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PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Bled sprejme Obvezno razlago Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled

PREDSTAVNICA PREDLAGATELJA: Saša Repe, višja svetovalka za prostor

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) ter 75. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB in 78/09) je Občinski
svet Občine Bled na __. redni seji dne __. __. 2013 sprejel
OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 54/04
in spremembe)
1. člen
22. člen, ki določa prostorske ureditve in gradnje v območjih kmetijske proizvodnje PK:
"- gradnje objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, gospodarska
poslopja, skednji, silosi, sušilnice, strojne lope, shrambe, kašče, kozolci, rastlinjaki in steklenjaki,
ograje, ribogojnice, vrtnarije, obore in drugi pomožni objekti namenjeni kmetijski dejavnosti) ter
gradnje dopolnilnih dejavnosti kmetij,
- dozidave in nadzidave obstoječih stavb,"
v povezavi z 49. členom, ki določa posebna merila in pogoje po morfoloških enotah za
makroceloto Bled, in sicer za morfološko enoto BL K4: Območje vrtnarije Mlino:
»Gradnja novih in sprememba namembnosti v stanovanjske stavbe (SE) ni dovoljena. Dovoljene so
gradnje in prostorske ureditve za potrebe vrtnarije,«
se razlagata tako, da so v sklopu vrtnarije lahko tudi spremljajoči objekti oz. dejavnosti gostinske
nastanitve za izvajanje dejavnosti turizma na kmetiji, in sicer druge gostinske stavbe za
kratkotrajno nastanitev – glamping hiške, ki kot dopolnilna dejavnost kmetij omogočijo
ekonomsko upravičeno delovanje vrtnarije.
2. člen
Skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Ur. l. RS št. 33-2003, 78/2005, 25/2010, 109/2011) gre za stavbe:
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Sem spadajo med drugim tudi:
- bungalovi ter druge gostinske stavbe za nastanitev, ki niso razvrščene drugje.
Glamping hiška je preprost enoetažni bivalni objekt do površine 30 m2 v leseni izvedbi oziroma
samo lesen podest pod šotorom. Kota vhoda v objekt je običajno na ravni pritličja, v primeru
postavitve na drevesno vegetacijo pa je ustrezno prilagojena.
2. člen
Ta razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled
(Uradni list RS, št. 54/04) in velja z dnem uveljavitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 54/04).
Št.
Bled, dne X. X. 2013
Janez Fajfar l. r.
Župan Občine Bled

Obrazložitev:
Vrtnarija Mlino na lokaciji Cesta Gorenjskega odreda 16 spada med območja kmetijske
proizvodnje PK, kjer so dovoljene:
- gradnje objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, gospodarska
poslopja, skednji, silosi, sušilnice, strojne lope, shrambe, kašče, kozolci, rastlinjaki in
steklenjaki, ograje, ribogojnice, vrtnarije, obore in drugi pomožni objekti namenjeni
kmetijski dejavnosti) ter gradnje dopolnilnih dejavnosti kmetij,
- dozidave in nadzidave obstoječih stavb.
Z namenom ekonomske upravičenosti delovanja vrtnarije se kot dopolnilna dejavnost kmetije
smatrajo tudi spremljajoči objekti oz. dejavnosti gostinske nastanitve za izvajanje dejavnosti
turizma na kmetiji.
V prilogi se nahaja tudi konceptualna zasnova območja.
Ocena finančnih posledic:
V primeru postavljanja t.i. glamping hišk oz. podobnih nastanitev v šotorih gre za inovativen
turistični produkt, kar pomeni, da se bo dvigovala raven turistične ponudbe na Bledu in s tem
njena dodana vrednost za celotno skupnost. Finančne posledice za občinski proračun bodo v
obliki povečanega komunalnega prispevka, NUSZ in turistične takse. Natančen izračun še ni na
voljo.
Pripravil:
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave

