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4. spremembe in dopolnitve OPN Občine Bled, osnutek 
 
PRILOGA 3 
Predlog dodatnih sprememb in dopolnitev veljavnega akta   
 

Tekstualni del odloka (po členih veljavnega OPN Bled) 

Zap. 
št. 

člen 
(po veljavnem OPN Bled) 

Predlog spremembe in dopolnitve 

1.  13. člen, 2. odstavek, 4. 
alineja 

Poimenovanje »Cerkev Sv. Martina« naj se popravi v »Cerkev sv. Martina« 

2.  70.člen Doda naj se definicija kmečke lope  
3.  75. člen Predlagamo, da se v OPN ustrezno reši tudi vprašanje postavljanja in posegov na stanu kot vrsti pomožnega 

kmetijsko-gozdarskega objekta. Na terenu se tak tip objektov pojavlja in tudi vprašanja kot so ali pod kakšnimi 
pogoji je mogoče postaviti stan, ali je nova gradnja dopustna ali je mogoče samo vzdrževanje in rekonstrukcija, ali je 
potrebno mnenje KSS, ali je dopustno stan oddajati drugim uporabnikom,…? 
 
Predlagamo, da se pogoji glede gradnje in posegov na stanih rešuje na način ko je to rešeno v OPN Bohinj. 

4.  75. člen Predlagamo, da se v odlok vključi tudi definicija kmečke lope, ki služi spravilu pridelkov in orodja ter pogoji kje jo je 
možno postaviti. 
 
Predlagamo, da se vsebina glede gradnje kmečkih lop rešuje na način kot je to rešen v OPN Bohinj. 
 

5.  104. člen, 5.odstavek Predlagamo, da se doda tudi za potrebe vhoda v garažo tudi možnost ureditve avtodvigala. Predlagamo, da se 
doda naslednje besedilo: 
»V kolikor je primernejše za ohranjanje celostne podobe Bleda, se priporoča ureditev z avtodvigalom za eno osebno 
vozilo«. 

6.  108. člen, 9. odstavek Predlagamo, da se črta določba, da je za poseg v krajevno značilne objekta potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Skladno z ZVKD-1 je potrebno pridobiti le za poseg v vile, ki so registrirana 
kulturna dediščina, in v EUP, če je tako določeno s PPIP za to enoto urejanja prostora. Za poseg v krajevno 
značilne objekte, ki niso varovani na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine, pa bi bilo smiselno, da 
se predpiše pridobitev soglasja občine, kar pa je že predpisano s predlaganim novim 7. odstavkom 84. člena. 

7.  135.člen, 1.odstavek, 
3.točka 

Predlagamo, da se konkretno opredeli kateri objekti in dejavnosti na rabi ZS so dopustni oziroma kateri glede na 
veljavno Uredba o razvrščanju objektov, niso dopustni. Npr. kampi so dopustni samo na določenih lokacijah z rabo 
ZS in bodo le lokacije potrjene skozi OPN. 

8.  145.člen Kot posebne prostorske izvedbene pogoje za območje TN naj se doda, da gradnja novih počitniških objektov ni 
dovoljena. 
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Zap. 
št. 

člen 
(po veljavnem OPN Bled) 

Predlog spremembe in dopolnitve 

9.  147.člen, 3.odstavek Postavlja se vprašanje zakaj črtati določbo glede pridobitve pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe? 
Določba izhaja iz ZTNP-1. Priporočamo, da določba ostane 

10.  153.člen, BL-1 OPN Grad-
vaško jedro 

Predlagamo, da se ne dopušča gradnje novih prometnih ureditev ter pešpoti in razgledišč in da je dopustna samo 
rekonstrukcija obstoječih poti. 

11.  153.člen, RE-25 OPN Hotel 
Evropa 

Predlagamo, da se kot PPIP dodajo še naslednja določila : 
Nadzemni del hotela mora biti členjen, razbit na manjše nadzemne volumne, ki bo dopuščal poglede na jezero. 
Odmaknjen mora biti od lipovega drevoreda na Kolodvorski cesti tako, da se med gradnjo ne bo posegalo v 
koreninsko strukturo dreves in bodo le te zaščitena. Višinski gabarit nadzemnega dela predvidenega hotela ne sme 
presegati višinskega gabarita hotela Triglav.   
 
Podzemna garaža se nahaja pod objektom in/ali pod terenom, ki mora biti zatravljen. Hotel se lahko zasnuje 
vkopano z dvema vidnima etažama kleti in v terasah tako, da te sledijo morfologiji terena. Vse fasade v brežini 
morajo biti za zelenjene tako, da vizualno ne predstavljajo kletnih etaž in so čim bolj skrite. Izvedba mora omogočati 
zasaditev avtohtonih parkovnih dreves in grmovnic. 

12.  154.člen (podrobni PIP na 
območju Blejskega jezera), 
2.odstavek, 4.alineja  

Predlagamo, da se doda besedilo, da se za potrebe omenjenih elementov  izdela strokovna podlaga z grafičnim 
prikazom lokacij in določitvijo območij enotnih konceptov, vključno s predstavitvijo konceptov za posamezna 
območja – kot nadgradnja Strokovne podlage KRAJINSKO URBANISTIČNA IZHODIŠČA ZA UREJANJE OBALE 
BLEJSKEGA JEZERA, adkrajine, november 2012, V OPPN, ki obravnavajo tudi obalo jezera,  naj se to ustrezno 
povzame.   

13.  Priloga 1 (Preglednica z 
dopustnimi pomožnimi 
objekti po posameznih 
vrstah namenske rabe 
prostora) 

Črta naj se skedenj, ker ni značilen za območje Bleda. 

 

Grafični del odloka (po EUP veljavnega OPN Bled) 

EUP 
(po veljavnem OPN Bled) 

Predlog spremembe in dopolnitve 

Območje ZN Mlino Območje, ki v ZN predstavlja osrednjo zeleno površino, naj se v OPN označi kot površino ZP 
 


