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PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o prvih spremembah 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda. 
 
 
Na podlagi 61. b in v povezavi s 53. a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 

št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 

ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Bled 

(Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na svoji __. redni seji dne __. 

__. 2016 sprejel 

Odlok 

o prvih spremembah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče Bleda 

 

1. člen 

S tem odlokom se po kratkem postopku sprejmejo prve spremembe Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Ožje središče Bleda, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Ožje središče Bleda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2015, 50/2015 

- popravek). 

 

2. člen 

Črta se 103. člen odloka. 

 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
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Obrazložitev: 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljevanju 

MOP) je Občini Bled dne 27. 7. 2016 posredovalo poziv za razveljavitev 103. člena Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ožje središče Bleda (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 47/2015, 50/2015 – popravek) – v nadaljevanju OPPN OSB. MOP je v postopku 

nadzora zakonitosti in ustavnosti splošnih in posamičnih aktov občin s področja urejanja 

prostora pri pregledu OPPN OSB ugotovilo, da le-ta v 103. členu določa, da vse projektne rešitve 

na območju podrobnega načrta potrjuje tudi Občina Bled. MOP ugotavlja, da je navedena določba 

odloka nezakonita, saj ima občina pravico in dolžnost s splošnim aktom vnaprej jasno in 

nedvoumno določiti pravila oziroma pogoje glede umeščanja objektov, novogradenj v prostor, 

ter da je nedopustno vse projektne rešitve na območju OPPN OSB vezati na potrditev s strani 

Občine Bled. MOP v pozivu občini nalaga razveljavitev predmetnega člena.  

Zakon o prostorskem načrtovanju v 61. b v povezavi s 53. a členom predvideva kratek postopek 
sprememb in dopolnitev prostorskih aktov, med drugim tudi za namen upoštevanja opozorila 
pristojnih ministrstev, ki občini v postopku nadzora zakonitosti občinskega prostorskega načrta 
v skladu s predpisi o državni upravi oziroma lokalni samoupravi predlagajo razveljavitve 
njegovih posameznih določb. 
 


