
LETO XIV Bohinj, 4. marec 2011 [tevilka 2

Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj

3. ODLOK o uporabi sredstev prora~unske rezerve prora~una 2011 za
sanacijo {kode po naravnih nesre~ah

4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turisti~ni
vodni{ki slu`bi v Ob~ini Bohinj 

5. PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob~ini Bohinj

6. SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico 

7. SKLEP o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj 

8. JAVNO NAZNANILO o obve{~anju javnosti o javni razgrnitvi dopol-
njenega osnutka Ob~inskega podrobnega prostorskega na~rta za
turisti~no sredi{~e Rib~ev Laz

9. POPRAVEK Sklepa o obra~unavanju cen programov v ~asu otrokove
odsotnosti in pla~ilu rezervacij v organizacijski enoti Vrtec

3.
Na podlagi 117. ~lena Statuta ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t.

8/07), 73. ~lena Poslovnika Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine
Bohinj, {t. 8/07, 2/09) in na podlagi 9. ~lena Odloka o prora~unu Ob~ine Bohinj za leto
2011 (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 9/10) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 5. redni
seji, dne 24. februarja 2011 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev prora~unske rezerve prora~una 2011

za sanacijo {kode po naravnih nesre~ah

1. ~len
S tem odlokom se zagotavljajo sredstva prora~unske rezerve za sanacijo {kode po

naravnih nesre~ah v Ob~ini Bohinj.

2. ~len
Vi{ine sredstev prora~unske rezerve Ob~ine Bohinj po posameznih podro~jih za

sanacijo {kode po naravnih nesre~ah so naslednje:

- nekategorizirane poti: 5.000,00 €,
- komunalna infrastruktura in gozdna infrastruktura: 17.000,00 € in
- sanacija plazov 8.000 €.

3. ~len
(1) Sanacija {kode po posameznih podro~jih se izvede na podlagi programa, ki ga

pripravi ob~inska uprava in potrdi `upan.
(2) Terminsko se sredstva lahko porabljajo tako, da mese~na realizacija ne prese`e 1/12

skupne ocenjene letne prora~unske rezerve, oziroma kumulativna poraba v
prora~unskem letu ne prese`e zmno`ka dovoljene mese~ne porabe in {tevil~ne
ozna~be teko~ega meseca.

4. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 844-0001/2011
Bohinjska Bistrica, 24. februar 2011

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

4.
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, {t. 2/04), akta o

ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Bohinj - zavoda za pospe{evanje turizma, 17. ~lena
Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) in 73. ter 85. ~lena
Poslovnika Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07,
2/09) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 5. redni seji, dne 24. februarja 2011 sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah

Odloka o lokalni turisti~ni vodni{ki slu`bi v Ob~ini Bohinj 

1. ~len
V celotnem besedilu Odloka o lokalni turisti~ni vodni{ki slu`bi v Ob~ini Bohinj

(Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 5/02) se besedna zveza »Lokalna turisti~na organi-
zacija« in besedna zveza »LTO Bohinj« nadomesti z besedno zvezo »Javni zavod
Turizem Bohinj«, v ustreznem spolu in sklonu.

2. ~len
V Odloku se 12. ~len spremeni tako, da se glasi:

»12. ~len
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja organ, pristojen za tr`no in{pekcijo, v

skladu dolo~bami zakona, ki ureja in{pekcijski nadzor«.

3. ~len
^rtata se 13. in 14. ~len odloka, ostali ~leni se ustrezno pre{tevil~ijo  

4. ~len 
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 333-00-4/2002-2
Bohinjska Bistrica, 24. februar  2011

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

5.
Na podlagi 66. ~lena Zakona o uresni~evanju javnega interesa za kulturo (Uradni

list RS, {t. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10), 17. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vestnik
Ob~ine Bohinj {t. 8/07) in 73. ~lena Poslovnika Ob~inskega sveta Ob~ine Bohinj (Uradni
vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07 in 2/09) je Ob~inski svet Ob~ine Bohinj na 5. redni seji,
dne 24. februarja  2011 sprejel 

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob~ini Bohinj

1. ~len
V Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob~ini

Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 4/09) se v drugem odstavku 2. ~lena ~rta bese-
da » posamezniki«.

2. ~len

3. ~len se spremeni tako, da se glasi:

» Izvajalci programov po tem pravilniku:
– so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– redno delujejo na podro~ju ljubiteljske kulture na obmo~ju Ob~ine Bohinj in so vanj

vklju~eni tudi ob~ani Ob~ine Bohinj,

VSEBINA
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– opravljajo dejavnost na nepridobitni osnovi,
– imajo urejeno evidenco o ~lanstvu in zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo

programov, 
– delujejo na podro~ju kulture ve~ kot eno leto, od dneva registracije dejavnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, 
– najmanj 1x letno svoje delo predstavijo javnosti, 
– programe, ki se vrednotijo po tem pravilniku, morajo izvajati ~lani dru{tva, ki se pri-

javi na razpis.«

3. ~len

4. ~len se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Komisija, ki jo imenuje `upan, pripravi razpis in razpisno dokumentacijo z vsemi
podatki, ki omogo~ajo vlagateljem izdelati popolno vlogo, izvede postopek javnega
razpisa in vrednotenje kulturnih programov v skladu s tem pravilnikom. 

(2) Komisijo, ki ima {tiriletni mandat sestavljajo: en predstavnik ob~inske uprave, pred-
stavnik obmo~ne izpostave JSKD in en predstavnik izvajalcev. Predsednika komisi-
je izmed ~lanov imenuje `upan.« 

4. ~len

5. ~len se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ob~ina Bohinj vsako leto objavi razpis za zbiranje ponudb za izvajanje kulturnih
programov, ki se bodo sofinancirali iz ob~inskega prora~una. 

(2) Javni razpis se objavi v ~asopisu Bohinjske novice in na spletni strani Ob~ine
Bohinj. 

(3) Postopek razpisa in dodeljevanje finan~nih sredstev poteka v naslednjem zapored-
ju:

– priprava sklepa o za~etku postopka,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog za sofinanciranje programov,
– odpiranje vlog in pozivanje k dopolnitvi vlog,
– pregled in vrednotenje prispelih vlog,
– dolo~itev vi{ine in namena dodeljenih sredstev posameznim izvajalcem,
– obve{~anje izvajalcev o izbiri,
– re{evanje morebitnih prito`b izvajalcev,
– sklepanje pogodb.«

5. ~len

6. ~len se spremeni tako, da se glasi:

»Javni razpis mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih programov, pri katerem

bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolagi za posamezen javni razpis,
tisti programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni vi{je, 

– podatke o naro~niku, 
– predmet javnega razpisa, 
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis, 
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji programov, 
– okvirno vi{ino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa; 
– navedbo uslu`benca ob~ine pristojnega za posredovanje informacij v zvezi z jav-

nim razpisom in razpisno dokumentacijo,
– rok, do katerega morajo biti predlo`ene vloge, 
– datum odpiranja vlog, 
– rok, v katerem bodo vlagatelji obve{~eni o izidu javnega razpisa,
– kriterije in merila za vrednotenje kulturnih programov,
– obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva.«

6. ~len
7. ~len se v celoti ~rta. Ostali ~leni se ustrezno pre{tevil~ijo.

7. ~len

16. ~len se spremeni tako, da se glasi:

»Stro{ki prostora za {tudij in izvedbo programa
(1) Za ta sredstva lahko kandidirajo izvajalci kulturne dejavnosti, ~e doka`ejo, da imajo

s prostorom, kjer se odvija njihova redna dejavnost, stro{ke v zvezi z ogrevanjem,
elektri~no energijo ali komunalnimi storitvami in ob prijavi na razpis predlo`ijo pre-
dra~une, ra~une oz. dokazila o pla~ilu. 

(2) Predlog za sofinanciranje stro{kov prostora pripravi komisija iz 4. ~lena tega pravil-
nika, v okviru razpolo`ljivih sredstev zagotovljenih v prora~unu teko~ega leta, ven-
dar najve~ do 70 % pla~anih stro{kov.«

8. ~len
V 17. ~lenu se v prvem in drugem odstavku ~rta beseda »posamezniki«

9. ~len

18. ~len se spremeni tako, da se glasi:

»Nakup in vzdr`evanje opreme
(1) Do sredstev za sofinanciranje so upravi~ena kulturna dru{tva, v primeru, da je

nakup in vzdr`evanje opreme nepogre{ljivo za izvajanje njihove redne dejavnosti,
ter imajo za nakup in vzdr`evanje opreme zagotovljenih vsaj 40 % lastnih sredstev. 

(2) Upravi~eni stro{ki pri nakupu in vzdr`evanju opreme so: note, instrumenti, kulise,
ozvo~enje, vzdr`evanje opreme, obla~ila in kostumi za nastope, reflektorji, strokov-
na literatura, ra~unalniki, notni pulti, oprema za digitalno projekcijo, panoji, stekla,
vitrine, omare, oprema za glasbeno spremljavo.

(3) Oprema, ki je bila sofinancirana s strani Ob~ine Bohinj, mora ostati v lasti kulturne-
ga dru{tva.

(4) Predlog za sofinanciranje programskih stro{kov pripravi komisija iz 4. ~lena tega
pravilnika, v okviru razpolo`ljivih sredstev v prora~unu teko~ega leta, vendar najve~
do 60 % stro{kov navedenih v predra~unu, prilo`enem ob prijavi na razpis.«

10. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 610-1/2011
Bohinjska Bistrica, 24. februar 2011

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

MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE
KULTURNE DEJAVNOSTI V OB^INI BOHINJ - REDNA DEJAVNOST

KULTURNIH DRU[TEV

Osnovni kriteriji

Pri izbiri programov, ki se sofinancirajo iz ob~inskega prora~una, se upo{tevajo
naslednji osnovni kriteriji:
– pla~ilo mentorjev ali drugih strokovnih delavcev je vklju~eno v redno dejavnost

dru{tev,
– organizator te~aja, seminarja, strokovnega izobra`evanja, delavnic …, ki pridobi

to~ke za organizacijo le-tega, ne more isto~asno pridobiti to~ke za udele`bo na tem
seminarju, te~aju, delavnici,

– letni programi za dejavnost se sofinancirajo najve~ do vi{ine 80 % vrednosti letne-
ga programa,

– izvajalcem za pla~ane koncerte, nastope, razstave, predavanja itd, ki so naro~eni,
odkupljeni in pla~ani, to~ke ne pripadajo. 

Merila in kriteriji po posameznih kulturnih dejavnostih

A) Instrumentalna in glasbena dejavnost: pevski zbori, pihalni orkester in instrumen-
talne skupine

I. kategorija: 300 to~k
Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, nov koncertni program, 4 samostojni koncer-
ti, 10 koncertnih ali prilo`nostnih nastopov; 

II. kategorija: 135 to~k
Pogoji (letni program dela): 75 ur vaj, ve~ kot pol novega koncertnega programa, 2
samostojna koncerta, 6 koncertnih ali prilo`nostnih nastopov;

III. kategorija: 90 to~k
Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, vsaj tretjina programa novih skladb, 2 koncer-
ta (lahko v sodelovanju z drugim dru{tvom), 4 koncertni ali prilo`nostni nastopi; 

IV. kategorija: 45 to~k
Pogoji (letni program dela): 30 ur vaj, 3 nove skladbe, 4 koncertni ali prilo`nostni
nastopi. 
Nov koncertni program pomeni izvedbo del, ki jih skupina izvaja prvi~ ali del, ki jih

minula tri leta ni izvajala.
Samostojni koncert pomeni najmanj 45 minut izvedenega lastnega programa.

B) Gledali{ke in lutkovne skupine
I. kategorija: 300 to~k

Pogoji (letni program dela): 160 ur vaj, premiera dramskega oziroma lutkovnega
besedila v trajanju ve~ kot 60 minut ali ve~ kot 30 minut besedila, namenjenega
otrokom, 5 ponovitev, 10 nastopov; 

II. kategorija: 135 to~k 
Pogoji (letni program dela): 120 ur vaj, premiera dramskega oziroma lutkovnega
besedila v trajanju manj kot 60 minut ali manj kot 30 minut besedila, namenjenega
otrokom, 3 ponovitve, 5 nastopov; 

III. kategorija: 90 to~k 
Pogoji (letni program dela): 70 ur vaj, premiera kraj{ega dramskega oziroma
lutkovnega besedila, 3 ponovitve, 3 nastopi;
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IV. kategorija: 45 to~k
Pogoji (letni program dela): 40 ur vaj, 4 prilo`nostni nastopi (recitali).

C) Folklorne skupine in skupine, ki ohranjajo ljudska opravila in obi~aje
I. kategorija: 300 to~k

Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, 2 novi koreografiji, 1 samostojni celove~erni
nastop, 13 nastopov; 

II. kategorija: 135 to~k 
Pogoji (letni program dela): 75 ur vaj, 1 nova koreografija, 1 celove~erni nastop
(lahko v sodelovanju z drugim dru{tvom), 10 nastopov;

III. kategorija: 90 to~k 
Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, 1 nova koreografija vsaki dve leti, 6 nastopov; 

IV. kategorija: 45 to~k 
Pogoji (letni program dela): 30 ur vaj, 4 nastopi. 

D) Plesne skupine
I. kategorija: 300 to~k: 

Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, premiera plesne predstave v trajanju 60 minut,
5 kraj{ih novih koreografij, 13 nastopov;

II. kategorija: 135 to~k
Pogoji (letni program dela): 75 ur vaj, premiera plesne predstave v trajanju 30 minut,
3 kraj{e nove koreografije, 10 nastopov; 

III. kategorija: 90 to~k
Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, plesna predstava v trajanju 60 minut (lahko v
sodelovanju z drugim dru{tvom), 2 kraj{i novi koreografiji, 8 nastopov; 

IV. kategorija: 45 to~k
Pogoji (letni program dela): 30 ur vaj, 4 nastopi.

E) Likovne in fotografske skupine
I. kategorija: 150 to~k

Pogoji (letni program dela): 40 {tudijskih sre~anj, 4 samostojne razstave skupine,
12 sodelovanj na drugih razstavah ali prireditvah;

II. kategorija: 100 to~k
Pogoji (letni program dela): 30 {tudijskih sre~anj, 2 samostojni razstavi skupine, 6
sodelovanj na drugih razstavah ali prireditvah;

III. kategorija: 70 to~k
Pogoji (letni program dela): 20 {tudijskih sre~anj, 1 samostojna razstava skupine, 4
sodelovanja na drugih razstavah ali prireditvah;

IV. kategorija: 40 to~k
Pogoji (letni program dela): 10 {tudijskih sre~anj, 4 sodelovanja na drugih razstavah
ali prireditvah.

F) Recitacijske in literarne skupine
I. kategorija: 150 to~k 

Pogoji (letni program dela): 40 sre~anj, 4 samostojni literarni ve~eri, 8 sodelovanj
na literarnih ve~erih, 1 zbornik, 8 strokovnih objav v publikacijah ali medijih;

II. kategorija: 100 to~k
Pogoji (letni program dela): 30 sre~anj, 2 samostojna literarna ve~era, 6 sodelovanj
na literarnih ve~erih, 1 samostojna publikacija, 6 strokovnih objav v publikacijah ali
medijih;

III. kategorija: 75 to~k
Pogoji (letni program dela): 20 sre~anj, 1 literarni ve~er (lahko v sodelovanju z
drugim dru{tvom), 4 sodelovanja na literarnih sre~anjih, 4 strokovne objave v pu-
blikacijah ali medijih;

IV. kategorija: 50 to~k
Pogoji (letni program dela): 10 sre~anj, 4 sodelovanja na literarnih sre~anjih ali 4
strokovne objave v publikacijah ali medijih.

G) Dejavnost drugih kulturnih skupin in organizacij
I. kategorija: 300 to~k

Pogoji (letni program dela): 30 {tudijskih sestankov, 4 samostojne strokovne prire-
ditve, 5 sodelovanj na drugih prireditvah, 1 samostojna publikacija s podro~ja delo-
vanja; 

II. kategorija: 135 to~k
Pogoji (letni program dela): 20 {tudijskih sestankov, 2 samostojni strokovni prire-
ditvi, 4 sodelovanja na drugih prireditvah, 2 strokovni objavi v publikacijah ali medi-
jih; 

III. kategorija: 90 to~k
Pogoji (letni program dela): 10 {tudijskih sestankov, 1 samostojna strokovna prire-
ditev, 2 sodelovanji na drugih prireditvah, strokovna objava v publikacijah ali medi-
jih; 

IV. kategorija: 45 to~k
Pogoji (letni program dela): 5 {tudijskih sestankov, 2 sodelovanji na drugih priredi-
tvah, strokovna objava v publikacijah ali medijih. 

Strokovna prireditev: strokovno predavanje, ki traja najmanj 45 minut z razpravo,
postavitev strokovne razstave (razstava vklju~uje; slikovno, tekstovno in materialno
gradivo z vodenjem), program za ohranitev dedi{~ine (naravne, kulturne in duhovne)
Bohinja.

Postavitev strokovne razstave lahko nadomestita dve tematski razstavi, ki
vklju~ujeta slikovno ali materialno in tekstovno gradivo)

Sodelovanje na drugih strokovnih prireditvah lahko nadomesti ponovitev razstave
ali izvedba dveh predavanj s podro~ja domoznanstva.  

Dodatno to~kovanje vseh dejavnosti

Izobra`evanje
– udele`ba na seminarjih oziroma izobra`evanjih/ na ~lana 10 to~k
– organizacija seminarjev in strokovnih izobra`evanj 50 to~k

Strokovni kader (za vaje)
– prevozi za strokovni kader: do 50% vrednosti avtobusnega prevoza
– dodatek za delo strokovnega kadra z bivali{~em v Ob~ini Bohinj 10 to~k
Pla~ilo prevozov za strokovni kader in dodatek za delo strokovnega kadra se

izklju~ujeta.

Dodatno to~kovanje glede na uspe{nost 
Skupno {tevilo to~k se za dejavnost pove~a za:
– 30% ; dr`avno sre~anje, prvo mesto ali zlato priznanje,
– 20% ; regijsko sre~anje, drugo mesto ali srebrno priznanje, 
– 10% ; obmo~no sre~anje, tretje mesto ali bronasto priznanje.

Za dose`ene posebne nagrade, priznanja za delo dru{tva ali sodelovanje na med-
narodnih prireditvah in festivalih 20 to~k

Pri uvrstitvi izvajalca kulturnega programa v dolo~en kakovostni razred se upo{teva
izbor selektorja na podlagi udele`be na obmo~nem, regijskem in dr`avnem tekmova-
nju.

V primeru, da se izvajalec programa ocenjevanja ne udele`i, ostane to~kovanje
nespremenjeno. Upo{teva se zadnje izvedeno ocenjevanje, ki ga izvede ZKD, JSKD ali
drugi dogovorno izbrani organizator tekmovanja z izdelanimi merili, razpisom...

Upo{teva se le ena, najvi{ja uvrstitev ali priznanje na leto.

Dodatno to~kovanje dela mlaj{ih in starej{ih skupin
– v dru{tvu ali sekciji (v dru{tvu deluje ve~ sekcij) je najmanj 70 % aktivnih starej{ih

od 55 let 10 to~k
– v dru{tvu ali sekciji (v dru{tvu deluje ve~ sekcij), je najmanj 70 % mlaj{ih od 15 let

15 to~k

6.
Na podlagi 57. ~lena v povezavi s 4. odstavkom 96. ~lena Zakona o prostorskem

na~rtovanju (Uradni list RS, {t. 33/07) in 31. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vest-
nik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) sprejemam

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za Bohinjsko Bistrico 

1.
S tem sklepom se za~ne priprava sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ure-

ditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (PUP Bohinjska Bistrica).

2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev

Obmo~je naselja Bohinjske Bistrice se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za Bohinjsko Bistrico (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 7/01, 6/05 in 7/09).

Zaradi novih razvojnih interesov ob~ine in turisti~nega gospodarstva, ki niso
izvedljivi na podlagi veljavnih PUP v ob~ini, se pripravijo Spremembe in dopolnitve PUP.
Razvojni interes za ureditev smu~i{~a nad Bohinjsko Bistrico je podprt na lokalni in
regionalni ravni in pomeni eno najve~jih investicij v razvoju turizma v Gorenjski regiji v
tem obdobju. Na~rtovano smu~i{~e nad Bohinjsko Bistrico ima mo`nosti povezave z
obstoje~ima smu~i{~ema Kobla in Sorica.

3.
Obmo~je sprememb in dopolnitev PUP Bohinjska Bistrica

S PUP Bohinjska Bistrica se prostorsko ureja obmo~je naselja Bohinjska Bistrica.
Spremembe in dopolnitve PUP Bohinjska Bistrica se nana{ajo na obmo~je R3 -
Parkiri{~e Kobla, SH 8 – Ob Jelov{ki cesti in T1 in naselja Bohinjska Bistrica.

4.
Na~in pridobitve strokovnih re{itev

Strokovne re{itve izdela poobla{~eni na~rtovalec prostora.
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5.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP

Spremembe in dopolnitve PUP PC Bohinj se bodo izvajale v naslednjih predvidenih
~asovnih okvirih:
sprejem in objava sklepa `upana o za~etku priprave februar 2011 
izdelava strokovnih podlag in osnutka prostorskega akta februar 2011 
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in obvestila glede CPVO marec 2011
javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo maj 2011
izdelava predloga prostorskega akta junij 2011
pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora julij 2011
sprejem usklajenega predloga prostorskega akta z odlokom na OS september 2011.

Navedeni roki so okvirni. Glede na trajanje usklajevanja z nosilci urejanja prostora
v fazi smernic in pridobivanja mnenj se posamezne faze lahko izvedejo tudi v nekoliko
dalj{ih terminih od zgoraj navedenih ~asovnih okvirov.

6.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za na~rtovane prostorske ureditve iz 

njihove pristojnosti

Nosilci urejanja prostora za spremembe in dopolnitve PUP PC Bohinj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za

vodno obmo~je Donave, Oddelek obmo~ja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000
Kranj

2. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled
3. Zavod RS za varstvo narave, Obmo~na enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj
4. Zavod za varstvo kulturne dedi{~ine Slovenije, Obmo~na enota Kranj, Tom{i~eva 7,

4000 Kranj
5. Direkcija RS za ceste, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
6. Slovenske `eleznice d.d., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
7. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
8. Ob~ina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjsaa Bistrica (za ceste in javno

razsvetljavo)
9. Re`ijski obrat Bohinj, Ro`na ulica 18, 4264 Bohinjska Bistrica (za vodovod, kana-

lizacijo, odpadke)
10. Telekom Slovenije, podro~na enota Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
in za celovito presojo vplivov na okolje:
11. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48,

1000 Ljubljana
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenja v roku 30 dni od prejetja vloge.

^e nosilci urejanja prostora ne podajo smernic v navedenem roku, se {teje, da jih nima-
jo.

7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PUP PC Bohinj

Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financira Ob~ina Bohinj in MPM Inginiring

8.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj in na svetovnem spletu in

za~ne veljati naslednji dan po objavi. Ob~ina Bohinj posreduje sklep Ministrstvu za oko-
lje in prostor.

[tevilka: 350-44/2008-2
Bohinjska Bistrica, 25. februar 2011

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

7.
Na podlagi 57. ~lena v povezavi s 4. odstavkom 96. ~lena Zakona o prostorskem

na~rtovanju (Uradni list RS, {t. 33/07) in 31. ~lena Statuta Ob~ine Bohinj (Uradni vest-
nik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) sprejemam

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih

ureditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj 

1.
S tem sklepom se za~ne priprava sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ure-

ditvenih pogojih za plansko celoto Bohinj (PUP PC Bohinj).

2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev

Obmo~je planske celote Bohinj se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za plansko celoto Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/06 in 7/09).

Zaradi novih razvojnih interesov ob~ine in turisti~nega gospodarstva, ki niso
izvedljivi na podlagi veljavnih PUP v ob~ini, se pripravijo Spremembe in dopolnitve PUP.
Razvojni interes za ureditev smu~i{~a nad Bohinjsko Bistrico je podprt na lokalni in
regionalni ravni in pomeni eno najve~jih investicij v razvoju turizma v Gorenjski regiji v
tem obdobju. Na~rtovano smu~i{~e nad Bohinjsko Bistrico ima mo`nosti povezave z
obstoje~ima smu~i{~ema Kobla in Sorica.

3.
Obmo~je sprememb in dopolnitev PUP PC Bohinj

S PUP PC Bohinj se prostorsko ureja plansko celoto Bohinj, ki zajema obmo~je
ob~ine Bohinj izven Triglavskega narodnega parka in izven naselja Bohinjska Bistrica.
Spremembe in dopolnitve PUP PC Bohinj pa se nana{ajo na obmo~je med obstoje~ima
smu~i{~ema Kobla in Sorica ter naseljem Bohinjska Bistrica in drugo.

4.
Na~in pridobitve strokovnih re{itev

Strokovne re{itve izdela poobla{~eni na~rtovalec prostora.

5.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP

Spremembe in dopolnitve PUP PC Bohinj se bodo izvajale v naslednjih predvidenih
~asovnih okvirih:
sprejem in objava sklepa `upana o za~etku priprave februar 2011 
izdelava strokovnih podlag in osnutka prostorskega akta februar 2011 
pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in obvestila glede CPVO marec 2011
javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo maj 2011
izdelava predloga prostorskega akta junij 2011
pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora julij 2011
sprejem usklajenega predloga prostorskega akta z odlokom na OS september 2011.

Navedeni roki so okvirni. Glede na trajanje usklajevanja z nosilci urejanja prostora
v fazi smernic in pridobivanja mnenj se posamezne faze lahko izvedejo tudi v nekoliko
dalj{ih terminih od zgoraj navedenih ~asovnih okvirov.

6.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za na~rtovane prostorske ureditve iz 

njihove pristojnosti

Nosilci urejanja prostora za spremembe in dopolnitve PUP PC Bohinj so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za

vodno obmo~je Donave, Oddelek obmo~ja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000
Kranj

2. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled
3. Zavod RS za varstvo narave, Obmo~na enota Kranj, Planina 3, 4000 Kranj
4. Zavod za varstvo kulturne dedi{~ine Slovenije, Obmo~na enota Kranj, Tom{i~eva 7,

4000 Kranj
5. Slovenske `eleznice d.d., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
6. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
7. Ob~ina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica (za ceste in javno

razsvetljavo)
8. Re`ijski obrat Bohinj, Ro`na ulica 18, 4264 Bohinjska Bistrica (za vodovod, kana-

lizacijo, odpadke)
9. Telekom Slovenije, podro~na enota Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
in za celovito presojo vplivov na okolje:
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48,

1000 Ljubljana

Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenja v roku 30 dni od prejetja vloge.
^e nosilci urejanja prostora ne podajo smernic v navedenem roku, se {teje, da jih nima-
jo.

7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PUP PC Bohinj

Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financira Ob~ina Bohinj in MPM Engineering

8.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj in na svetovnem spletu in

za~ne veljati naslednji dan po objavi. Ob~ina Bohinj posreduje sklep Ministrstvu za oko-
lje in prostor.

[tevilka: 350-45/2008-2 
Bohinjska Bistrica, 25. februar 2011

@upan Ob~ine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. in`. les., l. r.
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8.
Na podlagi 50. in 60. ~lena Zakona o prostorskem na~rtovanju (Ur.l. RS, {t. 33/07,

70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/2010 popr.)) in 31. ~lena Statuta Ob~ine
Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj, {t. 8/07) Ob~ina Bohinj s tem 

JAVNIM NAZNANILOM
obve{~a javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Ob~inskega podrobnega prostorskega na~rta za turisti~no

sredi{~e Rib~ev Laz

1. ~len
Ob~ina Bohinj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Ob~inskega

podrobnega prostorskega na~rta za turisti~no sredi{~e Rib~ev Laz, ki ga je izdelalo pod-
jetje [abec Kalan [abec - arhitekti, Mojca Kalan [abec s.p., Hacquetova 16, 1000
Ljubljana, pod {tevilko projekta UP 08-020 v februarju 2011.

2. ~len
Obmo~je OPPN obsega dele zemlji{~ s parcelnimi {tevilkami 1112/2, 1131/1,

1132/3, 1133/1, 1140/1, 1140/113, 1143/2, 1143/3, 1293/2, 1297/2 in zemlji{~a s parcel-
no {tevilko 1112/163, 1132/1, 1132/2, 1132/4, 1132/5, 1133/2, 1131/2, 1132/6, 1133/11,
1133/3, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1133/7, 1133/8, 1133/9, 1133/10, 1133/12, vse k.o.
Savica. Obmo~je OPPN se nahaja v ureditveni enoti T9/2 – Rib~ev Laz. 

3. ~len
Dopolnjeni osnutek ob~inskega podrobnega prostorskega na~rta za turisti~no

sredi{~e Rib~ev Laz bo javno razgrnjen v avli Kulturnega doma Jo`e A`man, Triglavska
16, Bohinjska Bistrica. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni,  od 15. 3. 2011 do 15. 4. 2011.

4. ~len
V ~asu javne razgrnitve bo v sredo dne 30.3.2011 ob 17.00 uri v sejni sobi

Kulturnega doma Jo`e A`man javna obravnava. Pisne pripombe in predloge lahko zain-
teresirani dajo v ~asu javne obravnave in ~asu razgrnitve v knjigo pripomb, ki bo na
mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Ob~ini Bohinj. Rok za oddajo
predlogov in pripomb pote~e zadnji dan javne razgrnitve. Obravnavane bodo le tiste
vloge, ki bodo ~itljive, opremljene s polnim naslovom, podpisane in imele jasno nave-
dene pripombe in predloge.

5. ~len
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Ob~ine Bohinj. Objavi se tudi na splet-

ni strani Ob~ine Bohinj in Uradnem vestniku Ob~ine Bohinj.

[tevilka: 350-25/2008
Bohinjska Bistrica, 17. februar 2011

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

9.
Ob primerjavi tiskanega besedila z izvirnikom je bila ugotovljena napaka v Sklepu

o spremembi Sklepa o obra~unavanju cen programov v ~asu otrokove odsotnosti in
pla~ilu rezervacij v organizacijski enoti Vrtec,  ki je bil objavljen v Uradnem vestniku
Ob~ine Bohinj {tevilka 9, 30. decembra 2010, pod zaporedno {tevilko 22.

Zato objavljamo 

POPRAVEK
Sklepa o obra~unavanju cen programov v ~asu otrokove
odsotnosti in pla~ilu rezervacij v organizacijski enoti Vrtec

V naslovu se na koncu doda beseda »Vrtec«.

2. ~len

8. ~len sklepa se spremeni tako, da se glasi:

»Vrtec vpisuje otroke praviloma za {olsko leto. Star{i, ki otroka vklju~ijo v vrtec po
1.9. ali ko otrok dopolni 11 mesecev, lahko oddajo le namero o vpisu, ki pa ne zagotav-
lja prostega mesta. Star{i otroka vpi{ejo v vrtec mesec pred dejansko vklju~itvijo.«

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA
Petra Lotri~ Ogrin

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomo~i za ohranjanje in razvoj kmetijstva, goz-
darstva in pode`elja v Ob~ini Bohinj (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 1/2008) in Odloka
o prora~unu Ob~ine Bohinj za leto 2011 (Uradni vestnik Ob~ine Bohinj {t. 9/10) objav-
lja Ob~ina Bohinj (v nadaljevanju ob~ina), Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomo~i za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in pode`elja v Ob~ini Bohinj v letu 2011

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finan~nih sredstev za ohranjanje in

razvoj kmetijstva in pode`elja za leto 2011 v Ob~ini Bohinj in sicer za naslednje ukrepe: 
1. Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo v vi{ini 48.500 EUR
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb; v letu 2011 bo to obnova kozolcev in sicer

zamenjava lesenih delov kozolca in kritine v vi{ini 7.500 EUR
3. Pomo~ za zaokro`itev zemlji{~ v vi{ini 1.000 EUR
4. Zagotavljanje tehni~ne podpore v kmetijstvu  v vi{ini 2.500 EUR
5. Nalo`be za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v vi{ini 11.000 EUR
6. Nove investicije za delo v gozdu v vi{ini 8.000 EUR
7. Nova znanja na podro~ju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva v vi{ini 3.000 EUR
8. Pokrivanje operativnih stro{kov transporta iz odro~nih krajev v vi{ini 15.000 EUR
9. {olanje na poklicnih in srednje{olskih kmetijskih in gozdarskih programih v vi{ini

1.000 EUR
10. Delovanje dru{tev in njihovih zdru`enj v vi{ini 2.500 EUR  

II. SPLO[NA DOLO^ILA - POGOJI ZA UPRAVI^ENCE
• pomo~ se lahko dodeli samo upravi~encem, ki so opredeljeni v okviru posamezne-

ga ukrepa,
• pravi~enec mora predlo`iti izjavo, da za iste upravi~ene stro{ke in za isti namen ni

pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira,

• pomo~ se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravi~en-
cu/izvajalcu, podatke o nalo`bi/storitvi, ~asovni potek in predvidene stro{ke,

• odobrene nalo`be oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom morajo biti
zaklju~ene pred zadnjim izpla~ilom zahtevka,

• ~e se upravi~enec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naro~ilih {teje za
naro~nika mora predlo`iti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v
skladu z Zakonom o javnih naro~ilih,

• po zaklju~ku investicije mora investicija biti v uporabi za namen na kmetiji, za
katerega je upravi~enec pridobil sredstva vsaj {e 5 let po izpla~ilu sredstev,

• upravi~enec, ki pridobi prora~unska sredstva ob~ine, mora voditi predpisano doku-
mentacijo, ki je dolo~ena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti {e najmanj 5 let po zadnjem izpla~ilu sredstev,

• upravi~eni prejemnik sredstev ne sme uporabljati nalo`be v nasprotju z namenom
dodelitve sredstev,

• upravi~enec, ki je pridobil pomo~ iz tega pravilnika ob~ine, za enako nalo`bo, kot jo
je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let

III. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVI^ENCI, UPRAVI^ENI STRO[KI IN
VI[INA SREDSTEV

Ukrep {t. 1. Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

Predmet:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z `ivinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
• nalo`be v posodobitev nepremi~nin – hlevov s pripadajo~o notranjo opremo (opre-

ma za krmljenje, mol`o in izlo~ke) za prirejo mleka in mesa;
• nalo`be v posodobitev skladi{~ za krmo s pripadajo~o opremo;
• nakup kmetijske mehanizacije in ra~unalni{ke programske opreme za namene

kmetijstva;
• prva postavitev oz. prestrukturiranje obstoje~ih trajnih sadnih nasadov;
• nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vklju~no s pripadajo~o opremo
• nalo`be v prvo postavitev pa{nikov;
• nalo`be v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne

poti ter zemlji{~a (dovozne poti do kmetijskega gospodarstva v zasebne namene,
poljske poti,…).

2. Nalo`be v prilagajanje standardom dobrega po~utja `ivali v `ivinorejski
proizvodnji: skladno s predpisi EU:
• nalo`be v izgradnjo stoji{~, le`i{~ in boksov s pripadajo~o opremo;
• nalo`be v objekte za zavarovanje `ivali, ki `ivijo na prostem, pred neugodnimi vre-

menskimi pogoji;
• nalo`be v elektri~no infrastrukturo; nalo`be v prezra~evalni sistem; nalo`be v napa-

jali{~a za `ivino.

Upravi~enci: Kmetijska gospodarstva, pravne in fizi~ne osebe, ki se ukvarjajo s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo.


