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Grafični prikazi pomožnih kmetijskih objektov

Priloga strokovni podlagi za spremembe in dopolnitve OPN občine Bled

v zvezi z umeščanjem pomožnih kmetijskih objektov v prostor

Janko Rožič, u.d.i.a.
Patrik Benedičič, m.i.a.

V okviru avtorske skupine Odprtega kroga so sodelovali tudi: 

Gašper Drašler, u.d.i.a.
Janez Polda, m.i.a.
Jonel Kolić, m.i.a.

Luka Jerman, m.i.a.
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Pomožni kmetijski objekti v Občinskem prostorskem načrtu

Besedilo 75. člen Občinskega prostorskega načrta občine Bled, ki govori o pomožnih kmeti-
jsko gozdarskih objektih:

(1) Poleg območij stavbnih zemljišč kmetije je pomožne kmetijsko-gozdarske objekte: molzišče, 
koritasti silos, hlevski izpust, gnojišče ter zbiralnica gnojnice in gnojevke, izjemoma dopustno 
graditi tudi v območju 20,00 m pasu kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo območje stavbnih zemljišč 
kmetije pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč kmetije zaradi premajhne razpoložljive 
površine takšnega objekta ni mogoče zgraditi. Pomožni kmetijskogozdarski objekti v tem prime-
ru z osnovnimi objekti kmetije tvorijo zaključeno gručo poslopij.

(2) Obora za rejo divjadi je dopustna do višine 2,00 m.

(3) Čebelnjak je lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čeb-
el, tlorisne površine do vključno 15 m2. Dopušča se tudi postavitev odprtega čebelnjaka, to so 
nakladni panji, ki stoje prosto v naravi na stojišču. Uporaba premičnih elementov ali vozil v te 
namene ni sprejemljiva. Postavitev obeh tipov čebelnjaka je dopustna samo na podlagi vpisa v 
register čebelnjakov in predhodnega soglasja občine.

(4) Rastlinjak mora biti postavljen na način, da ga je ob prenehanju gojenja kmetijskih rastlin 
možno odstraniti, tako da na zemljišču ni vidnih sledov tega objekta.

(5)  Kozolci:

a) Enojni stegnjeni kozolec: stebri so leseni (imajo v zemljo vkopane lesene ali kamnite babe) 
ali betonski, stebri so med seboj povezani z latami in zaradi vetra podprti s stranskimi stebri. 
Stebri kozolca so med seboj oddaljeni 4,00 m - 5,00 m (širina posameznega okna). Višina kozolca 
je 4,00 - 5,00 m;

b) Enojni stegnjeni kozolec na plašč: je oblika kozolca, kjer je k enojnemu stegnjenemu kozolcu 
prislonjen plašč, ki je podaljšana strešina z enim ali dvema oknoma in stoji največkrat na začetku 
ali koncu kozolca. Razmik med oknoma kozolca in plašča je običajno širina dveh vozov (4,00 m). 
Plašč je vezan na enojni kozolec, spodnji del stoji na polovico nižjih stebrih, stebri so povezani 
z latami. V prostoru večje enokapne strehe, je običajno oder za spravilo sena, orodja ali vozov. 
Prostor večje enokapne strehe ni zaprt;

c) Kozolec na psa ali kozla: je vmesna oblika med enojnim stegnjenim kozolcem in vezanim to-
plarjem, s trdnejšo konstrukcijo, kot pri tipih enojnega kozolca. Prostor enokapne strehe ni zaprt;

d) Kozolec toplar: gre za dva vzporedna enojna kozolca, ki sta pokrita s skupno streho. Upošte-
vati je treba oblikovanje obstoječih toplarjev, ki so tradicionalno značilni za območje občine;

e) Postavitev kozolca toplar je dopustna samo na območjih, kjer je ta oblika dvojnega kozolca tradi-
cionalno prisotna, in sicer kot nadomestitev poprej odstranjenega kozolca toplar, za postavitev 
pa je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.

f) Kritina pri vseh kozolcih je siva: cementna ali lesena.

(6) Oblikovanje vseh objektov in ureditev mora slediti lokalno značilni tipologiji gradnje tako v velikost-
nih razmerjih, namembnosti, materialih in detajlih. Upošteva se tipologijo in oblikovanje, značilno za 
arhitekturno regijo Gorenjska in arhitekturno krajino Radovljica ter izhodišča strokovne literature:  - 
Juvanec, B. (2009): Arhitektura Slovenije, 1, Vernakularna arhitektura, alpski del; (Ljubljana: i2: Fakulte-
ta za arhitekturo), - Fister, P. (1993): Glosar arhitekturne tipologije (Prostor. Arhitekturna identiteta. 
Poselitev. 1.), Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod za prostorsko planiranje, Ljubljana, - Fister, P. 
(1993): Arhitekturne krajine in regije Slovenije (Prostor. Arhitekturna identiteta. Poselitev. 2.), Ministrst-
vo za okolje in prostor RS, Zavod za prostorsko planiranje, Ljubljana. V skladu z navedeno literaturo je 
potrebno pri oblikovanju objektov upoštevati tipologijo in oblikovanje značilno za arhitekturno regijo: 
Gorenjska in arhitekturno krajino: Radovljica.

(7) Za gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in opreme, razen rastlinjaka, ograje za pašo 
živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči, ograje za 
zaščito kmetijskih pridelkov ter čebelnjaka in odprtega čebelnjaka, mora investitor, da lahko gradi na 
kmetijskem zemljišču: - imeti v lasti oziroma zakupu a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco 
dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmeti-
jske površine ali b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena 
med trajne nasade, - imeti status kmeta po zakonu, ki ureja kmetijska zemljišča.

(8) Objekti iz sedmega odstavka tega člena se lahko uporabljajo le za kmetijski namen.



3

Predlogi v zvezi s posameznimi tipi pomožnih kmetijskih objektov

Skozi predstavitev prostorskih kvalitet odprtega prostora občine Bled smo opozorili, kako pre-
tanjeno so medsebojno uglašene različne prostorske prvine in ambienti, kar predstavlja veliko 
dragocenost in prostorski potencial blejske kulturne krajine, hkrati pa pomeni, da je prostor 
izredno občutljiv tudi za nepremišljene posege.
Splošni pogoji in kriteriji za umeščanje pomožnih kmetijskih objektov v prostor, ki bi veljali na 
celotnem območju občine in v vseh lokalnih kontekstih že po naravi ne morejo upoštevati  in 
ščititi kvalitet posamezne lokacije. Stavbe in posegi, ki bi bili umeščen v prostor zgolj na podlagi 
splošnih pravil, še vedno lahko negativno vplivajo na katero od bistvenih lastnosti ambienta, v 
katerem se nahajajo.
Zato predlagamo, da se strokovno razširi obstoječi prostorski odbor ali ustanovi posebna komisija, 
ki bi poleg ostalih posegov presojala tudi vloge za postavitev začasnih kmetijskih objektov  in za-
gotavljala ustrezno umestitev v prostor.

Kozolci 
Sprejeti je treba ukrepe, ki bodo zaščitili obstoječe kozolce (zlasti v večjih sestojih) in spodbudili  
vzdrževanje in obnovo razpadajočih. Občina Kranjska Gora je sprejela odlok in pravilnik, naredila 
popis kozolcev, in že več desetletij strokovno ter tudi finančno podpira obnovo kozolcev. V 26 
letih so jih obnovili več kot sto. Poleg tega vsako leto za promocijo kulturnega turizma s sredstvi 
turističnega gospodarstva obnovijo en kozolec. Občina Škofja Loka je uvedla razpise za prenovo 
kozolcev. Tudi občina Bohinj ima razpise, podpira pa tudi rabo in vzpodbuja vsako obdelano bra-
no posebej. Skrajni čas je, da tudi občina Bled začne reševati svoje kozolce, kajti to je naložba v 
prihodnost.
Sistematično je treba spodbuditi tudi rabo kozolcev za njihov prvotni namen sušenja sena (npr. 
nekatere kmetije uspešno prodajajo “seneno mleko”) Uporabo kozolcev kot oglaševalskih pano-
jev, prav tako pa izdelavo malih kozolčkov za oglaševanje ocenjujemo kot nedopustno.

Čebelnjaki
Predlagamo tri različne izvedbe čebelnjaka: Prva, večja izhaja iz načrtov Marjana Debelaka, 
u.d.i.a., druga se navezuje na raziskovanje prof. dr. Boruta Juvanca, tretja izvedba pa je posodo-
bljena različica čebelnjaka Antona Janše v Breznici, ki smo jo preuredili  arhitekti Odprtega kroga.

Ograje
Predlagamo, da se gradnja lesenih ograj dopušča v 20 metrskem grajenem območju kmetije, na območ-
ju odprtega prostora pa naj o ustreznosti postavitve ograje odloča za to poblaščeni odbor ali  komisija.
Prilagamo tri različne izvedbe ograj, primernih za ograjevanje trajnih sadnih nasadov, zaščito pred nar-
avnimi in drugimi nevarnostmi ipd. Četrta izvedba z vertikalnimi letvami je primerna za ograjevanje 
vrtov in vrtičkov v sklopu dvorišč.

Kmečka lopa
Večnamenske kmečke lope je zaradi njihove višine in volumna potrebno v prostor vmeščati še posebej 
previdno. Zato mora biti vsaka pobuda za postavitev tovrstnega objekta predmet presoje ustreznosti iz 
vidika vpliva na okolico.
V okviru naloge je bila pripravljena tudi presoja konkretne pobude za gradnjo večje večnamenske 
kmečke lope, ki pa je tako velika, da je dopustna samo izjemoma in po presoji strokovnega odbora in 
komisije.

Rastlinjak
Rastlinjaki na območju Gorenjske, če izzvzamemo oranžerije ob graščinah, zaščito za paradižnike in 
rastlinjake cvetličarn,  so vsaj v sklopu intenzivne kmetijske dejavnosti dokaj nov pojav, zato je tudi 
prostorska regulativa šibka in pomanjkljiva. Ker lahko bistveno vplivajo na izgled pokrajine, je v tako 
posebnem prostoru kot je blejska kulturna krajina treba ravnati previdno in strokovno premišljeno. 
S posebno prostorsko študijo je treba ugotoviti, kje jih sploh lahko postavljamo. Potem je vsakega 
posebej treba pravilno prostorsko umestiti  in dobiti dovoljenje prostorskega odbora, ki mora biti za to 
pooblaščen in strokovno usposobljen. Ob dejstvu, da je agrikultura najstarejša kultura skozi katero se 
je kulturna krajina razvila, je treba na sodoben način podpreti kmetijstvo. Dobro bi bilo pripraviti novo 
strategijo razvoja kmetijstva, ki bi v skladu z najnovejšimi spoznanji stroke (načela trajnostnega razvo-
ja, permakultura …) prepoznavala in vključevala tudi stara znanja, ki najbolje odgovarjajo na lokalne 
posebnosti.  

Rastlinjake bolj omenjajo kot zares urejajo občinski prostorski akti (OPN), Zakon o kmetijskih zemljiščih 
(ZKZ) in Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE).
Po 3.č členu ZKZ lahko grajeni rastlinjaki tudi presegajo dimenzije nezahtevnega objekta, ne glede na 
uredbo o razvrščanju objektov. Po istem členu so rastlinjaki izvzeti tudi izmed objektov, za gradnjo kat-
erih mora imeti investitor v lasti ali rabi 1ha kmetijskih površin oz. 5000 m2 trajnih nasadov.
45. člen  ZIUOOPE ne glede na lokalne prostorske akte dopušča postavitev rastlinjaka s površino do 
1ha, ki je kot celota dan na trg kot proizvod na kmetijskih zemljiščih, ki imajo boniteto nižjo od 35. Hkrati 
določa, da se vsi rastlinjaki, ki so kot celota dani na trg kot proizvod ne glede na površino štejejo med 
enostavne objekte. Določila ZIUOOPE so v veljavi do konca leta 2021.
Določba OPN, ki predpisuje, da morajo biti rastlinjaki izvedeni tako, da ga je ob prenehanju gojenja 
možno odstraniti, je ustrezna. Glede na določbe ZKZ in ZIUOOPE predlagamo, da občina načeloma 
prepove gradnjo rastlinjakov na kmetijskih površinah (razen na kmetijskih zemljiščih za samooskrbno 
pridelavo), konkretne pobude pa se obravnavajo individualno.
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Enojni stegnjeni kozolec
Osnovna razmerja izhajajo iz analiz prof. dr. Juvanca: 
Juvanec, B. (2009): Arhitektura Slovenije, 1, Vernakularna 
arhitektura, alpski del
Merilo: 1:100
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Kozolec na plašč
Osnovna razmerja izhajajo iz analiz prof. dr. Juvanca: 
Juvanec, B. (2009): Arhitektura Slovenije, 1, Vernakularna 
arhitektura, alpski del
Merilo: 1:100
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Kozolec na psa ali kozla
Osnovna razmerja izhajajo iz analiz prof. dr. Juvanca: 
Juvanec, B. (2009): Arhitektura Slovenije, 1, Vernakularna 
arhitektura, alpski del
Merilo: 1:100
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Čebelnjak
Zasnova povzeta po delu Marjana Debelaka, u.d.i.a.
Merilo: 1:50

Prečni prerez Vzdolžna fasada Zatrepna fasada

Tloris - površina 14,5 m2
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Čebelnjak
Zasnova povzeta po delu prof. dr. Boruta Juvanca
Merilo: 1:50

Prečni prerez Vzdolžna fasada Zatrepna fasada

Tloris - površina 8,3 m2
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Čebelnjak
Po zasnovi čebelnjaka Antona Janše v Breznici.
Merilo: 1:50

Prečni prerez Vzdolžna fasada Zatrepna fasada

Tloris - površina 11,9 m2
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Ograje

Tip 1

Lesen steber Lesen steber, 
zabit v tla

Lesen steber

Okrogli kovinski profil 4 cm

Letve 4 x 2,5 x 95 cm

Betonski temelj 90 cm

Betonski temelj

Betonski temelj

Tip 4

Tip 3

Tip 2

Merilo: 1:50
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Kmečka lopa

Prečni prerez Vzdolžna fasada Zatrepna fasada

Tloris - površina 27,4 m2

Merilo: 1:100
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Kmečka lopa

Prečni prerez Vzdolžna fasada Zatrepna fasada

Tloris - površina 31,5 m2

Merilo: 1:100
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Večja večnamenska kmečka lopa
Predlog kmečke lope večjih dimenzij je bil pripravljen kot 
odziv na konkretno pobudo za gradnjo. Vse pobude za 
gradnjo pomožnih kmetijskih objektov nadstandardnih di-
menzij bi morale biti predmet presoje posebne komisije.

Prečni prerez

Vzdolžni prerez



14

4.52

1.88

3.27

3.14

6.41

Večja večnamenska kmečka lopa

Zatrepna vhodna fasada

Zatrepna fasada

Vzdolžna fasada

Predlog kmečke lope večjih dimenzij je bil pripravljen kot 
odziv na konkretno pobudo za gradnjo. Vse pobude za 
gradnjo pomožnih kmetijskih objektov nadstandardnih di-
menzij bi morale biti predmet presoje posebne komisije.
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Večja večnamenska kmečka lopa

Oblikovanje prezračevalnih lin

Variante konstrukcijskega sistema: škarje, jeklena prečna lega, diagonale

Fasada 1

Predlog območij fasade s prezračevalnimi linami:

Fasada 3

Fasada 2

Fasada 4

Predlog kmečke lope večjih dimenzij je bil pripravljen kot 
odziv na konkretno pobudo za gradnjo. Vse pobude za 
gradnjo pomožnih kmetijskih objektov nadstandardnih di-
menzij bi morale biti predmet presoje posebne komisije.


