
Legenda:

meja vodnega zemljišča (parcele s parcelno
številko 1144/2, 1144/13, 1144/15,
1144/16, 1144/17, 1144/20, 1144/21,
1144/22, 1144/23, 1144/24, 1144/25,
1144/26, 1144/33, 1144/34, 1144/35,
1144/36, 1144/37, 1144/38, 1144/41,
1144/42, 1144/43, 1144/44, 1144/45,
1144/48, 1144/49, 1144/50,1144/51, vse
k.o. 2191 Želeče)

lokacija pomolov, pristanišč in čolnarn (po
arhivskem fotomaterialu)

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Lokacije pomolov in čolnarn skozi zgodovino

1:7500

1
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Legenda:

meja vodnega zemljišča (parcele s parcelno
številko 1144/2, 1144/13, 1144/15,
1144/16, 1144/17, 1144/20, 1144/21,
1144/22, 1144/23, 1144/24, 1144/25,
1144/26, 1144/33, 1144/34, 1144/35,
1144/36, 1144/37, 1144/38, 1144/41,
1144/42, 1144/43, 1144/44, 1144/45,
1144/48, 1144/49, 1144/50,1144/51, vse
k.o. 2191 Želeče)

meja plovbnega območja (določeno z
Odlokom o določitvi plovbnega režima po
Blejskem jezeru)

plovbno območje

območje kopalnih voda (Uredba o
upravljanju kakovosti kopalnih voda):
1 - Grajsko kopališče
2 - Mala Zaka
3 - Velika Zaka
4 - kopališče Vila Bled
5 - kopališče Grand Hotel Toplice

vadbeno območje veslaških čolnov

vstopno izstopno mesto

pristanišče za pletne

pristanišče za čolne

pristanišče za čolne v pokriti čolnarni

pristanišče za čolne na električni pogon

pletna

čoln

čoln na električni pogon

veslaški čoln
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datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječi plovbni režim

1:7500

2
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Legenda:

meja vodnega zemljišča (parcele s parcelno
številko 1144/2, 1144/13, 1144/15,
1144/16, 1144/17, 1144/20, 1144/21,
1144/22, 1144/23, 1144/24, 1144/25,
1144/26, 1144/33, 1144/34, 1144/35,
1144/36, 1144/37, 1144/38, 1144/41,
1144/42, 1144/43, 1144/44, 1144/45,
1144/48, 1144/49, 1144/50,1144/51, vse
k.o. 2191 Želeče)

meja plovbnega območja (določeno z
Odlokom o določitvi plovbnega režima po
Blejskem jezeru)

plovbno območje

območje kopalnih voda (Uredba o
upravljanju kakovosti kopalnih voda):
1 - Grajsko kopališče
2 - Mala Zaka
3 - Velika Zaka
4 - kopališče Vila Bled
5 - kopališče Grand Hotel Toplice

vadbeno območje veslaških čolnov

pristani za pletne

pristani za električne čolne

čolnarne

privezi za lesene čolne

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Pristani, čolnarne in privezi po PUPu

1:7500

3
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Legenda:

meja vodnega zemljišča (parcele s parcelno
številko 1144/2, 1144/13, 1144/15,
1144/16, 1144/17, 1144/20, 1144/21,
1144/22, 1144/23, 1144/24, 1144/25,
1144/26, 1144/33, 1144/34, 1144/35,
1144/36, 1144/37, 1144/38, 1144/41,
1144/42, 1144/43, 1144/44, 1144/45,
1144/48, 1144/49, 1144/50,1144/51, vse
k.o. 2191 Želeče)

meja plovbnega območja (določeno z
Odlokom o določitvi plovbnega režima po
Blejskem jezeru)

plovbno območje

območje kopalnih voda (Uredba o
upravljanju kakovosti kopalnih voda):
1 - Grajsko kopališče
2 - Mala Zaka
3 - Velika Zaka
4 - kopališče Vila Bled
5 - kopališče Grand Hotel Toplice

vadbeno območje veslaških čolnov

pristani za pletne

privezi za lesene čolne

čolnarne

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje

1:7500

4



leseni podesti

tlakovana površina

ZDRAVILIŠKI PARK

sprehajalna pot

Veslaška promenada

sprehajalna pot

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / pristanišče v Zdraviliškem parku

1:500

5.1

Pristanišče v Zdraviliškem parku je namenjeno pristajanju in vstopanju ter
izstopanju s pleten. Ob obstoječi tlakovani površini so na obstoječi zidec
nameščeni leseni podesti, ki omogočajo pristajanje in dostopanje do pleten.



Blejsko jezero

čolnarna na startu veslaške proge 

sprehajalna pot

parkovna površina

Cesta Svobode

sprehajalna pot

sprehajalna pot

Čolnarna na startu veslaške proge je namenjena hrambi rekvizitov in čolna za
veslaška tekmovanja. Zgornji prostor je v primeru tekmovanj namenjen
sodnikom, napovedovalcem... Čolnarna je zgrajena iz lesa, vrhnji del, ki je nastal
kasneje ima steklena okna in manjši stolp z zvoncem.

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
š išenska cesta 2 I  1000 l jubljana
386 1 518 73 90 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1249

Obstoječe stanje / čolnarna na startu veslaške 
proge

1:500

5.2



Blejsko jezero

lesena ploščad

Kazina

sprehajalna pot

sprehajalna pot Cesta Svobode

lesena ploščad

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / pristanišče pod Kazino

1:500

5.3

Pristanišče pod Kazino je namenjen pristajanju, vstopanju ter izstopanju s pleten
in pristajanju čolnov. Ob obali je zgrajena lesena ploščad, ki prekriva obstoječi
zidec na robu obale in omogoča pristajanje in dostopanje do pleten ter čolnov.



Blejsko jezero

čolnarna hotela Toplice

sprehajalna pot

sprehajalna pot

sprehajalna pot

hotel Toplice

kopališče hotela Toplice

Cesta Svobode

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / čolnarna hotela Toplice

1:500

5.4

Čolnarna hotela Toplice je namenjena pristajanju in skladiščenju čolnov.
Sestavljena je iz lesene konstrukcije in obloge ter ravne strehe. Čolnarna
predstavlja vstopni del v kopališče hotela Toplice.



Blejsko jezero

čolnarna Vile Lastovka

sprehajalna pot

sprehajalna pot

Vila Lastovka 

Cesta Svobode

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / čolnarna vile Lastovka

1:500

5.5

Čolnarna vile Lastovka je namenjena zasebni rabi. V njej je mesta za 4 čolne.
Zgrajena je iz lesa in betonskih podpornih zidov.



Blejsko jezero

pomol / pristanišče

pločnik

Cesta Svobode

pločnik

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / pristanišče pri restavraciji Pletna

1:500

5.6

Pristanišče pri restavraciji Pletna je namenjena oddajanju čolnov. Lesena
ploščad je umeščena na vodno gladino jezera ob kamniti oporni zid. Dostop je
omogočen preko stopnic. Ploščad omogoča privez 6 čolnov.



Cesta Svobode

sprehajalna pot

Blejsko jezero

pomol / pristanišče v Mlinem

pomol / pristanišče v Mlinem

avtobusna postaja

utrjena površina

pločnik

utrjena površina

leseni koli

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / pristanišče na Mlinem

1:500

5.7

Pristanišče na Mlinem je namenjeno pristajanju, vstopanju ter izstopanju s pleten
in pristajanju čolnov. Del obale, namenjen privezom za pletne, je oblikovan tako,
da so na ali ob obstoječi rob obale (zidec) pritrjeni leseni podesti, ki omogočajo
pristajanje in dostop do pleten. Na območju izliva so čolni privezani na obalo ali
na lesene kole zabite v jezersko dno.



sprehajalna pot
sprehajalna pot

čolnarna Vile Bled

Blejsko jezero

kopališče Vile Bled

dostop do Vile Bled

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / čolnarna Vile Bled

1:500

5.8

Čolnarna Vile Bled je namenjena za potrebe gostov Vile Bled. Skupaj s
kopališčem Vile Bled tvori zaokrožen kompleks. Zgrajena je iz lesene konstrukcije
in obloge ter ravne strehe. V čolnarni je prostora za 12 čolnov.



sprehajalna pot

Blejsko jezero

pomol pri Vili Bled

sprehajalna pot

dostop do Vile Bled

Vstopno izstopno mesto pri Vili Bled je namenjeno vstopanju ter izstopanju s
pleten. Lesena ploščad, ki omogoča pristajanje in dostop do pleten, je pritrjena
ob rob tlakovane površine. Dostop s poti je omogočen preko kamnitih stopnic.

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
š išenska cesta 2 I  1000 l jubljana
386 1 518 73 90 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1249

Obstoječe stanje / vstopno izstopno mesto pri 
Vili Bled

1:500

5.9



pločnik / sprehajalna pot

Blejsko jezero

pomol pod sodniškim stolpom

pločnik / sprehajalna pot

Kidričeva cesta

Pristanišče pod sodniškim stolpom v Veliki Zaki je namenjen oddajanju čolnov.
Lesena ploščad, ki omogoča pristajanje in dostop do čolnov je vpeta v kovinsko
konstrukcijo sodniškega stolpa. Dostop do ploščadi je omogočen preko stopnic.

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
š išenska cesta 2 I  1000 l jubljana
386 1 518 73 90 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1249

Obstoječe stanje / pristanišče pod sodniškim
stolpom v Veliki Zaki

1:500

5.10



Blejsko jezero

pomol v Veliki Zaki

sprehajalna pot

kopališčeKidričeva cesta

Veslaška promenada

Vila Sončnica

čolnarna Vile Sončnica

pločnik / sprehajalna pot

kopališki pomol 

betonski pomol

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
š išenska cesta 2 I  1000 l jubljana
386 1 518 73 90 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1249

Obstoječe stanje / pristanišče v Veliki Zaki, čolnarna
Vile Sončnica

1:500

5.11

Pristanišče v Veliki Zaki je namenjen pristajanju, vstopanju ter izstopanju s
pleten. Ob tlakovano ploščad, je prutrjen lesen zaključek, ki omogoča pristajanje
in dostop do pleten.

Čolnarna Vile Sončnice je namenjena zasebni rabi. Čolnarna je sestavljena iz
lesene konstrukcije in obloge, streha je dvokapna. Ob čolnarni je betonski
pomol.



Blejsko jezero

Veslaška promenada

tribune

Kolodvorska cesta

pomol / privezi

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / pomol pod tribunami

1:500

5.12

Pomol pod tribunami je v uporabi ob veslaških tekmovanjih. Lesena ploščad je
preko dveh lesenih prehodov povezana z obalo.



Blejsko jezero

Veslaška promenada

pomol / privezi

Mala Zaka

pristanišče

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / pristanišče in pomol v Mali Zaki

1:500

5.13

Pomol v Mali Zaki je namenjen spustu v vodo in pristajanju športnih čolnov ter
čolnov potrebnih za treninge. Pomol je lesen.

Del obale ob pomolu (pristanišče) je namenjen pristajanju, vstopanju ter
izstopanju s pleten. Rob jezera je utrjen z lesenimi plohi, na utrjeni površini so
rinke za privez pleten.



Blejsko jezero

sidrišče / privezi

izliv Mišce

sidrišče / privezi

Veslaška promenada

Veslaška promenada

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / sidrišče pod Višcami

1:500

5.14

Sidrišče ob izlivu Mišce pod Višcami je namenjeno sidranju športnih čolnov /
jadrnic. Športni čolni so privezani na lesene kole, zabite v dno jezera.



pomol / privezi

Veslaška promenada

Blejsko jezero

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / pristanišče Veslaška promenada

1:500

5.15

Pristanišče na Veslaški promenadi 8 je namenjen potrebam ribiške družine.
Lesen pomol omogoča pristajanje 8 čolnov.



pomol / privezi

Veslaška promenada

Blejsko jezero

čolnarna Vile Rog

Vila Rog

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / čolnarna in pomol Vile Rog

1:500

5.17

Čolnarna in pomola ob Vili Rog so namenjeni zasebni rabi. Konstrukcija in
obloga čolnarne je lesena, streha je dvokapna.

Pomola / ploščadi sta lesena, manjši je vpet na obrežje, večji pa je na lesenih
pilotih.



čolnarna Vile Zlatorog

Veslaška promenada

Blejsko jezero

Vila Zlatorog

ploščad ob Vili Zlatorog

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / čolnarna Vile Zlatorog

1:500

5.16

Čolnarna Vile Zlatorog je namenjena zasebni rabi. Čolnarna je sestavljena iz
lesene, zaprte ute in nadstreška za čolne pred njo. Konstrukcija je lesena, streha
je dvokapna.



čolnarna Grajsko kopališče

Veslaška promenada

Blejsko jezero

Grajsko kopališče

sprehajalna pot

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Obstoječe stanje / čolnarna Grajsko kopališče

1:500

5.18

Čolnarna je namenjena spravilu in hrambi čolnov ter opravljanju dejavnosti -
izposoja čolnov. V čolnarni je prostora za 18 čolnov. Čolnarna je sestavljena iz
lesene konstrukcije in obloge, streha je dvokapna. Dostop do čolnarne je
omogočen preko tlakovane površine pred Grajskim kopališčem.



Blejsko jezero

pomol / privezi

pomol / privezi

pomol / privezi

sprehajalna pot

stopnišče

Blejski otok

Vstopno izstopno mesto na severnem delu Blejskega otoka je namenjeno
vstopanju ter izstopanju s pleten in pristajanju čolnov. Pomol je sestavljen iz več
segmentov, večinoma lesenih, deloma peščenih z lesenim robom proti jezeru.

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
š išenska cesta 2 I  1000 l jubljana
386 1 518 73 90 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1249

Obstoječe stanje / vstopno izstopno mesto na
severnem delu Blejskega otoka

1:500

5.19



Blejsko jezero

pristanišče na južnem delu otoka

stopnišče

pristanišče na zahodnem delu otoka

Blejski otok

Vstopno izstopno mesto na južnem delu Blejskega otoka je namenjen vstopanju
ter izstopanju s pleten. Pomol je zgrajen iz kamna, na njem so nameščene rinke za
privez pleten.

Pristanišče na zahodni strani Blejskega otoka je namenjeno dostavi in zaposlenim
na otoku.

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
š išenska cesta 2 I  1000 l jubljana
386 1 518 73 90 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1249

Obstoječe stanje / vstopno izstopno mesto na južnem 
in pristanišče na zahodnem delu Blejskega otoka

1:500

5.20



Pobuda, Čarman Bled d.o.o., pokrita čolnarna
na pilotih, parcele 838/1, 1144/1, 1144/38

Pobuda, Ribiška družina Bled,
2 priveza, parcela 1144/21

Pobuda, Janez Škrabec, pomol s senčnico
in privezom, parcele 833, 834/1, 834/2

Pobuda, Jadralni klub Bled, 10
privezov ali sidrišče za jadrnice

Pobuda, Pangerc Peter,
6-7 privezov, parcela
463/84

Pobuda, Župnija Bled, pomol in čolnarna
za oskrbo otoka, parcela 1128/2

Pobuda, pomol, parcela 789

Legenda:

meja vodnega zemljišča

meja plovbnega območja

območje kopalnih voda

vadbeno območje veslaških čolnov

obala utrjena s kamnitim / betonskim robom

obala utrjena s kamnito zložbo

"naravna obala" / obala utrjena z lesenimi popleti

območja parkovno urbanega značaja

območja parkovno gozdnega značaja

območja z "naravnim" značajem

programsko zaključena območja

pobuda pomol / privez / čolnarna

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Pobude za nove priveze, pomole, čolnarne

1:7500

6
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P/2p

P/6p

P/2p

P/4p

Če /1p

Č /15p

Čš

PČe/3p

Č/3p

Č/2p

Čr

Čr

Č/2p

Čp

Či

Če

Čpr

PČ/1p

Legenda:

meja vodnega zemljišča

meja plovbnega območja (Odlok o določitvi
plovbnega režima po Blejskem jezeru - povečana
ob Sodniškem stolpu v Veliki Zaki)

plovbno območje

območje kopalnih voda (Uredba o upravljanju
kakovosti kopalnih voda)

vadbeno območje veslaških čolnov

pristanišče za pletne / 23 privezov

pristanišče za čolne / 16 privezov

pristanišče za čolne v pokriti čolnarni /51 privezov

pristanišče za čolne na električni pogon /3 privezi

število privezov za opravljanje dejavnosti

vstopno izstopno mesto

pletna / 27 privezov

čoln / 22 privezov

čoln na električni pogon / 1 privez

število privezov za opravljanje dejavnosti

športni čoln / veslaški čoln, jadrnice

rekreativni čoln

potapljaški čoln

intervencijski čoln

čolni prebivalcev

PP

PČ

Če

Č

P

PČe

Čš

PČ

Čp

Čr

Či

Čpr

0/p

0/p

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
š išenska cesta 2 I  1000 l jubljana
386 1 518 73 90 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1249

Predlog lokacij pristanišč, čolnarn in vstopno
izstopnih točk na Blejskem jezeru

1:7500

7



PČ
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P/4p

Če /1p
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Č/3p

Č/2p
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Č/2p

Čp/1p

Či
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Legenda:

meja vodnega zemljišča

meja plovbnega območja (Odlok o določitvi
plovbnega režima po Blejskem jezeru - povečana
ob Sodniškem stolpu v Veliki Zaki)

plovbno območje

območje kopalnih voda (Uredba o upravljanju
kakovosti kopalnih voda)

vadbeno območje veslaških čolnov

pristanišče za pletne / 23 privezov

pristanišče za čolne / 16 privezov

pristanišče za čolne v pokriti čolnarni /51 privezov

pristanišče za čolne na električni pogon /3 privezi

število privezov za opravljanje dejavnosti

vstopno izstopno mesto

pletna / 27 privezov

čoln / 22 privezov

čoln na električni pogon / 1 privez

število privezov za opravljanje dejavnosti

športni čoln / veslaški čoln, jadrnice

rekreativni čoln

potapljaški čoln

intervencijski čoln

čolni prebivalcev

PP

PČ

Če

Č

P

PČe

Čš

PČ

Čp

Čr

Či

Čp

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
š išenska cesta 2 I  1000 l jubljana
386 1 518 73 90 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1249

Predlog lokacij pristanišč, čolnarn in vstopno
izstopnih točk na Blejskem jezeru

1:7500

7



Legenda:

meja vodnega zemljišča

meja plovbnega območja

plovilo

datum Marec 2013

št.lista

merilo

vsebina risbe

adkrajine d.o.o.

Občina Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bledinvestitor

objekt

krajinsko arhitekturno projektiranje
gosposvetska cesta 5 I 1000 ljubljana
386 1 425 40 72 I 386 1 41 793 160
www.adkrajine.si I info@adkrajine.si

Krajinsko urbanistična izhodišča za urejanje obale Blejskega

avtorja dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh.
DAMJAN ČERNE, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1249

številka projekta

vrsta projekta

01-03/13

Strokovne podlage

jezera - opredelitev plovbnih režimov

Izračun optimalnega števila plovil / 130 plovil

1:7500
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