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1. VLOGA OBČINE
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) je prejelo dopis občine, ki se navezuje na prvo mnenje s področja razvoja poselitve 
številka: 35032-1/2020/13-10922-06 z dne 20. 4. 2020 (v nadaljnjem besedilu: prvo mnenje). Občina 
Bled želi v fazi priprave dopolnjenega osnutka do javne razgrnitve vsebine, ki so bile v podanem 1. 
mnenju opredeljene kot neskladne, uskladiti z ministrstvom. Dopis ima dve prilogi:
- Gradivo za usklajevanje z MOP, področje razvoja poselitve (datoteka "MOP_poselitev.docx") v 

kateri so pojasnila glede predlaganih sprememb iz osnutka;
- tabela sprememb (datoteka "MOP_poselitev_Priloga_24_9_2020.xlsx") v kateri je pri posameznih 

spremembah navedeno "pojasnilo za usklajevanje".

2. UGOTOVITVE MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR
Ministrstvo je objavilo splošne smernice s področja razvoja poselitve št. 35001-14/2013/1 z dne 29. 1. 
2013 (v nadaljnjem besedilu: splošne smernice) na svoji spletni strani: 
»http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/usmerjanje_

Občina jih mora na podlagi drugega odstavka 47. 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 –
ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/2018 – ZUreP-2; v nadaljnjem 
besedilu: ZPNačrt) upoštevati pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta. 
Ministrstvo je k osnutku SD-OPN 4 Bled (gradivo, objavljeno na strežniku) v skladu z drugim 
odstavkom 47. a člena ZPNačrt v povezavi z drugim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) izdalo prvo mnenje. V njem je bilo 
ugotovljeno, da niso bile ustrezno upoštevane usmeritve splošnih smnernic glede razvoja naselij in 
razpršene poselitve, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, razmestitve dejavnosti v prostoru in
območij namenske rabe prostora.
Uporabljene kratice:
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OPN občinski prostorski načrt
UN urbanistični načrt
EUP enota urejanja prostora
PIP prostorski izvedbeni pogoji

Oznake namenskih rab izhajajo iz Priloge 1 Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in 
širitev naselij (Ur. list RS, št. 99/07 in 61/2017-ZUreP-2, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik OPN).

Ministrstvo je pri pregledu gradiva preverilo, ali pojasnila, navedena v Gradivu za usklajevanje z MOP
sledijo usmeritvam prvega mnenja. Oštevilčenje točk sledi oštevilčenju v prvem mnenju. 

2.2. Razvoj naselij in razpršene poselitve
V skladu z določbami 19. člena ZPNačrt so med obveznimi prilogami prostorskega akta tudi strokovne 
podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta. Prvi odstavek 41. člena ZPNačrt določa, da se 
vsebina strateškega in izvedbenega dela OPN za območja posameznih mest ali naselij mestnega 
značaja določi na podlagi UN. Pravilnik OPN v 38. členu določa, da se v UN vsebine, ki so podlaga za 
odločitve v OPN, proučijo in prikažejo v konceptualnem in podrobnejšem delu. Tretji odstavek 15. 
člena Pravilnika OPN določa, da se v urbanih središčih podrobnejša namenska raba določi na podlagi 
UN.

Del sprememb, predvsem posamezne spremembe namenske rabe znotraj stavbnih zemljišč in 
sprememba načina urejanja (ukinitev OPPN), je v območjih UN, večinoma znotraj UN Bled, ter 
posamezne znotraj UN Ribno, Bodešče, Koritno in Selo in znotraj UN Bohinjska Bela.

Usmeritve: Preveri, obrazloži in utemelji naj se vse spremembe, ki so v območjih UN, ali imajo 
strokovno podlago v UN. Če je nimajo, naj se izločijo.

Pojasnilo Občine Bled: Na podlagi ponovne preveritve Občina posamezne posege izloča iz SD-OPN 4 
Bled, za nekatere pa predlaga uskladitev z ministrstvom. 

Ugotovitve ministrstva: Občina je pri večini sprememb navedla okoliščine, zakaj je do spremembe 
prišlo. V skladu s predpisi s področja urejanja prostora pa je potrebno preveriti in ugotoviti, ali imajo 
spremembe, ki so v območjih UN, strokovno podlago v UN.

2.3 Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora in razmestitev dejavnosti v prostoru
V UN so skladno s tretjim odstavkom 11. a člena ZPNačrt načeloma obravnavane usmeritve, podane
v točkah 2.3, 2.4 in 2.5 splošnih smernic. Če bo upoštevana točka 2.2 prvega mnenja bodo načeloma 
te vsebine upoštevane.

Pojasnilo Občine Bled: S spremembami iz tč. 2.2, ki jih Občina izloča iz nadaljnjega postopka SD OPN 
Bled, se zagotavlja skladnost s tč. 2.3, 2.4 in 2.5 splošnih smernic. Občina meni, da se skladnost 
zagotavlja tudi ob ohranitvi tistih sprememb, za katere v tč. 2.2 predlaga uskladitev oz. ohranitev.

Ugotovitve ministrstva: Če bo Občina ugotovila, da imajo spremembe, ki so v območjih UN, strokovno 
podlago v UN, je načeloma upoštevana tudi točka 2.3 prvega mnenja.

2.4. Usmeritve glede namenske rabe prostora
2.4.1.Določitev in prikaz namenske rabe prostora (dopustni objekti v namenskih rabah IG in BT)
S podrobnimi PIP je v osnutku SD-OPN 4 Bled v posameznih EUP z namensko rabo IG (gospodarske 
cone) in BT (površine za turizem) dopustna vrsta objektov »1264 stavbe za zdravstvo« oziroma stavbe 
za zdravstveno oskrbo, kamor spadajo med drugim bolnišnice, sanatoriji, ambulante.
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Usmeritev: Občina naj glede na zgornje ugotovitve preveri in obrazloži skladnost z usmeritvami točke 
2.5.1 splošnih smernic oziroma spremembe opusti.

Mnenje ministrstva se upošteva. Tako določilo se pojavlja v dveh EUP:
- ML-2: podrobni PIP se izloči,
- LI-2: podrobni PIP se izloči.

Ugotovitve ministrstva: Občina je upoštevala eno od možnosti, ki jo je ministrstvo podalo v usmeritvi.

2.4.2. Razmeščanje območij namenske rabe prostora
Za spremembe območij zelenih površin, določenih z UN, ni razvidno upoštevanje zadnjega odstavka 
točke 2.5.2 splošnih smernic. Občina je na kartah izvedbenega dela zelene površine prikazala tudi v 
okviru javnih površin v sklopu 6. Prikaz regulacijskih elementov, javnih površin, drevoredov in krajevno 
značilnih objektov.

Usmeritve: Za spremembe območij zelenih površin, določenih z UN, naj se preveri in utemelji 
skladnost z zadnjim odstavkom točke 2.5.2 splošnih smernic oziroma spremembe opusti. 

Pojasnilo Občine: Spremembe območij zelenih površin posamično utemeljujemo v prilogi 
"MOP_poselitev_Priloga.xls". Spremembe so prikazane tudi v dodatni preglednici po območjih 
urejanja in površinah. Občina meni, da se s temi spremembami ne okrni celovitosti zelenega sistema 
mesta, kot ga določata UN Bled in UN Ribno, Bodešče, Koritno, Selo. Na lokacijah, kjer se zelene 
površine zmanjšujejo, se ali 
a) že nahajajo obstoječi objekti, in gre s tem le za uskladitev stanja, ki ni bilo pravilno evidentirano v 
osnovnem OPN (RI-6), ali 
b) gre za umeščanje prometne infrastrukture z ohranjanjem pretežnega značaja urbanega zelenega 
parka (BL-30), ali 
c) gre za napako pri evidentiranju zasebne površine v območja ZD (vrt v RE-12). 
Nadomestne površine se zagotavljajo z opredelitvijo nove javne mestne parkovne površine v območju 
BL-6 ter v manjši meri z opredelitvijo sadovnjaka na robu vaškega jedra v RE-8.

Ugotovitve ministrstva: Občina je utemeljila upoštevanje zadnjega odstavka točke 2.5.2 splošnih 
smernic.

Ministrstvo pri pregledu SD-OPN 4 Bled ni presojalo strokovne primernosti posameznih rešitev, 
ampak je preverjalo, ali ima prostorski akt zahtevane vsebine po določbah ZPNačrt in Pravilnika 
OPN z vidika usmeritev glede razvoja poselitve, ki so podane v splošnih smernicah. Preverjanje 
posameznih PIP v izvedbenem delu OPN, po vsebini glede na veljavne predpise, ni bil predmet 
preverjanja tega mnenja. Vsebinska pristojnost določanja PIP-ov in strokovna odgovornost pripadata 
pripravljavcu in izdelovalcu, ki sta po zakonu pristojna, da akt temelji na strokovnih dognanjih o 
lastnostih in zmogljivostih prostora ter da je le-ta pripravljen skladno s strokovnimi metodami 
prostorskega načrtovanja ter kakovostnega urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega 
načrtovanja.

2.5. Območja državnih prostorskih načrtov
Pojasnilo Občine Bled: Občina je mnenje že upoštevala v osnutku SD-OPN 4 Bled. V občini Bled:
- ni sprejetih in veljavnih DPN,
- je en DPN v pripravi, ki je že prikazan v Prikazu stanja prostora SD-OPN 4 Bled (DPN za prenosni 

plinovod M10 Vodice-Rateče),
- ni sprejetih in veljavnih začasnih ukrepov.

2.6. Drugo
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Spremljajoče dejavnosti oziroma objekti v območjih stanovanj naj se načrtujejo z upoštevanjem določb 
32. člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04; PRS in 61/2017-ZUreP-2).

Pojasnilo Občine Bled: Po ponovnem pregledu spremljajočih dejavnosti in objektov, ki jih Občina z 
OPN dopušča na različnih območjih stanovanj, Občina meni, da je pri določitvi upoštevala 32. člen 
Uredbe o prostorskem redu Slovenije.
Ugotovitve ministrstva: Občina je preverila upoštevanje 32. člena Uredbe o prostorskem redu 
Slovenije.

3. ZAKLJUČEK
Ministrstvo ugotavlja, da je občina upoštevala usmeritve prvega mnenja v točkah 2.4.1 in 2.4.2.  
Usmeritve, podane v točkah 2.2 in 2.3 prvega mnenja pa niso ustrezno upoštevane.

Pripravila: 
Melita Jurca
višja svetovalka  I Ana VIDMAR

vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje

Poslati elektronsko:
- naslovniku.
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