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Na podlagi poziva za pripravo mnenja k osnutku prostorskega akta, ki ga je podala Občina
Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled (v nadaljevanju: Občina Bled), izdaja Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 47a. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012; v 
nadaljevanju: ZPNačrt) v povezavi s 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2)  naslednje

PRVO MNENJE

K OSNUTKU ODLOKA O 4. SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BLED 

1. Podatki o vlogi

Občina Bled je z vlogo št. 3505-5/2015-472 z dne 17. 2. 2020, prejeta dne 19. 2. 2020 pozvala 
Ministrstvo, da izda prvo mnenje k osnutku Odloka o 4. spremembah in dopolnitvah Občinskega 
prostorskega načrta občine Bled (v nadaljevanju: SD OPN 4). 

V vlogi je bil naveden spletni naslov, kjer je bilo objavljeno gradivo za pregledovanje.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - OE Kranj) je skladno s 84. členom Zakona o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 90/2012, 111/13 in
32/16; v nadaljevanju ZVKD-1) pripravil gradivo za prvo mnenje in stališče o verjetnosti 
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino in ga posredoval Ministrstvu po
elektronski pošti dne 13. 5. 2020 in dodatno dne 21. 5. 2020 in 22. 5. 2020.
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2. Podatki o smernicah 

Skladno s 47. členom ZPNačrt so splošne smernice za načrtovanje občinskega prostorskega 
načrta in njegovih sprememb za področje varstva nepremične kulturne dediščine objavljene na 
spletnih straneh Ministrstva:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPN_Splosne_smernice_NP
B_140619.pdf (dokument št. 350-3/2017/1 z dne 16. 2. 2017 in št. 350-3/2017/3 z dne 14. 6. 
2019)

Posebne smernice niso bile izdane. Občina Bled ni podala vloge za izdajo posebnih smernic.

3. Prvo mnenje k osnutku 4. Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Bled

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Kranj. Menimo, da splošne smernice niso 
ustrezno upoštevane in posamezne načrtovane ureditve oz. posamezne predlagane rešitve 
prikazane v gradivu z vidika varstva dediščine niso ustrezne.

3.1. Pripombe k tekstualnemu delu odloka

V prilogi 1 je preglednica s stališčem glede predlaganih sprememb tekstualnega dela odloka ter 
predlogi popravkov in dopolnitev.
V prilogi so samo spremembe, ki so z vidika varstva kulturne dediščine nesprejemljive ali 
imamo predlog popravkov in dopolnitev.

3.2. Pripombe k grafičnemu delu odloka

V prilogi 2 je preglednica s stališčem glede predlaganih sprememb grafičnega dela odloka ter 
predlogi popravkov in dopolnitev.
V preglednici so samo spremembe, ki so z vidika varstva kulturne dediščine nesprejemljive ali 
imamo predlog popravkov in dopolnitev.

3. 3. Dodatni predlogi sprememb in dopolnitev veljavnega akta ter druge pripombe 
(priporočila) 

V prilogi 3 je preglednica s konkretnimi predlogi za sprememb in dopolnitve členov veljavnega 
akta, ki niso vključene v osnutek akta in jih predlagamo, da jih občina vključi v postopek 4. 
sprememb in dopolnitev OPN Bled.

Druge pripombe (splošne):
- Besedilo OPN v določbah uporablja različne načine definicije območja o kateri govori: enkrat s 
parcelami, drugič z naslovi objektih, tretjič s poljudnim imenov hotelov, kar otežuje prostorsko 
lociranje določbe. Priporočamo, da se zadeve poenotijo in uporablja enoten princip
- predlagamo, da se na posebnem sestanku pogovorimo o določbah in principu regulacije na 
območjih vil in krajevno značilnih objektih, vključno z določanjem podrobne namenske rabe, 
faktorji izrabe in pozidanosti
- prikaz stanja prostora in oznaka »dediščina priporočilno«: naj se doda pojasnilo, da je tudi za 
poseg v dediščino z oznako »dediščina priporočilno« potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in soglasje pristojnega organa
- Odlok o urejanju podobe naselij in krajine: predlagamo, da se za vaška jedra – naselbinsko 
dediščino predpiše priprava tega dokumenta in s tem regulira določeno vrsto gradenj in 
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posegov, ki so urejenost in skladnost območja in s tem tudi varstvo in ohranjanje varovanih 
vrednot kulturne dediščine zelo pomembna.

3.4. Mnenje Javni zavod TNP

Skladno z 29. členom Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 –
ZON-C in 60/17) sodeluje pri pripravi smernic in mnenja upravljavec narodnega parka. V prilogi 
pošiljamo njihovo stališče (dopis št. 3501-2/2020-2 z dne 7. 4. 2020).

4. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino in 
arheološke ostaline za 4. Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Bled 

4.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na registrirano kulturno dediščino

Objavljen plan smo v sodelovanju z ZVKDS OE Kranj pregledali. Vsebine plana (posamične 
spremembe veljavnega OPN Občine Bled: spremembe namenske rabe, spremembe 
prostorskih izvedbenih pogojev) zadevajo več enot kulturne dediščine. 

Nekatere predlagane spremembe (glej točko 3.) so z vidika varstva kulturne dediščine 
problematične in menimo, da lahko imajo pomembnejši (negativen) vpliv na kulturno dediščino.

V kolikor bo prvo mnenje k osnutku akta upoštevano in plan v tem smislu korigiran, ocenjujemo, 
da bi bili ukrepi za varstvo kulturne dediščine ustrezni in pomembnejših vplivov na kulturno 
dediščino verjetno ne bi bilo. 

4.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline

Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V 
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO), in 
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba 
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede 
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene 
v splošnh smernicah za načrtovanje občinskega prostorskega načta za področje varstva 
nepremične kulturne dediščine, točka 4.3.2., objavljene na 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPN_Splosne_smernice_NP
B_140619.pdf

V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov 
izvedbe plana na arheološke ostaline,

Lep pozdrav,

Pripravila:
Maja Jeglič dr. Jelka Pirkovič
sekretarka v.d. generalne direktorice
                                                       Direktorata za kulturno dediščino
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Priloga: 
- Priloga 1: Stališče do predlaganih sprememb in dopolnitev tekstualnega dela odloka
- Priloga 2: Stališče do predlaganih sprememb in dopolnitev grafičnega dela odloka
- Priloga 3: Predlog dodatnih sprememb in dopolnitev veljavnega akta
- Priloga 4: Mnenje TNP št. 3501-2/2020-2 z dne 7. 4. 2020

Poslati (elektronsko):
- Naslovnik
- MOP, Direktorat za prostor, gp.mop@gov.si
- MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Kranj, tajnistvo.kr@zvkds.si
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