
Programi v društvu Invalid Bohinj 
Za društvo Invalid Bohinj, Francka Kramar

Društvo Invalid Bohinj nadaljuje z letnimi programi dela. Programi 
se prilagajajo posebnim potrebam posameznikov, posebej izpostav
ljamo program pomoči in varstva za starejše in invalide, ki se izvaja 
v okviru javnih del in dopolnjuje redni program društva. V program 
se lahko vključijo starejše, invalidne, dolgotrajno ali kronično bolne 
osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju dnevnih aktivnosti ali po
trebujejo spremstvo k zdravniku ali drugam, ter predvsem vse osebe, 
ki jim s pravo informacijo in pomočjo pri uveljavljanju različnih pravic 
lahko pomagamo. Dodatne informacije glede nudenja tovrstne pomoči 

lahko poiščete v času uradnih ur društva ali pa pokličete na telefonski 
številki 031 624 803 (Francka Kramar) ali 577 0115 (Iva Lapajne).

Društvo Invalid Bohinj nadaljuje z delavnicami, ki so vsak petek med 
17. in 19. uro v prostorih društva Invalid Bohinj. V jesenskem času se 
bomo posvetili predvsem izdelovanju in aranžiranju daril, voščilnic in 
v decembru tudi izdelovanju novoletnih okraskov.

28. 10. od 17. do 19. ure pripravljamo delavnico, kjer bomo 
izdelovali nakit iz žice.

Med poletnimi meseci smo organizirali in uspešno izvedli tudi pet 
kopalnih izletov v Izolo, udeležba je bila vedno visoka. Zato vas ob
veščamo, da društvo Invalid izvaja tudi program plavanja, ki nudi svo
jim članom brezplačne karte za plavanje v Vodnem parku v Bohinju. 
Karte dobite na informacijah s predložitvijo članske knjižice.

10iz naših kra jev

21.

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) v nadaljevanju ZPNačrt) ter 
31. člena Statuta Občine Bohinj (Ur. vestnik Občine Bohinj, št. 08/07) je župan Občine 
Bohinj dne 28.9.2016 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev

Občinskega prostorskega načrta Občine Bohinj

1. člen
S tem sklepom se prične postopek drugih sprememb in dopolnitev občinskega pros-

torskega 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 kratkem 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 je bila v praksi ugotovljena napaka tehnične narave v 76. 

členu OPN Bohinj, ki na posameznih namenskih rabah onemogoča gradnjo in pridobitev 
upravnih dovoljenj za objekte, kateri so sicer z OPN Bohinj dovoljeni.

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

OPN Bohinj)

Spremembe in dopolnitve OPN Bohinj se pripravi za 76. člen OPN Bohinj.
Ker gre za očitno napako, se bo odprava neskladja v skladu z določili 53.a člena 

ZPNačrt izvedla po kratkem postopku.

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)

V kratkem postopku se občinski prostorski načrt spremeni in dopolni na način, kot je 
v občini predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s tem, da bo predlog sprememb 
skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu javno objavljen na oglasni 
deski in v svetovnem spletu vsaj 15 dni, v tem času pa bo javnosti omogočeno tudi po-
dajanje pripomb na objavljeno gradivo.

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

prostorskih ureditev)

Spremembe in dopolnitve OPN Bohinj so take narave, da ne terjajo sodelovanje 
nosilcev urejanja prostora ali bi bilo zaradi njih treba izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

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.
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