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ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z
določbo prvega ali drugega odstavka tega člena,
odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.
75. člen
(dokazilo o poznavanju območja)
(1) Poznavanje območja občine, se izkazuje s potrdilom
o udeležbi na seminarju oziroma opravljenem izpitu, ki ga
v dogovoru z občino izvaja lokalna turistična organizacija
oziroma drug pooblaščen izvajalec.
(2) Seminar oziroma izpit o poznavanju območja občine
se izvede skladno s programom, ki ga sprejme župan.
(3) Kdor ima opravljen izpit za lokalnega turističnega
vodnika, mu seminarja oziroma izpita o poznavanju
območja občine ni potrebno opraviti.

VII.
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Prehodne in končne določbe

77. člen
Z dnem uveljavitve prenehajo veljati Odlok o prevozih v
cestnem prometu s spremembami (Uradni list Republike
Slovenije, št. 100/2011, 50/2012), Odlok o varnosti v
cestnem prometu v naseljih (Uradni list RS, št. 92/05,
111/07, 104/09, 29/13 in 28/14), Odlok o občinskih
cestah (Uradni list RS, št. 14/99, 43/00), Pravilnik o obliki
in izdaji evidenčne oznake in opreme kočije in načinu
izdaje dovolilnice za prevoz vozil s spremembami (Uradni
list RS, 99/06).
78. člen
Posamezne prometne ureditve v občini, ki veljajo na dan
uveljavitve tega odloka, ostanejo v veljavi do
nadomestitve z novimi.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
76. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določil, razen 22., 33., 38.,
39., 40., 42., 45., 46., 47., 48. in 74. člena tega odloka,
opravlja občinski inšpektor.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil 22., 33., 38., 39., 40.,
42., 45., 46., 47., 48., 65., 66., 70., 71. in 74. člena tega
odloka opravlja občinski redar.

Datum: 17. 03. 2015
Številka: 034-1/2015-14
Občina Bled
Janez Fajfar, župan

Priloga 1 – Središče Bleda, ki ga omejujejo Prešernova cesta, Rečiška cesta, Kolodvorska cesta in Ljubljanska cesta.

182.

Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah
odloka o Občinskem prostorskem načrtu
občine Bled

Na podlagi 53.a 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 – ZUPUDPPA, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16.
člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 –
UPB, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na svoji 4.
redni seji dne 17. 3. 2015 sprejel
ODLOK
O PRVIH SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE
BLED

1. člen
S tem odlokom se po kratkem postopku sprejmejo prve
spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega
načrta občine Bled, ki je bil sprejet z Odlokom o
občinskem prostorskem načrtu občine Bled (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, 40/2014).
2. člen
V 67. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Če
ni s tem odlokom določeno drugače, je sprememba
namembnosti zakonito zgrajenih objektov dopustna,
kadar je nova namembnost v skladu s pretežno
namembnostjo območja iz 63. člena in 4. poglavja
izvedbenega dela tega odloka.«
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3. člen
V 69. členu se v četrti in peti alineji drugega odstavka
odpravi pravopisna napaka, tako da se beseda »sladu«
nadomesti s »skladu«.
4. člen
V prilogi 1: Preglednica z dopustnimi pomožnimi objekti
po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe
prostora se dopustnost ograj uskladi z 72. in 142.
členom; črta se dopustnost ograj na namenskih rabah
Zpg, ZD in OO. V namenski rabi IK se črta pogoj,
naveden pod opombo 1.
V 72. členu se v povezavi s 142. členom v petem
odstavku črta beseda »OO« in vejica za njo ter v
povezavi s prilogo 1 OPN doda nov enajsti odstavek, ki
se glasi:
»(11) Ograjevanje v odprtem prostoru, v EUP z
namenskimi rabami K1, K2, G in Gpn je dopustno samo
za pašo živine, trajne nasade, zaščito sadovnjakov pred
divjadjo, varno skladiščenje krme (silos, bale) pred
divjadjo, za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zaščito vodnih zajetij, varstva naravnih
vrednot ter območij kulturnih spomenikov in znanstveno
raziskovalnih preučevanj. Višina ograje je največ 1,20 m,
dopustne so enostavne lesene ograje iz oblic, za zaščito
pred divjadjo tudi premične plastične v kombinaciji z
električnim polnilom do višine 1,50 m. Višina ograje za
zaščito vodnih zajetij je največ 2,20 m, dopustna je
žičnata ograja.«
5. člen
V 81. členu se v prvem odstavku za besedo »črto« doda
besedilo »oziroma z drugimi določili tega odloka«.
6. člen
V 82. členu se tretji odstavek popravi tako, da se glasi:
»(3) Če sta obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba
gradbene parcele (FI) večji od dopustne, določene s tem
odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le
rekonstrukcije v smislu zagotavljanja predpisov s
področja učinkovite rabe energije v stavbah ter za
potrebe osvetlitve prostorov v mansardi, vzdrževanje in
odstranitev objektov ter spremembe namembnosti
objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest.«
7. člen
V 131. členu se tretji odstavek Splošni PIP za
stanovanjske površine vaških jeder (SSvj) v točki 6 PIP
za gradnje in posege, dopolni s tretjo alinejo, tako da se
pravilno glasi:
»a) Ohranjanje in prenova obstoječih stavb imata v
območjih vaških jeder prednost pred novimi gradnjami.
Ohranjajo se značilnosti območij in arhitekture v skladu z
določili 110. člena tega odloka za registrirano
naselbinsko dediščino. Novogradnje stavb so dopustne
izjemoma:
kot dopolnilne gradnje stavb za bivanje, kmetijsko
dejavnost ter dopolnilne in spremljajoče dejavnosti
na nezazidanih stavbnih zemljiščih, ki so določena v
PPIP,
na mestu poprej odstranjenega objekta, če je za to
pridobljeno soglasje pristojnega organa za varstvo
kulturne dediščine,
kot dozidava in nadzidava objekta.«
8. člen
V 131. členu se v tretjem odstavku Splošni PIP za
stanovanjske površine vaških jeder (SSvj) in petem
odstavku Splošni PIP za površine podeželskega naselja
(SK) za besedo »prenočišča« doda besedilo »s sobami z
največ 4 posteljami«.
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9. člen
V 139. členu se točka f) popravi tako, da se glasi:
»Na kmetijskih zemljiščih za samooskrbno obdelavo
(vrtičkarstvo) niso dopustni nobeni elementi gradnje (poti,
tlakovanje, robniki, žive meje, ograje, objekti ipd.), razen
poljske poti, rastlinjaki do višine 2,2 m ter vodni zbiralniki
3
prostornine do 3 m .«
10. člen
V 145. členu se v prvem odstavku uskladijo oznake EUP,
tako da se prvi stavek pravilno glasi: »Območje TNP v
občini Bled obsega celotne EUP z oznako PL-2, PL-3,
PL-4, PL-5, PL-6, PL-7 in PL-8 ter del EUP z oznako PL1, PL-9, ZA-7, ZA-11 in HO-1.«
11. člen
V 146. členu se v povezavi s prilogo 1 OPN doda nov
četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno graditi v
posameznih območjih podrobne namenske rabe, so
določene v tabelah v Prilogi 1 tega odloka.«
12. člen
V 153. členu:
se črta drugi odstavek PPIP za EUP ŽE-1 ter se
doda v PPIP za EUP ŽE-2.
v PPIP za EUP ŽE-2 se besedilo »Vzhodni del parc.
716/12« zamenja z »Zahodni del parc. 716/12«.
v PPIP za EUP ŽE-2 se črta besedilo tretjega
odstavka: »Ob rekonstrukciji Cankarjeve ceste je
treba dograditi obojestranski pločnik in kolesarsko
stezo.«
se besedilo PPIP za EUP BL-7, ki se glasi: »Ob
vzhodnem in severnem robu sta načrtovani pešpot
in kolesarska pot, ki povezujeta območje šole s
športnim parkom Bled.«, črta in nadomesti z
besedilom: " Ni podrobnih PPIP.«
13. člen
V 154. členu se v PPIP za EUP BJ-12 odpravi
pravopisna napaka, tako da se beseda »Vršcami«
nadomesti z »Višcami«.
14. člen
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti
pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo
na podlagi prostorskih aktov, ki so veljali na dan
vloženega zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja,
razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v
skladu z novim odlokom in priloži ustrezno
dokumentacijo.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin.
Številka: 034-1/2015-11
Datum: 17. 3. 2015
Občina Bled
Janez Fajfar, župan

183.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
BL-27 Seliše na Bledu

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B,
108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C,

