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10) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 

Pobuda za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za južno 
razbremenilno cesto na Bledu. 

 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Saša Repe, vodja odd. za 
varstvo okolja in urejanja prostora. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled pobudo za spremembo Odloka o lokacijskem 
načrtu za Južno razbremenilno cesto (R 315, odsek 1089) na Bledu 
(Ur.list RS, št. 65/2002) zavrača. Gradnja JRC naj se v celoti izvede v 
skladu z veljavnim lokacijskim načrtom.  
 
 
 

 
Janez Fajfar, 

        univ.dipl.etnolog,prof.geografije 
župan Občine Bled  
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OBRAZLOŽITEV: 

 
Glede na prejeto pobudo za spremembo Odloka o lokacijskem načrtu za Južno 
razbremenilno cesto (R 315, odsek 1089) na Bledu (Ur.list RS, št. 65/2002) (v nadaljevanju 
Odlok), strokovne službe Občine Bled v skladu z dosedanjimi strokovnimi raziskavami 
predlagajo občinskemu svetu, da pobudo zavrne.  
 
Predstavniki stroke, ki se ukvarjajo z gradnjo cestnega in avtocestnega omrežja v RS (DDC 
d.o.o., odgovorni projektant g. Repež) so sprejeto varianto poteka JRC že v postopku izbite 
trase označili kot najbolj ekonomično, edino možno izvedljivo v skladu z namenom (prometna 
razbremenitev Blejskega jezera) in najmanj problematično z vidika posega in razvrednotenja 
prostora. Sprejeti Odlok je sprejet tudi v skladu s pogoji in soglasjem pristojnih nosilcev 
urejanja prostora, kot je Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Zavod RS za varstvo 
narave in drugih. Občina Bled s tem, ko od sprejete trase ne odstopa, upošteva strokovne 
usmeritve pristojnih služb. 
 
Pobudniki za spremembo lokacijskega načrta, ki se čutijo najbolj prizadete glede posega v 
prostor na območju Mlina, so svojo varianto poteka trase JRC predlagali v letu 2005. Takrat 
so pobudo naslovili tudi na Ministrstvo za promet, ki je v odgovoru podalo mnenje, da MP z 
vidika ureditve državne ceste nima nobenih razlogov za spremembo veljavnega odloka, saj 
odmik trase od naselja Mlino oziroma od Blejskega jezera postavlja pod vprašaj koncept 
razbremenitve ožjega območja jezera z vidika lokalnega prometa. Takratni župan Jože 
Antonič je glede na navedeno septembra 2005 Ministrstvu za promet tudi podal odločitev 
Občine Bled, da se postopki JRC vodijo po sprejetem LN.  
V mesecu februarju 2008 je projektant g. Repež na željo krajanov, izraženo na arhitekturno 
urbanistični delavnici, ponovno predstavil in s prometno tehničnega vidika ocenil potek 
variante krajanov Mlina. Ena poglavitnih slabosti predlagane variante je, da JRC v tem delu 
poteka izgubi svoj pomen, postane obvoznica in ne več razbremenilna cesta, ki bi 
razbremenila predvsem promet okoli jezera, saj ne omogoča priključevanja vasi Mlino. S 
strokovno presojo trase se je tudi izkazalo, da je potek predlagane trase, glede na standarde 
tehnično neizvedljiv. Niveletni prikaz je pokazal, da gre na enem delu trase za skoraj 18% 
naklon vzpona (kar presega naklon vzpona na Korensko Sedlo z avstrijske strani), če pa bi 
se temu želeli izogniti, bi morali zgraditi vsaj 250 m dolg viadukt z naklonom vzpona 8% (kar 
presega naklon vzpona v Betinu), križišče s cesto Svobode pa bi moralo biti 13 m pod višino 
lege današnje ceste, kar bi pomenilo tudi precejšnjo spremembo niveletnega poteka sedanje 
ceste proti Bohinju.G. Repež je svoje strokovne trditve dodatno obrazložil in utemeljil tudi na 
ogledu poteka predlagane trase na terenu, ki so se ga udeležili tudi krajani Mlina. Poleg 
popolnoma tehničnih razlogov, ki imajo tudi svojo negativno ekonomsko plat pa je 
predlagana trasa krajanov Mlina sporna tudi zaradi degradacije varovanega območja 
naravne vrednote Mokrišče pod blejsko Pristavo, ki se ji glede na pogoje Zavoda RS za 
varstvo narave sprejeta trasa v celoti izogne, prav tako pa tudi degradacije varovanega 
območja naravne vrednote (levi breg reke Save…) 
 
Celotna investicija izgradnje JRC je vredna cca 27 mio €*. Dejstvo je, da ima država 
rezervirana proračunska sredstva v letu od 2009 do 2012 za izgradnjo JRC na podlagi 
sprejetega Odloka. V kolikor bi občina sprejeti Odlok spreminjala, bi glede na časovni zamik 
zaradi sprejemanja sprememb Odloka država sredstva porabila za drug namen.  
*izvleček iz NRP Proračuna RS za 2009 

PROJEKT: obvoznica Bled (Jug) 
vrednost konec financ.  plan2 009 plan2010 plan2011 plan2012     
27.254.253  31.12.2012  2.169.170 6.200.000 10.000.000 7.000.000  
 
Od meseca novembra 2007 do januarja 2008 je na Bledu potekala arhitekturno urbanistična 
delavnica. Večina strateškega načrtovanja in pobud turistične, gospodarske in drugih 
dejavnosti je bila pogojena z gradnjo JRC. Razvoj Bleda je skoraj v celoti pogojen z 
razbremenitvijo prometa na jezerski obali, le-ta pa z izgradnjo JRC. 
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4.12.2007 je bila v časopisu Gorenjski glas objavljena anketa, v kateri so naključno izbrani 
občani odgovarjali na vprašanje, ali se strinjajo s sprejeto traso južne obvoznice. Anketa je 
pokazala, da se kar tri četrtine občanov s sprejeto traso JRC strinja, 12% sprejete trase ne 
odobrava in 13% jih o predlogu nima izoblikovanega mnenja. Tudi ta podatek kaže na to, da 
je velika večina občanov Bleda sprejetemu Odloku naklonjena, zato je prav, da se pobuda, ki 
zajema manjše število občanov povsem utemeljeno zavrne. 
 
Občinskemu svetu z zgornjo utemeljitvijo upoštevajoč strokovne inženirske kriterije za 
gradnjo tovrstnih cest, pogoje Zavoda RS za varstvo narave (naravna vrednota – mokrišče 
pod blejsko Pristavo, območje Save Bohinjke), zagotavljanje namena JRC in jasno izraženo 
stališče gospodarstva in javnosti zato predlagamo, da se pobuda o spremembi lokacijskega 
načrta za JRC v celoti zavrne, kot nesprejemljiva, gradnja JRC pa se izvede v skladu z 
veljavnim lokacijskim načrtom. 
 
 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič,  
oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora 
 
 
Saša Repe, univ.dipl.ing.arh     Matjaž Erjavec, univ.dipl.ing.arh 
Vodja oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Direktor OU 
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STROKOVNA UTEMELJITEV ODGOVORNEGA PROJEKTANTA G. REPEŽA:  
1. SLIKA: modra linija – SPREJETA TRASA; rdeča linija: PREDLOG TRASE KRAJANOV MLINA  
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STROKOVNA UTEMELJITEV ODGOVORNEGA PROJEKTANTA G. REPEŽA:  
2. SLIKA: VZDOLŽNI PREREZ PREDLOGA TRASE KRAJANOV MLINA  
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STROKOVNA UTEMELJITEV ODGOVORNEGA PROJEKTANTA G. REPEŽA:  
3. SLIKA: VZDOLŽNI PREREZ PREDLOGA TRASE KRAJANOV MLINA  

 


