
19. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 
 prostorskega načrta Občine Bohinj
20. POPRAVEK obvestila o povečanju višine razpisanih sredstev za javni 
razpis za spodbujanje gospodarstva

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

V okviru predmetnega postopka se dodatnih strokovnih rešitev in strokovnih podlag 
ne bo pridobivalo.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Bohinj)

Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN Bohinj po skrajšanem postopku 
se izvede skladno z določili ZPNačrta, pri tem se roki za predložitev mnenj ter rok za 
izvedbo javne razgrnitve skrajšajo na 15 dni.

6. člen
(seznam nosilcev urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja glede načrtovanih 

prostorskih ureditev)
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti nosilci urejanja 

prostora, za katere se ob pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da se 
vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob spre-
jemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji nosilci urejanja 
prostora:

 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunaj
ska cesta 47, 1000 Ljubljana

 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Lju-
bljana

 - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Dunajska cesta 47, 
1000 Ljubljana

 - Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
 - Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 

Ljubljana
 - Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
 - Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 

Ljubljana
 - Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Lju-

bljana
 - Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Lju-

bljana
 - Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in interna

cionalizacijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za informacijsko 

družbo,Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunaj

ska cesta 22, 1000 Ljubljana
 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo 

in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
 - Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
 - Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljublja-

na
 - Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, Štefanova 

ulica 2, 1501 Ljubljana
 - Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled
 - Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj
 - Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
 - Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
 - Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p.3720, 1001 Ljubljana
 - Energetika d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana
 - Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
 - Slovenske železnice d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Lju-

bljana
 - Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 LjubljanaŠmartno
 - Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z ne-

premičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
 - Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, Župančičeva 3, 1000 

Ljubljana
 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova ces-

ta 16, 1000 Ljubljana

VSEBINA

19.

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZC, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPPA, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) v nadaljevanju ZPNačrt) ter 
31. člena Statuta Občine Bohinj (Ur. vestnik Občine Bohinj, št. 08/07) je župan Občine 
Bohinj dne 25. 7. 2016 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev

Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj

1. člen
S tem sklepom se prične postopek prvih sprememb in dopolnitev občinskega 

prostor skega načrta Občine Bohinj, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16; v nadaljevanju OPN 
Bohinj), ki se izvede po skrajšanem postopku.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve OPN Bohinj)

Občinski prostorski načrt Občine Bohinj je stopil v veljavo 21. maja 2016. 
Ob uporabi OPN Bohinj so bile v praksi ugotovljene določene nejasnosti ter nesklad

ja v okviru določil posameznih prostorskih izvedbenih pogojev ter v okviru podrobnejših 
prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za posamezne enote urejanja prostora.

Zaradi neskladij in nejasnosti je onemogočena realizacija nekaterih projektov ter 
oteženo pridobivanje upravnih dovoljenj.

26. aprila 2016 je začela veljati novela Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZE, 
Uradni list RS št. 27/16 z dne 11.4.2016) ki širi nabor objektov in posegov v prostor, 
ki jih lokalna skupnost v prostorskem aktu lahko dopusti na vseh kmetijskih zemljiščih.

Z namenom uskladitve OPN Bohinj z novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih, odpra
ve nejasnosti in neskladij med določbami posameznih prostorskih izvedbenih pogojev 
so potrebni popravki v tekstualnem delu OPN Bohinj, predvsem v okviru izvedbe nega 
dela. Z njimi se bo predvsem omogočilo ustrezno izvajanje upravnih postopkov ter iz
vajanje v veljavnem OPN že predvidenih oz. dopustnih dejavnosti. Namenska raba zem-
ljišč se ne spreminja. 

3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo sprememb in dopolnitev 

OPN Bohinj)
Spremembe in dopolnitve OPN Bohinj se pripravi za celotno območje Občine 

Bohinj.
Spremembe in dopolnitve obsegajo uskladitev določb in odpravo neskladij med 

določili posameznih prostorskih izvedbenih pogojev ter spremembe in dopolnitve določil 
podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev v posameznih enotah urejanja prostora.

Ker se spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta nanašajo le na 
prostorske izvedbene pogoje in ne posegajo v določanje namenske rabe prostora, se 
predmetni postopek sprememb in dopolnitev OPN Bohinj v skladu z določili 53. člena 
ZPNačrt izvede po skrajšanem postopku.
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20.

Ob primerjavi tiskanega besedila z izvirnikom je bila ugotovljena napaka v obvestilu 
o povečanju višine razpisanih sredstev za javni razpis za spodbujanje gospodarstva, ki 
je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Bohinj št. 6, 8. julija 2016.

Zato objavljamo 

POPRAVEK
Obvestila o povečanju višine razpisanih sredstev za javni razpis za 

spodbujanje gospodarstva

Naziv in prvi odstavek obvestila se pravilno glasita:

Povečanje višine razpisanih sredstev za javni razpis »Javni razpis za spodbujanje 
razvoja gospodarstva v občini Bohinj v letu 2016«

Občina Bohinj objavlja povečanje višine razpisanih sredstev za javni razpis »Javni 
razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj v letu 2016«, objavljen v 
Bohinjskih novicah, št. 4, dne 1. 4. 2016.

ODGOVORNA UREDNICA
Katarina Košnik

 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolstvo, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

 - Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo, Štefanova ulica 5, 1000 
Ljubljana

 - Ministrstvo  za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za inva-
lide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

 - Ministrstvo  za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za so-
cialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in trgovino, Direktorat za notranji trg, Kotnikova 
5, 1000 Ljubljana

 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za visoko šolstvo, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo, 
konkurenčnost in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

 - Režijski obrat Občine Bohinj, Rožna ulica 18, Bohinjska Bistrica
 - Občina Bohinj  Občinska uprava  za področje občinskih cest

Za pridobitev odločbe, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN 
potrebno izvesti postopek CPVO, se vlogo poda na Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 
Ljubljana.

7. člen
(finančna sredstva)

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Bohinj se zagotavljajo 
v proračunu Občine Bohinj.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Bohinj in v svetovnem spletu 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. 7. 2016
Št.: 35019/2016

Župan Občine Bohinj
Franc Kramar, univ. dipl. inž. les., l. r. 
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Obvestilo o izteku roka za oddajo prijav na javni razpis za spodbujanje 
gospodarstva v letu 2016

Obveščamo vas, da 2. 9. 2016 poteče rok za oddajo prijav na Javni razpis za 
spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Bohinj v letu 2016. 

V letu 2016 so sredstva namenjena naslednjim ukrepom:
Ukrep 2: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 
Ukrep 3: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Ukrep 4: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju 
 podjetništva 
Ukrep 7: Spodbujanje sobodajalstva 
Ukrep 9: Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov in obratov 

Vloga za posamezni ukrep mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno 
označena. V kolikor oddajate več vlog v okviru enega ukrepa, so lete lahko posredo-
vane v 1 ovojnici, vendar morajo biti vloge spete. Če oddajate več vlog v okviru več 

ukrepov, morajo biti vloge predložene v različnih ovojnicah (1 ovojnica  1 ukrep). Na 
sprednji strani posamezne ovojnice mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – GOSPODARSTVO 2016 – UKREP ______ 
(številka ukrepa)«.

Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo biti 
navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. 
naziv in naslov (če gre za pravno osebo).

Javni razpis je skupaj z razpisno dokumentacijo objavljen na spletni strani Občine 
Bohinj. 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in vprašanja zainteresirani lahko 
dobijo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice. Kontakt-
na oseba: Eldina Čosatović, mag. posl. ved; 04/5813419; dina@ragor.si in na Občini 
Bohinj, kontaktna oseba: Tanja Mencinger, telefon; 04/577 01 28; tanja.mencinger@
obcina.bohinj.si.

10iz naših kra jev

»Za konec  gre za enega največjih delujočih hotelov v Bohinju, zato 
je bila intervencija z vidika vodenja med zahtevnejšimi in uspešno 
izpeljana brez večjih posledic. Na tem mestu želimo pohvaliti osebje 
hotela, ki je preudarno ravnala in sodelovala z gasilci, kolegom iz PGD 
SavicaPolje za vzorno sodelovanje in tudi vsem gasilcem PGD Bohinj
ska Bistrica za hiter odziv na poziv«, so ob poročilu ob intervenciji na 
svoji spletni strani zapisali v Prostovoljen gasilskem društvu Bohinjska 
Bistrica. ・


