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2 OSNOVNI PODATKI ZA OBMOČJE PROSTORSKEGA AKTA 

Občina Bled obsega 72,3 km2 in spada med srednje gosto poseljene Gorenjske občine. Ima 7.981 
prebivalcev (SURS, oktober 2017). Poselitev je skoncentrirana v Blejskem kotu, med strugama Save 
Bohinjke na jugu in Save Dolinke na vzhodu. 62 % vseh prebivalcev občine živi v naselju Bled. 
Manjša naselja so na obronkih Pokljuke na zahodu in Jelovice na jugu. Po površini sodi med večje 
občine v Sloveniji. Ima 10 naselij: Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Koritno, Kupljenik, Obrne, Ribno, 
Selo pri Bledu, Slamniki in Zasip. Občina meji na sosednje občine Bohinj, Gorje, Jesenice, Žirovnica 
in Radovljica. 

Mesto Bled je občinsko središče, ki se razvija kot pomembnejše lokalno središče s posameznimi 
regionalnimi in nacionalnimi funkcijami. Združuje oskrbne, upravne, vzgojno izobraževalne, 
zdravstvene, kulturne in druge družbene dejavnosti. Je alpsko mesto, ki sodi med starejše turistične 
kraje v Sloveniji. Sestavljeno je iz historičnih ruralnih jeder, vilskih četrti, hotelsko turističnih 
območij in obsežnih parkovnih površin. Na robovih mesta so pretežno stanovanjske soseske 
enodružinskih hiš in manjša upravna, poslovna in proizvodna območja. Značilnost mesta Bled so 
obsežne naravne površine in znamenitosti znotraj urbaniziranega območja. 

Lokalna središča so naselja Zasip, Bohinjska Bela in Ribno. 

Poselitev v podeželskem zaledju mesta Bled predstavlja kakovosten vzorec gručastih vasi, med 
seboj ločenih z obdelovalnimi površinami. Gručasta naselja na območju Ribnega so locirana na 
prelomnicah med ravnino in glaciofluvialnimi terasami, ki se spuščajo proti Savama Dolinki in 
Bohinjki. Območje Ribnega obsega 4 naselja: Ribno, Selo, Bodešče in Koritno.  

Zasip leži na terasi pod obronki Homa. Sestavljata ga gručasti vaški jedri Zasip in Mužje na vzhodu, 
ki sta se v 20. stoletju z novim naseljem enostanovanjskih hiš Dolina razširili proti Sebenjam in 
Podhomu na zahodu.  

Bohinjska Bela leži nad Savo Bohinjko, v zavetju skalnega roba, ki ga je izklesal bohinjski ledenik 
na južnih obronkih Pokljuke. Sestavljajo jo gručasta naselja Spodnja in Zgornja vas ter Podklanec 
ter značilna kulturna krajina med naselji. 

Glavni gospodarski dejavnosti občine glede na število zaposlenih sta predelovalna dejavnost in 
turizem. 

3 BILANCA POVRŠIN ZEMLJIŠČ NAMENSKE IN OSNOVNE 

DEJANSKE RABE 

Prikazana je primerjava bilanc namenske rabe prostora iz veljavnega prostorskega akta občine Bled 
in dejanske rabe prostora MKGP. Podatki so problematični zaradi različnih natančnosti zajema, 
časa nastanka, potreb in geodetskih podlag. Namenska raba prostora je usklajena na digitalni 
katastrski načrt. Dejanska raba po MKGP se uporablja za potrebe kmetijskih evidenc po letu 2004 
ter je digitalizirana na osnovi digitalnega ortofoto načrta v merilu 1:5000 in se nenehno posodablja 
in dopolnjuje. Zaradi preglednejšega prikaza je prikazana primerjava samo na nivoju osnovne 
namenske rabe. Za izračun in prikaz bilanc sta uporabljena podatka: 

• dejanska raba tal (RABA, 9. 8. 2022), vir: http://rkg.gov.si/GERK/ 

• vektorska oblika namenske rabe OPN Bled (julij, 2014), vir: Občina Bled. 

V kartografskem delu Prikaza stanja prostora je prikazana veljavna podrobna namenska raba 
Občine Bled z označenimi območji, večjimi od 5000 m2, kjer se namenska raba razlikuje od 
osnovne dejanske rabe po MKGP.  

Razlika med namensko rabo in dejansko rabo po MKGP je očitna na območju mestnih parkovnih 
gozdov v okolici Blejskega jezera. Ti so po dejanski rabi MKGP gozdna zemljišča, po veljavni 
namenski rabi pa so opredeljeni z namensko rabo zelenih površin (ZPg), ki je skladno s pravilnikom 
o pripravi OPN stavbno zemljišče. Ne glede na to je z odlokom o OPN določeno, da se glede 
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dopustnih objektov in posegov na območjih mestnih parkovnih gozdov (ZPg) uporabljajo določila, 
ki veljajo za območja s podrobno namensko rabo gozd s posebnim namenom (Gpn). 

4 OPIS PODATKOVNE BAZE 
  I M E  P O D A T K A   V I R   D A T U M  P O D A T K A  

O B M O Č J A  V A R S T V A  N A R A V E        

ekološko pomembna 
območja 

 EPOPolygon  

portal ARSO 

 

januar 2021 

naravne vrednote  NV_POLIPolygon  

O B M O Č J A  V A R S T V A  K U L T U R N E  D E D I Š Č I N E      

kulturna dediščina  eVRD_prenos_D48  MK  december 2022 

izjemne krajine  izjem_kraj  MOP  2005 

vile  vile  MK  oktober 2017 

V O D E ,  P O P L A V N A  I N  E R O Z I J S K A  O B M O Č J A      

kategorije vodotokov  kateg_vodotok  eVODE  januar 2021 

kopalne vode 

 DRSV_KOPAL_VODE_OBM  

eVODE 

 

januar 2021  DRSV_KOPAL_VODE_PRISP_OBM   

 DRSV_KOPAL_VODE_VPL_OBM   

erozijska območja  PUH_NUV1_OPK_EROZIJE  eVODE  januar 2021 

poplavna in druga ogrožena 
območja 

 DRSV_OPKP_REDKE_POPL  eVODE 
 

januar 2021 

prispevno območje 
Blejskega jezera in Radovne 

 prispevno_Blejskojezero_Radovna  ARSO 
 

januar 2013 

prispevno območje Mišce  prispevno_Misca  ARSO  februar 2009 

izviri  izviri  ARSO  februar 2009 

stabilnost zemljišč  stabilnost_zemljisca  ARSO  februar 2009 

močvirja in barja  mocvirja_barja  ARSO  februar 2009 

K M E T I J S K A  I N  G O Z D N A  Z E M L J I Š Č A      

najboljša kmetijska zemljišča  K1_OPN_Bled  OPN Bled  julij, 2014 

varovalni gozd  SLO_VAR_2015  ZGS  2015 

G O S P O D A R S K A  J A V N A  I N F R A S T R U K T U R A      

oskrba s pitno vodo 

 vodovod_omrez_o  Infrastruktura Bled d.o.o.  januar 2013 

 vodovod_crpalisce  
Dolgoročni program oskrbe s 
pitno vodo v občini Bled 

 

februar 2009 

odvajanje in čiščenje 
odpadne vode 

 Kanalizacija_omrez_o  
WTE Projektna družba 
Bled d.o.o. 

 
november 2011 

objekti za ravnanje z 
odpadki 

 Odpadki_objekti  Infrastruktura Bled d.o.o. 
 

oktober 2009 

elektroenergetsko omrežje  
Elektrika_omrezje 

 Elektro Gorenjska d.d. 
 

januar 2013 
Elektrika_objekti 

plinovodno omrežje  Plinovod_omrez_o_d  Adriaplin d.o.o.  januar 2013 

postajališča javnega 
prometa 

 postajalisca_bled  portal Enotni daljinar 
 

oktober 2017 

železnica  promet_zeleznica  MOP  oktober 2008 

ceste  promet_ceste  MOP  oktober 2008 
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  I M E  P O D A T K A   V I R   D A T U M  P O D A T K A  

vodna infrastruktura  natega_dovod  ARSO  oktober 2013 

5 OPIS KVALITETE IN OPOZORILO O PRIMERNOSTI IN 

ZANESLJIVOSTI UPORABE POSAMEZNIH DELOV 

GRAFIČNEGA DELA PRIKAZA STANJA PROSTORA  

Na kvaliteto in pozicijsko natančnost podatkov vpliva natančnost prostorskih podatkov (merilo) v 
odnosu do geodetske podlage, na kateri je bil posamezni podatek pripravljen (topografski načrti 
v različnih merilih, digitalni katastrski načrti - DKN, digitalni ortofoto posnetki - DOF, ipd.). 

Veljavni prostorski akt OPN, ki prikazuje osnovno namensko rabo, zasnovo infrastrukture in delitev 
občine na posamezne enote urejanja, je praviloma v natančnosti DKN oziroma zemljiškega 
katastra, medtem ko so podatki o območjih varstvenih režimov izdelani predvsem na temeljnih 
topografskih načrtih ali digitalnih ortofoto posnetkih v merilu 1:5.000 in 1:10.000, nekateri celo 
v merilu 1:25.000 oziroma 1:50.000. Dejanska kmetijska raba ter register stavb sta izdelana na 
podlagi ortofoto posnetka.  

Podlaga v prikazu stanja prostora sta zemljiški kataster in kataster stavb. Zaradi različnih lokacijskih 
natančnosti teh dveh podatkov in podatkov varstvenih režimov lahko pride do napačnega 
grafičnega preseka med podatki, saj tako dobljen presek zemljiškega katastra z ostalimi podatki 
ne odraža nujno dejanskega pravnega stanja in katastrskega stanja v naravi. Za pravilno razlago 
dobljenih rezultatov je zato potrebna ustrezna strokovna interpretacija grafičnih podatkov. 

 


