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OBČINA BLED 601. Obvezna razlaga Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Bled 

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 67/09 – UPB, 87/12) ter 75. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 
– UPB, 78/09) je Občinski svet Občine Bled na 10. redni 
seji dne 22. 9. 2016 sprejel 

 
OBVEZNO RAZLAGO ODLOKA 

O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE 
BLED 

 
1. člen 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, 40/2014, 
14/2015) se določilo točke 5 Oblikovanje objektov v 
tretjem odstavku 131. člena, ki se glasi: »Obstoječe 
objekte se prvenstveno ohranja in prenavlja.«, razlaga 
tako, da ohranjanje in prenova prednostno pomenita 
redno vzdrževanje objekta, dopustno pa je tudi 
spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in 
prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali 
spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi 
se ne spremenijo velikost zunanjih gabaritov objekta in 
arhitekturne značilnosti objekta, spreminjajo pa se 
njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo 
druge njegove izboljšave ob upoštevanju dediščinskih 
lastnosti in v skladu z varstvenim režimom. 
 

2. člen 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, 40/2014, 
14/2015) se določilo 154. člena, ki določa podrobne 
prostorsko izvedbene pogoje za Vilo Sončnica v enoti 
urejanja prostora BJ-8 ter se glasi: »Pri vili Sončnica je 
pod pergolo na parc. 463/99 k. o. Rečica dopustna 
ureditev gostinskega vrta. Postavitev nadstreškov in 
senčnikov ni dopustna.«, razlaga tako, da omejitev 
postavljanja nadstreškov in senčnikov velja le za namen 
gostinskega vrta, ki ga je dopustno postaviti pod 
obstoječo pergolo.  

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=cf7c359f-172b-46ee-868b-75d52c2d16f4
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=dcc06811-b86a-4c62-b810-d3b24aaa6ca6
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=dcc06811-b86a-4c62-b810-d3b24aaa6ca6
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3. člen 

Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Bled in velja z dnem 
uveljavitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Bled.  

 
Številka: 034-4/2016-17 
Datum: 23.9.2016 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 

 




