pri nas, že pester in poln 
program. Pomagali so z izdelavo belih papirnatih ptic, ki so spremljale 
projekt in predstavljajo simbol miru. 

Gimnazijcem in tudi ostalim našim gostom, obiskovalcem in mimo
idočim smo namenili veliko tablo pri vhodu in manjšo tablo na recep
ciji in papirnate izrezke v obliki ptice miru. Vsi so se voljno odzvali na 
idejo projekta, saj se je tabla zunaj in tista pri recepciji kar polnila in 
polnila z izvirnimi predlogi in idejami in predlogi za več miru. 

V Hostlu pod Voglom smo bili veseli odziva, saj je udeležene pozval 
k ustvarjalnemu razmišljanju o rešitvah. V času, ko je medijski svet 
preplavljen s temami, ki prej pozivanju k malodušju in umiku, je takšna 
pobuda zelo dobrodošla. Opaziti je, da je energije za pozitivno ravnanje 
dovolj, le usmeriti in povabiti jo je treba. Mimoidočim se je ob prebi
ranju predlogov narisal nasmeh na obraz in vzeli so svinčnik v roke in 
napisali svojo misel za mirnejši jutri. 

Nekaj misli in predlogov udeležencev projekta: govoril bi s tujci, po
toval bi, ne bi sodil, pojdi ven, bodi prijazen, verjemi v čarobnost, ne 
imej predsodkov, spoštuje druge, verjemi, da so ljudje prijazni, imel bi 
se zelo rad, bil bi prijazen in nasmejan, ostani resničen ... naj vzpod
budijo tudi vas! ・

Bohinj, 4. november 2016RAZPISI IN OBVESTILA
 - priprava, organizacija in izvedba gostinske ponudbe in rediteljstva na parkirišču ob 

prireditvah, ki jih organizira Občina Bohinj v obdobju od 28. 12. 2016 do 31. 12. 2016 
v dvorani Danica v Bohinjski Bistrici

 - ureditev in čiščenje dvorane po končani prireditvi, da je le-ta pripravljena za nasled-
njo prireditev

 - zagotovitev očiščene dvorane po zadnji prireditvi in vzpostavitev dvorane za športne 
namene (pomoč pri podiranju odra po zadnji prireditvi).

3. Splošna določila
Na razpis se lahko prijavijo kulturna, športna in druga društva z območja Občine 

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

Prednost pri izbiri bodo imela društva, ki imajo organizirano sistematično delo z 
otroci na področju športne, kulturne vzgoje ali izobraževanja in ki s svojim delovanjem 
spodbujajo razvoj kulture, zdravega načina življenja in odgovornost do okolja.

Naročnik bo izbranim ponudnikom gostinskih storitev omogočil najem vseh točilnih 
pultov za posamičen večer prireditve.

4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo v sprejemni pisarni Občine Bohinj 

in na spletni strani občine www.obcina.bohinj.si - Razpisi. 
Vloga mora vsebovati: 

 - v celoti izpolnjeno, žigosano in podpisano razpisno dokumentacijo, 
 - vse zahtevane priloge.

 
5. Rok za prijavo in datum odpiranja vlog

Rok za oddajo vlog je do vključno 11. 11. 2016. 
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti opremljeni z nazivom in 

naslovom društva na hrbtni strani kuverte. 
Na sprednji strani kuverte mora biti napisan naslednji tekst:
»Ne odpiraj – Javni razpis – NOVOLETNE PRIREDITVE 2016«.
Na zadnji dan roka za oddajo vlog morajo biti vloge oddane na pošti in 

poslane s priporočeno pošiljko. 
Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neute-

meljene pa zavrnjene. 
Datum odpiranja vlog je predvidoma 16. 11. 2016.
Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, ali so bili 

predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oz. vlog s 
pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagate-
lje pozvala, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni.

Številka: 215-30/2016/4
Datum: 4. 11. 2016

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

Ob razstavi v osnovni šoli leta 2012, foto: arhiv OŠ


