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7) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 
 

Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Andreja na Rečici za 
kulturni spomenik lokalnega pomena. 

 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Sonja Šlibar, vodja odd. 
za gospodarstvo in družbene dejavnosti. 
  
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o razglasitvi 

cerkve Sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek odloka, upošteva pri 

pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede ustrezno 
obrazložitev. 

 
 
 
 

 

Janez Fajfar, 
        univ.dipl.etnolog,prof.geografije 

župan Občine Bled  
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          Osnutek  
Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS št. 16/2008)  in 16. 
člena Statuta občine Bled (Ur.l.RS št. 119/03-UPB1 in 86/04), je Občinski svet občine Bled 
na _________________ seji, dne __________________________  sprejel  
 
 

Odlok o razglasitvi  

CERKVE  SV. ANDREJA NA REČICI  
za kulturni spomenik lokalnega pomena 

 
1. člen 

Z namenom, da bi trajno zagotovili 
ohranitev in posebno družbeno varstvo 
kulturnih vrednot na območju Občine Bled, 
razglašamo objekte in območja, ki imajo 
posebno kulturno, krajinsko, umetnostno 
in zgodovinsko vrednost za spomenike 
lokalnega pomena. 
 

2. člen 

Za kulturni spomenik lokalnega pomena 
se razglasi enota dediščine: 
Bled – CERKEV SV. ANDREJA NA 
REČICI - EŠD 1629 

 
Enota ima umetnostno - arhitekturni in 
zgodovinski pomen za Občino Bled, zato 
jo razglašamo za kulturni spomenik 
lokalnega pomena z lastnostmi 
arhitekturnega in umetnostno 
zgodovinskega spomenika.  

 

3. člen 
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za 
kulturni spomenik lokalnega pomena: 

Cerkev sv. Andreja  na Rečici, ki se kot 
kraj  prvič omenja leta 1253 v briksenškem 
urbarju,  je v osnovi gotska cerkvena 
arhitektura, barokizirana v 18. stoletju in 
omenjena že 1571.  V prezbiteriju in tudi v 
ladji so pod beleži domnevno ohranjene 
gotske freske, pomembna pa je predvsem 
zaradi bogate baročne opreme Gorenjsko-
posavskega mojstra, ki jo je dopolnil 
radovljiški kipar Ignacij Arrer. Oltarni sliki  
je naslikal slikar Anton Nierenberger. 
Oprema je  donacija lastnikov bližnje 
graščine Grimšče; lastnik graščine baron 
Josip Schwegl ( 1836-1914) je v cerkvi 
tudi pokopan.  Cerkveno arhitekturo z 
ohranjenim obzidjem odlikuje  še 
neokrnjeni ambient z graščino ob vznožju 
brežine. 

 
4. člen 

Lokacija spomenika in lastniki 

katastrska občina parcelna številka cela / del lastnik 

Rečica 67/1 cela Rimokat. župnijstvo Bled 

Rečica  67/2 cela Romokatoliško župnijstvo Bled 

 
 

5. člen 
Opis vplivnega območja spomenika 

Vplivno območje spomenika obsega parcele št:. 

 

 katastrska občina parcelna številka cela / del 

 Rečica 58/1 cela 

 Rečica 58/2 cela 

 Rečica 60 cela 

 Rečica 66/1 cela 

 Rečica 66/4 cela 

 Rečica 66/5 cela 

 Rečica 66/6 cela 

 Rečica 68/1 cela 
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 Rečica 68/2 cela 

 Rečica 69/1 cela 

 Rečica 69/2 cela 

 Rečica 69/3 cela 

 Rečica 70/1 cela 

 Rečica 70/2 cela 

 Rečica 71/1 cela 

 Rečica 71/2 cela 

 Rečica 71/3 cela 

 Rečica 72/1 cela 

 Rečica 72/2 cela 

 Rečica 73/1 cela 

 Rečica 73/2 cela 

 Rečica 74/1 cela 

 Rečica 74/2 cela 

 Rečica 75/1 cela 

 Rečica 75/2 cela 

 Rečica 76 cela 

 Rečica 77/1 cela 

 Rečica 77/2 cela 

 Rečica 78/1 cela 

 Rečica 78/2 cela 

 Rečica 84 cela 

 Rečica 85 cela 

 Rečica 86 cela 

 Rečica 87 cela 

 Rečica 88 cela 

 Rečica 89 cela 

 Rečica 90/1 cela 

 Rečica 92 cela 

 Rečica 94/2 cela 

 Rečica 95 cela 

 Rečica 96 cela 

 Rečica 97 cela 

 Rečica 98 cela 

 Rečica 99 cela 

 Rečica 100 cela 

 Rečica 124 cela 

 Rečica 125 cela 

 Rečica 126/1 cela 

 Rečica 126/2 cela 

 Rečica 126/1 cela 

 Rečica 473 cela 
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6. člen 
Varstveni režim za spomenik 

Za enoto velja varstveni režim, ki določa: 

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, 

likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, 

njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter 

varovanje vseh vedut na spomenik, 

– prepoved vseh posegov v zaščitene 

tlorise, gabarite stavb, arhitekturne 

člene in opremo, razen vzdrževalnih 

posegov, ki jih s predhodnim kulturno-

varstvenim soglasjem odobri Zavod za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu pristojni zavod) in 

za potrebe sakralne namembnosti 

spomenika. 

– prepoved posegov v odprti prostor in 

njegove tlorisne značilnosti z razporedi 

stavb in drevja razen vzdrževalnih del, 

ki so odobrena s predhodnim kulturno-

varstvenim soglasjem zavoda 

– v območju spomenika je prepovedano 

posegati v prostor s postavljanjem 

objektov trajnega in začasnega 

značaja vključno z nadzemno 

infrastrukturo ter nosilci reklam, razen 

v primerih, ki jih s predhodnim 

kulturno- varstvenim soglasjem odobri 

pristojni zavod. 

 

Zavarovano območje je namenjeno: 

– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, 

likovnih in krajinskih vrednot  

– povečevanju pričevalnosti kulturnega 

spomenika, 

– prezentaciji kulturnih vrednot 

– učno- demonstracijskemu delu, 

– znanstveno-raziskovalnemu delu. 

 
7. člen 

Imetniki spomenika morajo z njim ravnati 
kot dobri gospodarji, ga vzdrževati na 
lastne stroške, oziroma ohranjati njegovo 
substanco, podobo in položaj v okolici, 
varovati spomenik pred nevarnostjo 

delovanja naravnih sil ali človeškega 
ravnanja ali pa jih prepustiti strokovni 
organizaciji. Za vsak poseg v spomenik, 
njegove dele, opremo in vplivno območje 
spomenika je potrebno pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in na njihovi 
podlagi kulturnovarstveno soglasje 
ZVKDS, Območna enota Kranj. 
 

8. člen 
Opis varstvenega režima za vplivno 

območje spomenika 

Kulturni spomenik ima vplivno območje. 
To so površine, ki so vidno in funkcionalno 
povezane s spomenikom.  
V vplivnem območju spomenika ni 
dovoljena gradnja objektov in izvajanje 
posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali 
posreden negativni vpliv na kulturno 
funkcijo ter vidno in doživljajsko 
privlačnost kulturnega spomenika. O 
obsegu in značaju vpliva presoja pristojni 
zavod. 
 

9. člen 

Naloge varstva, ki jih Zakon o varstvu 
kulturne dediščine daje strokovnim 
organizacijam, opravlja na območju 
Občine Bled Zavod za varovanje  kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota 
Kranj. 
 

10. člen 
Pristojni občinski upravni organ predlaga 
zaznambo nepremičnine kulturnega 
spomenika lokalnega pomena Cerkve sv. 
Andreja na Rečici  v zemljiški knjigi.   
 

11. člen 

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu RS. 
 
 
Številka: 
Datum:  
   Janez Fajfar  
   župan Občine Bled 
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O B R A Z L O Ž I T E V : 
 
1. Razlogi za sprejem odloka 
Cerkev sv. Andreja na Rečici, ki se kot kraj prvič omenja leta 1253 v briksenškem urbarju, je 
v osnovi gotska cerkvena arhitektura, barokizirana v 18. stoletju in omenjena že 1571. V 
prezbiteriju in tudi v ladji so pod beleži domnevno ohranjene gotske freske, pomembna pa je 
predvsem zaradi bogate baročne opreme Gorenjsko-posavskega  mojstra, ki jo je dopolnil 
radovljiški kipar Ignacij Arrer. Oltarni sliki je naslikal slikar Anton Nierenberger. Oprema je 
donacija lastnikov bližnje graščine Grimšče; lastnik graščine baron Josip Schwegl ( 1836-

1914) je v cerkvi tudi pokopan. Cerkveno arhitekturo z ohranjenim obzidjem odlikuje še 
neokrnjeni ambient z graščino ob vznožju brežine.)  Prav zaradi teh izredno pomembnih  
zgodovinskih vrednot, se Cerkev sv. Andreja na Rečici predlaga za razglasitev  za kulturni 
spomenik lokalnega pomena.  
Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik lokalnega 
pomena je  na 26. redni seji dne 23.2.2006 obravnaval Občinski svet občine Bled in 
predlagal da, Zavod za kulturno dediščino ponovno preveri velikost vplivnega območja 
predvidenega kulturnega spomenika lokalnega pomena in da Občina pridobi mnenje 
krajevne skupnosti Rečica. 
Prvi odstavek 71. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Bled določa, da v primeru, da 
pred prenehanjem mandata članov občinskega sveta postopki niso zaključeni, občinski svet 
v novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem občinskih splošnih 
aktov bo postopek nadaljeval, katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval. 
Predlaga se, da se postopek obravnave odloka začne znova. 
Na osnovi stališča občinskega sveta je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE 
Kranj (v nadaljevanju ZVKD OE Kranj) ponovno preveril velikost vplivnega območja, jo 
zmanjšal in določil, tako kot je sedaj navedeno v 5. členu osnutku odloka. Glede na to, da so 
bile želje po spremembi velikosti vplivnega območja spomenika še vedno močno izražene s 
strani nekaterih krajanov Rečice, nam je ZVKD OE Kranj dne 19.9.2007 poslal dopis (glej 
prilogo), v katerem navajajo, da vplivnega območja spomenika ne bodo ponovno 
zmanjševali, ker želijo, da so posegi v teh območjih nadzorovani, zaradi možnosti 
arheoloških lokalitet in vplivov na varovane vedute. Zavod je mnenja, da ni strokovno 
utemeljenih razlogov za ponovno zmanjševanje vplivnih območij.  
Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Rečici za kulturni spomenik lokalnega 
pomena je na razširjeni seji dne 2.4.2008 obravnaval tudi svet Krajevne skupnosti Rečica 
(Zapisnik v prilogi)  in se strinjal  s predstavljenim predlogom Odloka o razglasitvi cerkve sv. 
Andreja na Rečici za kulturni spomenik lokalnega pomena.  V času javne razgrnitve predloga 
odloka, ki je potekala v prostorih Krajevne skupnosti Rečica, smo prejeli 2 pripombi  krajanov 
Rečice na posredovani predlog (dopisa v prilogi).  
 
2. Vsebina predlaganega odloka  
Predlagani odlok opredeljuje lokacijo kulturnega spomenika,  varstveni režim na spomeniku, 
varstveni režim na vplivnem  območju ter naloge varovanja spomenika, ki jih Zakon o varstvu 
kulturne dediščine podeljuje strokovnim službam.   
Natančne oznake kulturno-zgodovinskega spomenika Cerkev sv. Andreja na Rečici so 
navedene v strokovnih podlagah, ki jih je izdelal Zavod za varstvo  kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Kranj in so sestavni del odloka.  
 
3. Razvojna usmeritev za kulturni spomenik  

Razvojna usmeritev za kulturni spomenik Cerkev sv. Andreja na Rečici je ohranitev sakralne 
in kulturne namembnosti ter postopno restavriranje poslikav in opreme. 

4. Ocena finančnih in drugih  posledic za proračun občine  

Sprejem odloka za Občino Bled ne predstavlja finančnih obveznosti.  
 
Pripravila: 
Marjana Burja, Oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti 
v sodelovanju z ZVKD - OE Kranj  
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