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961. Odlok o tretjih spremembah Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta Ožje 
središče Bleda 

 
Na podlagi 125. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) - (Uradni list RS, št. 61/2017) ter 16. člena 
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 
87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2017) je 
Občinski svet Občine Bled na svoji 5. redni seji dne 24. 9. 
2019 sprejel 
 

ODLOK 
O TRETJIH SPREMEMBAH OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OŽJE 
SREDIŠČE BLEDA 

 

1. člen 
S tem odlokom se po kratkem postopku sprejmejo tretje 
spremembe Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Ožje središče Bleda, ki je bil sprejet z Odlokom o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ožje središče 
Bleda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2015, 
50/2015 – popravek, 48/2016, 60/2017). 
 

2. člen 
V 39., 40., 41., 43., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 57., 59., 
60., 62., 63. in 65. členu se v četrtih odstavkih, ki se 
nanašajo na vrsto dopustnih objektov, za besedilom 
»12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev« doda naslednje besedilo: 
»Mladinska prenočišča (hostli), bungalovi, apartmajska 
naselja, apartmaji in hotelski apartmaji niso dopustni. V 
hotelskih in podobnih gostinskih stavbah je dopustno 
bivanje lastnika ali upravljavca objekta, in sicer največ 
ena stanovanjska enota.«  
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:034-5/2019-12 
Datum:24.9.2019 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 
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