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ZADEVA: ČETRTE SPREMEMBE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE 
BLED (SD4 OPN BLED) 
Strokovne podlage upravljavca zavarovanega območja narodnega parka 

Javni zavod Triglavski narodni park (v nadaljevanju JZTNP) je dne 05.03.2020 prejel poziv 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 
Kranj, za pripravo gradiva oz. strokovnih podlag upravljavca narodnega parka k osnutku 
Četrtih sprememb občinskega prostorskega načrta Občine Bled (SD4 OPN Bled). 

JZTNP na podlagi 29. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1 - Uradni list 
RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C in 60/17) sodeluje pri pripravi kulturnovarstvenih smernic s 
strokovnimi podlagami, v katerih se preverja skladnost prostorskega načrta s cilji in nameni, 
varstvenimi režimi in pravili ravnanja narodnega parka. 

Osnutek SD4 OPN Bled z obrazložitvami je pripravil Ljubljanski urbanistični zavod. 

Izhodišča in namen sprememb OPN Bled 

Iz obrazložitev namena spremembe OPN Bohinj je mogoče razbrati, da gre za spremembe in 
dopolnitve tekstualnega in grafičnega dela odloka. Pri spremembi tekstualnega dela odloka 
gre za posodobitev določil strateškega dela, ki so v pretežni meri redakcijske narave ter za 
spremembe izvedbenega dela, ki se nanašajo na jasnejše definiranje določil. 

Grafični del odloka se spreminja v manjši meri, in sicer so predvidene posamezne 
spremembe podrobnejše namenske rabe znotraj stavbnih zemljiščih, posamezne spremembe 
stavbnega zemljišča v primarno rabo ter spremembe namenske rabe znotraj primarne rabe 
zaradi uskladitve s stanjem v prostoru ali izdanimi odločbami o krčitvah gozdov v kmetijske 
namene. Spremembe namenske rabe iz primarne rabe v stavbno zemljišče so izvedene v 
manjši meri, in sicer kot uskladitve potekov cest in drugih ureditev na podlagi strokovnih 
podlag ali uskladitve z že sprejetimi akti. 
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Značilnosti območja 

Območje Občine Bled znotraj narodnega parka predstavlja le 1.8% celotnega območja 
narodnega parka. Občina se v park zajeda na območju Sv. Katarine in Homa nad sotesko 
Vintgar ter na vzhodnem delu planote Pokljuka. V območju občine znotraj parka ni stalno 
naseljenih prebivalcev, močno prevladujejo gozdne površine, med katerimi je nekaj planin, 
in sicer Belska planina, Rečiška planina, Planina za jamo, Berjanca (vse štiri so kot kulturna 
krajina zajete v register kulturne dediščine) ter posamezni rovti. V območje se zajeda tudi 
zgornji del nekdanjega smučišča Zatrnik. Na območju Sv. Katarine je znotraj območja parka 
gostinski objekt s spremljajočo infrastrukturo (igrišče, parkirišče, ...). 

Območje zaznamuje kraška planota Pokljuka (geomorfološka narava vrednota) s 
prevladujočimi spremenjenimi smrekovimi sestoji ter šotna barja Šijec, Malo Blejsko barje 
in Veliko Blejsko barje (botanična, geološka, zoološka in hidrološka naravna vrednota). V 
območju je tudi izvir in povirje reke Ribšice (hidrološka in botanična naravna vrednota). 

Del med Rečiško planino, Zatrnikom, Ogrincem in Belsko planino je na podlagi načrta 
upravljanja narodnega parka opredeljen kot širše mirno območje za divjega petelina 
Kokošinjica - Voklo, ki zajema tri manjša območja (Rečiška planina - greben, Ogrinc -
Vokel in Kokošinjica). 

Tudi vsa zgoraj omenjena šotna barja so del z načrtom upravljanja narodnega parka 
določenih mirnih območij. 

Mirna območja izhajajo iz varstvenega režima 1. točke 1. odstavka 13. člena ZTNP-1 
(prepovedano je izvajati posege in dejavnosti, ki bi lahko poslabšali ekološke razmere na 
območju narodnega parka in posledično negativno vplivali na ugodno stanje rastlinskih in 
živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, ki so pomembni za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti) in imajo določene omejitve glede gibanja znotraj območij in glede izvajanja 
gozdarske dejavnosti. 

Triglavski narodni parte ingtav National Parit 
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Ime mirnega območja 
Barje Sijec 

Blejsko barje 

Kokošinjica 

Ogrinc - Vokel 

Rečiška planina - greben 

Kokošinjica - Voklo - širše območje 

Omejitev 
popolna celoletna omejitev dostopa na območje ali 
njegove rabe 
popolna celoletna omejitev dostopa na območje ali 
njegove rabe 
popolna omejitev dostopa na območje od I. marca do 
1. julija, razen s predhodnim soglasjem javnega 
zavoda in v spremstvu naravovarstvenega nadzornika 
hoja in uporaba izključno označenih obstoječih 
planinskih poti, mulatjer ali tistih poti, katerih uporabo 
dovoli javni zavod; prepoved izvajanja gozdarske 
dejavnosti od 1. marca do 1. julija 
hoja in uporaba izključno označenih obstoječih 
planinskih poti, mulatjer ali tistih poti, katerih uporabo 
dovoli javni zavod; prepoved izvajanja gozdarske 
dejavnosti od 1. marca do 1. julija 
hoja in uporaba izključno označenih obstoječih 
planinskih poti, mulatjer ali tistih poti, katerih uporabo 
dovoli javni zavod 

Varstveni režimi, pravila ravnanja in načrt upravljanja narodnega parka 

Na podlagi 22. člena ZTNP-1 morajo biti prostorski akti lokalnih skupnosti usklajeni z 
ZTNP-1 in načrtom upravljanja narodnega parka (Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega 
narodnega parka za obdobje 2016-2025 (Uradni list RS, št. 34/16). To pomeni, da je 
potrebno pri načrtovanju upoštevati varstvene režime parka, pravila ravnanja ter usmeritve iz 
načrta upravljanja. 

Varstveni režimi 

Celotno območje občine Bled, ki leži znotraj narodnega parka leži v tretjem varstvenem 
območju, zato veljajo vsi splošni varstveni režimi iz 13. člena ZTNP-1. 

Po pregledu osnutka SD4 OPN Bled JZTNP ugotavlja, da predlagane spremembe niso v 
nasprotju z varstvenimi režimi narodnega parka. 

JZTNP kljub temu opozarja, da se s spremembo OPN-ja predlaga izbris potrebnosti 
pridobitve pozitivnega mnenja kmetijsko svetovalne službe za gradnjo pomožnih kmetijskih 
objektov v naravnem okolju narodnega parka (3. odstavek 147. člena SD4 OPN Bled). 
Obveznost pridobitve pozitivnega mnenja kmetijsko svetovalne službe izhaja iz varstvenega 
režima (18. točka 13. člena ZTNP-1), zato JZTNP predlaga, da se 147. člen SD4 OPN Bled v 
tem delu ne spreminja. Potrditev lokacije, ki jo omenjeni 3. odstavek 147. člena SD4 OPN 
Bled nalaga občinskemu upravnemu organu, JZTNP in ZVKDS-ju mora biti skladna s 
pravili gradbene zakonodaje, ki ne daje pooblastil JZTNP-ju za tovrstna dejanja. JZTNP v 
okviru upravnih postopkov pridobivanja naravovarstvenih in kulturnovarstvenih soglasij in 
mnenj za posege v prostor in gradnje sodeluje z mnenjem, v okviru katerega se sicer tudi 
opredeljuje do lokacije posega. 

V 151. členu osnutka SD4 OPN Bled so v 12. točki, ki sicer ni predmet sprememb, navedeni 
pogoji za vožnjo z gorskim kolesom (vožnja z gorskimi kolesi je dopustna samo po 
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obstoječih prometnicah, vlakah, kolovozih in poteh, širših od dveh metrov). JZTNP 
ugotavlja, da ta točka ni skladna z varstvenim režimom iz 43. točke 13. člena ZTNP-1, ki 
pravi, da je prepovedano »voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z motornimi 
vozili in s kolesi v naravnem okolju, razen za službene vožnje javne gozdarske, 
naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, pri inšpekcijskem nadzoru, 
delu preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev, obrambe, zaščite in reševanja, policije, 
gorskih in jamskih reševalcev ter gasilcev, za vožnje pri opravljanju lovskočuvajske in 
ribiškočuvajske ter kmetijsko-svetovalne službe, gospodarjenja z gozdovi in divjadjo, 
opravljanja kmetijskih, geodetskih, geoloških del in urejanja voda.« Vožnja s kolesi je torej 
v območju parka dopustna le po obstoječih prometnicah (npr. državne, občinske ceste, 
gozdne ceste), v naravnem okolju pa le po poteh, določenih v načrtu upravljanja parka, pri 
čemer se za naravno okolje štejejo tudi planinske poti, pohodniške poti, lovske poti in steze 
ter druge poti v naravnem okolju. V veljavnem načrtu upravljanja parka znotraj občine Bled 
ni določenih poti za vožnjo s kolesi v naravnem okolju, zato JZTNP predlaga, da se 
omenjeno točko 151. člena OPN Bled ustrezno popravi. 

Ravnanja, posegi in dejavnosti (23. člen ZTNP-1) 

Vsako ravnanje, poseg ali dejavnost v narodnem parku je treba izvajati v obsegu, na način in 
z uporabo tehničnih pripomočkov, ki najmanj ogrožajo cilje narodnega parka, naravno 
ravnovesje, ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, naravne, krajinske in kulturne 
vrednote v narodnem parku, kulturno dediščino in sam narodni park. 

Pri gradnji novih ali nadomestnih objektov in rekonstrukciji ali obnovi obstoječih se 
prednostno uporablja materiale, značilne za narodni park, ter gradi skladno z značilnostmi 
kulturne dediščine v narodnem parku ter na način, ki upošteva stavbno tipologijo območja, 
še posebej na planinah in v starih vaških jedrih ali stavbnih gručah. 

Varstvene in razvojne usmeritve za dejavnosti v narodnem parku (18 poglavje načrta 
upravljanja) 

Vsa ravnanja, posegi ali dejavnosti v narodnem parku se morajo načrtovati in izvajati v 
skladu z varstvenimi režimi na podlagi ZTNP-1, njihovo konkretizacijo v načrtu upravljanja 
ter v skladu z varstvenimi in razvojnimi usmeritvami ob upoštevanju načela trajnosti in 
optimalnega doseganja varstvenih in drugih ciljev narodnega parka. 

Dejavnosti, posegi in ravnanja se izvajajo tako, da se ohranjajo vse bistvene sestavine 
narave: ekosistemi, rastlinske in živalske vrste in naravne vrednote ter tudi kulturna 
dediščina in krajina. 

JZTNP ugotavlja, da so spremembe osnutka SD4 OPN Bled skladne z varstvenimi in 
razvojnimi usmeritvami iz načrta upravljanja. Med grafičnimi spremembami odloka so v 
območju parka posamezne spremembe primarne rabe zaradi uskladitve s stanjem v prostoru 
in izdanimi odločbami o krčitvah gozdov v kmetijske namene. Krčitve gozdov v kmetijski 
namen na .območju rovtov in planin ter posledično sprememba namembnosti iz gozda v 
kmetijski namen je skladna z varstvenimi režim narodnega parka. 
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Ključne dejavnosti na območju občine Bled znotraj narodnega parka so gozdarstvo, 
kmetijstvo in turizem (območje Homa in Sv. Katarine), zato je potrebno pri usmerjanju 
dejavnosti skozi občinske prostorske akte predvsem upoštevati varstvene in razvojne 
usmeritve iz poglavij 18.1, 18.2 in 18.12 načrta upravljanja ter omejitve, ki izhajajo iz 
omejevanja dejavnosti na lokacijah mirnih območij, zato jih je smiselno vključevati v 
občinske prostorske akte. 

Prostorske ureditve državnega pomena in državni prostorski akti 

Del nekdanjega smučišča Zatrnik je v območju občine Bled, zato so v OPN Bled opredeljeni 
podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP območje PL-2 - Smučišče Zatrnik v 156. 
členu odloka. JZTNP predlaga, da se konkretni podrobni PIP za to območje popravijo 
skladno s sprejetim sklepom o določitvi smučišč v območju narodnega parka in s spremembo 
ZTNP-1. 

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2016 izdalo Sklep o ugotovitvi obsega obstoječih 
smučišč v Triglavskem narodnem parku in obstoječega kampa v Bohinju 
(https://www.tnp.si/sl/iavni-zavod/zakonodaia/). v katerem je opredeljena natančna meja 
smučišča Zatrnik. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1 A) 
(Uradni list RS, št. 60/17) pa je prinesel spremembe za prostorske ureditve državnega 
pomena v narodnem parku, med katerimi je tudi nekdanje smučišče Zatrnik in za katere je 
ZTNP-1 predvidel nujnost sprejetja državnih prostorskih načrtov. S spremembo je možno 
tovrstna območja urejati tudi z občinskimi prostorskimi načrti. 2. člen omenjene spremembe 
namreč pravi: Ministrstvo, pristojno za prostor, in parkovna lokalna skupnost se dogovorita, 
da parkovna lokalna skupnost lahko načrtuje manjše prostorske ureditve državnega pomena, 
če je glede na povezanost prostorske ureditve državnega pomena s prostorsko ureditvijo 
lokalnega pomena to primerneje. Ministrstvo, v katerega delovno področje spada prostorska 
ureditev, ministrstvo, pristojno za prostor, in ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, ter 
parkovna lokalna skupnost pred začetkom priprave prostorskega akta, s katerim se načrtuje 
prostorske ureditve državnega pomena, sklenejo dogovor, v katerem se določijo obveznosti 
glede priprave in sprejemanja prostorskega akta in druge medsebojne obveznosti, 
pomembne za pripravo občinskega prostorskega akta. 

Lepo pozdravljeni! 
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