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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/09 – UPB, 87/12) in 21. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. l. RS, št. 67/09 – UPB; Ur. glas. slo. občin, št. 7/13) 

sklicujem 
 
 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled,  
ki bo v torek, 23. 12. 2014, ob 17.00 
v Infocentru Triglavska roža Bled. 

 
 
 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Sprejem dnevnega reda 3. redne seje 
2. Sprejem Zapisnika 2. redne seje z dne 25. 11. 2014 
3. Pobude in vprašanja 
4. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 
5. Seznanitev s Predinvesticijsko zasnovo za Severno razbremenilno cesto na Bledu 
6. Sprejem Odloka o OPPN za Severno razbremenilno cesto na Bledu 
7. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
8. Sprejem Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 
9. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 2015 
10. Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na območju 

Občine Bled 
11. Seznanitev s postopki urejanja zemljišč in idejno zasnovo za območje Seliš  
12. Razno 
 
 
 
 
 
 
Zapisniki sej delovnih teles in morebitne dopolnitve gradiva bodo članom občinskega sveta 
posredovani naknadno z elektronsko pošto. Celotno gradivo je dostopno na spletnih straneh 
občine (http://www.e-bled.si/arhiv-gradiv-sej-os-2014-2018/). 
 
 
 
 
 
Bled,  12. december 2014 
Številka: 034-7/2014-1 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etn., prof. geog. 
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Seje delovnih teles občinskega sveta: 
 
1. Odbor za proračun in občinsko premoženje 
ponedeljek, 15. 12. 2014, ob 16.30 v zgornji sejni sobi Občine Bled  
 
2. Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja 
torek, 16. 12. 2014, ob 16.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled 
 
3. Statutarno-pravna komisija 
sreda, 17. 12. 2014, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled 
 
4. Odbor za družbene dejavnosti 
četrtek, 18. 12. 2014, ob 16.00 v Poročni dvorani Občine Bled 
 
5. Odbor za gospodarstvo in turizem 
četrtek, 18. 12. 2014, ob 17.00 v zgornji sejni sobi Občine Bled  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabila poslana: 
 članom občinskega sveta (z gradivom), 
 članom delovnih teles občinskega sveta (z gradivom), 
 direktorju občinske uprave Matjažu Berčonu (z gradivom), 
 predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled (z gradivom), 
 predsednikom svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled (z gradivom), 
 Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled (z gradivom), 
 poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda,  
 načelnici UE Radovljica mag. Maji Antonič, 
 državnemu svetniku mag. Stevu Ščavničarju, 
 novinarjem,   
 arhiv. 
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Gradivo za sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje  
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)  

sklicujem 
 
 

2. redno sejo Odbora za proračun in občinsko premoženje, 
ki bo v ponedeljek, 15. 12. 2014, ob 16.30 

 v zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 2. redne seje 
2. Potrditev Zapisnika 1. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/arhiv-

gradiv-sej-os-2014-2018/Skupni-zapisniki-delovnih-teles.pdf) 
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 
4. Razno 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 36 ali po el. 
pošti natasa.hribar@bled.si. 
 
 
 
 

Srečko Vernig, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Nataša Hribar 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Gradivo za sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja  
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)  

sklicujem 
 
 

2. redno sejo Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja, 
ki bo v torek, 16. 12. 2014, ob 16.00 

 v zgornji sejni sobi Občine Bled 
 

 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 2. redne seje 
2. Potrditev Zapisnika 1. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/arhiv-

gradiv-sej-os-2014-2018/Skupni-zapisniki-delovnih-teles.pdf) 
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 
4. Seznanitev s Predinvesticijsko zasnovo za Severno razbremenilno cesto na Bledu 
5. Sprejem Odloka o OPPN za Severno razbremenilno cesto na Bledu 
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
7. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 2015 
8. Seznanitev s postopki urejanja zemljišč in idejno zasnovo za območje Seliš 
9. Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na območju 

Občine Bled 
10. Razno 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 22 ali po el. 
pošti sasa.repe@bled.si. 
 
 
 
 

Anton Omerzel, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Saša Repe 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Gradivo za sejo Statutarno-pravne komisije  
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)  

sklicujem 
 

2. redno sejo Statutarno-pravne komisije, 
ki bo v sredo, 17. 12. 2014, ob 17.00  

v zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 
 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 2. redne seje 
2. Potrditev Zapisnika 1. redne seje komisije (http://www.e-bled.si/wp-

content/uploads/arhiv-gradiv-sej-os-2014-2018/Skupni-zapisniki-delovnih-teles.pdf)  
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 
4. Seznanitev s Predinvestcijsko zasnovo za Severno razbremenilno cesto na Bledu 
5. Sprejem Odloka o OPPN za Severno razbremenilno cesto na Bledu 
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
7. Sprejem Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 
8. Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 2015 
9. Seznanitev s postopki urejanja zemljišč in idejno zasnovo za območje Seliš 
10. Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na območju 

Občine Bled 
11. Razno 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 18 ali po      
el. pošti alenka.dolinar@bled.si. 
 

 
Simon Sirc, l. r. 

Predsednik komisije 
 
 
Vabljeni: 

- člani komisije 
- tajnica komisije Alenka Dolinar 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Gradivo za sejo Odbora za družbene dejavnosti  
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)  

sklicujem 
 
 

2. redno sejo Odbora za družbene dejavnosti, 
ki bo v četrtek, 18. 12. 2014, ob 16.00 

v Poročni dvorani Občine Bled. 
 

 
Predlog dnevnega reda: 
1. Sprejem dnevnega reda 2. redne seje 
2. Potrditev Zapisnika 1. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/wp-content/uploads/arhiv-

gradiv-sej-os-2014-2018/Skupni-zapisniki-delovnih-teles.pdf) 
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 
4. Sprejem Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 
5. Razno 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 32 ali po el. 
pošti neja.gaspersic@bled.si. 
 
 
 
 

Karmen Kovač, l. r. 
Predsednica odbora 

 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Neja Gašperšič 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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Gradivo za sejo Odbora za gospodarstvo in turizem  
 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled  
(Ur. list RS, št. 67/2009 – UPB in 78/09)  

sklicujem 
 
 

2. redno sejo Odbora za gospodarstvo in turizem, 
ki bo v četrtek, 18. 12. 2014, ob 17.00  

v zgornji sejni sobi Občine Bled. 
 

 
Predlog dnevnega reda: 

1. Sprejem dnevnega reda 2. redne seje 
2. Potrditev Zapisnika 1. redne seje odbora (http://www.e-bled.si/wp-

content/uploads/arhiv-gradiv-sej-os-2014-2018/Skupni-zapisniki-delovnih-teles.pdf) 
3. Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 
4. Razno 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, nam sporočite na telefon 04/575 01 17 ali po el. 
pošti bojana.lukan@bled.si. 
 
 
 
 

Jakob Bassanese, l. r. 
Predsednik odbora 

 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani odbora 
- tajnica odbora Bojana Lukan 
- župan, podžupan, direktor občinske uprave 
- poročevalci k točkam dnevnega reda 
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1) Sprejem dnevnega reda 3. redne seje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 3. redne seje. 
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2) Sprejem Zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 25. 11. 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:   Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 2. redne seje 

Občinskega sveta Občine Bled  z dne 25. 11. 2014. 
 
ZAPISNIK PRIPRAVILA: Vlasta Pretnar 
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Številka:  034-6/2014-17 
Datum:  25. november 2014 
 
 
ZAPISNIK 
2. redne seje Občinskega sveta Občine Bled,  
ki je bila v torek, 25. novembra 2014, ob 17.00 v prostorih Infocentra Triglavska roža Bled 
 
Prisotni člani:   Franc Sebanc, Anton Mežan, Karmen Kovač, Mihaela Pesrl, Jakob Basanesse,  Aneta 

Varl, Nina Čelesnik, Anton Omerzel, Zorica Završnik Črnologar, Srečko Vernig, 
Simon Sirc, Časlav Ignjatović, Janez Brence, Tamara Bertoncelj, Jana Špec, Janez 
Petkoš, Brigita Šolar 

 
Občinska uprava: Matjaž Berčon in Alenka Dolinar  
Ostali prisotni: Romana Purkart (Radio Triglav), Mateja Rant (Gorenjski glas), javnost  
 
Poročevalec:  dr. Aleš Mlakar 
 
 
Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Po ugotovitvi prisotnosti 
je predsedujoči podal poročilo: na seji je bilo od 17. članov občinskega sveta ob 17. uri prisotnih 
17 članov, zato je občinski svet lahko veljavno sklepal.  
 
Vabilo na sejo so svetniki prejeli skupaj z gradivom v petek, 7. 11. 2014, popravke gradiva in 
zapisnike rednih sej komisije in delovnih teles po elektronski pošti v petek, 21. 11. 2014, 
zapisnik Odbora za prostor, varstvo okolja in infrastrukturo in predlog sodne poravnave po 
elektronski pošti v torek, 25. 11. 2014.     
 
 
Točka 1: Sprejem dnevnega reda  
 
Za 2. redno sejo je bil predlagan dnevni red: 
1. Sprejem dnevnega reda 2. redne seje  
2. a. Sprejem Zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta z dne 16. 10. 2014   

b. Sprejem Zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 23. 10. 2014 
3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
4. Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
5. Sprejem predloga  Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015  
6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Bled 
7. Sprejem Sklepa o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka 
8. Sprejem Sklepa o oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o odsotnosti ter 

obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu  
9. Sprejem dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ožje središče 

Bleda 
10. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne 

gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Bled 
11. Seznanitev s potekom priprav na gradnjo razbremenilnih cest  
12. Sprejem Sklepa o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Alpine Pearls 
13.  Razno 
 
Predsednik Statutarno-pravne komisije Simon Sirc je uvodoma ugotovil, da ni nobenih formalno-
pravnih zadržkov za sprejem dnevnega reda in obravnavo vseh točk. 
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Sklep št. 1: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 2. redne seje. 
PRISOTNI ZA PROTI 
 17 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
 
Točka 2a: Sprejem Zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne 16.10.2014 
 
Sklep št. 2:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Bled z 
dne 16.10.2014 
PRISOTNI ZA PROTI 
 17 0 
Sklep JE bil sprejet.  
 
 
Točka 2b: Sprejem Zapisnika 1. izredne redne seje Občinskega sveta Občine Bled z dne                             
23.10.2014 
 
Sklep št. 3:  
Občinski svet Občine Bled sprejme Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Bled 
z dne 23.10.2014 
PRISOTNI ZA PROTI 
 17 0 
Sklep JE  bil sprejet.  
 
 
Točka 3: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 
 
Karmen Kovač:  
»CESTNA OZNAČBA ZA AVTOBUSDNO POSTAJALIŠČE ZA ŠOLSKI AVTOBUS NA KORITNEM:  
Otroci slepe ulice na začetku Koritnega lahko dostopajo do obstoječega postajališča čez privatni 
vrt pri Torkarjih. Pozimi je ta prehod zaradi snega onemogočen, otroci pa lahko do obstoječega 
postajališča na sredini naselja dostopajo le naokrog po glavni cesti cca 1 km. Ker hoja po glavni 
cesti, brez cestne razsvetljave in pločnika ne predstavlja varne poti, prebivalci ulice prosijo za 
namestitev cestnih oznak za avtobusno postajališče, nima desni strani cestišča, pod orehom. Gre 
za 8 otrok iz ulice na robu  (zgornji del Koritnega), med številkam 48 in 63, lahko pa bodo 
avtobusno postajališče uporabljali tudi otroci iz spodnjega dela Koritnega (police), saj je razdalja 
do vaškega in novega postajališča enaka ali manjša. Na šolski avtobus otroci hodijo redno. 
Ironično je, da šolski avtobus zjutraj stoji pod orehom in čaka na začetek vožnje, vendar se otroki 
vanj ne smejo vkrcati, saj avtobus ne sme prejemati potnikov izven označenega postajališča. 
Prosimo, da se oznake namestijo še pred zimo.« 
Brigita Šolar:  
»Sprašujem, kaj z izbrisanimi prehodi za pešce ozirom kdaj bodo vzpostavljeni nazaj.« 
Jana Špec:  
»Imam štiri kratka svetniška vprašanja:  

1. Prosim, da se javno pojasni, zakaj že toliko časa traja ukrep prekuhavanja vode. 
2. Ali se izstavlja račun in komu za NUSZ za Riklijevo vilo in stavbe ter zemljišča na 

področju bivših Vezenin ter v kakšni višini in če, ali je bila obveznost poravnana in če ne, 
kako jo bomo izterjali? 

3. Kako je z izgradnjo začasnega centralnega parkirišča na območju bivših Vezenin? 
4. Ali dela v prenovo Vrtca potekajo v skladu s terminskim in finančnim planom in kdaj bo 

Vrtec na Bledu končan za sprejem otrok?« 
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Zorica Završnik Črnologar:  
»Dajem pobudo glede pitne vode, da se pogleda, na kakšen način bi se problem saniral in da bi 
imeli trajno zagotovljeno ustrezno pitno vodo.« 
Jakob Basanesse:  
»Sprašujem:  

1.  glede tehničnega pregleda vrtca, ali se bo tudi pregledalo stanje cest, ali so se uničile, 
predvsem Črtomirova in Mladinska oziroma če se ugotavlja, kakšne škode so nastale in 
če se bodo prenavljale s strani tistih, ki so škodo povzročili; 

2. glede Športnega parka pri Osnovni šoli sprašujem, če je prišlo kakršnokoli mnenje s 
strani Atletske zveze Slovenije, ali je izpraven ali ne, oziroma ministrstvo, ali kdorkoli 
drug, ki je to pregledoval.« 

Anton Omerzel:  
»Imam tri vprašanja:  

1. zanima me, če se boste z županom Občine Gorij zmenili in ukrepali proti človeku, ki v 
neposredni bližini vode, ki jo pijemo, še kar zaliva z gnojnico travnike. Posledice so jasne, 
saj veliko ljudi sedaj bolnih. Priporočam, da se čimprej sestanete in ukrepate. 

2. Glede na to, da sem bil na seji sveta za turizem, podajam takojšen predlog, da se 
spremeni Statut, ker so notri take stvari, ki sigurno v Statut ne spadajo. 

3. Plačujemo vodo in kar jo porabimo, plačujemo kanalščino, ampak se nekaj vode 
porazgubi in predlagam, glede na situacijo, kakršna je, da ni pravično, da mi 
obračunavamo toliko vode kot jo dobimo v hišo, isto količino ven, saj enaka  količina ne 
gre ven in predlagam, da se posveti tej zadevi in da se bistveno zmanjša strošek 
odvajanja te vode. Druge občine to že majo in smatram, da je to konkretno in pošteno do 
naših občanov.« 

Na seji odgovarjal Matjaž Berčon:  
1. Cestni prehod se bodo urejali še v letošnjem letu, najprej nasproti Vile Bled, kjer je izvajalec 

že na terenu, vendar pa imajo velike probleme zaradi vremenskih razmer in ko bodo Savsko 
cesto asfaltirali z grobim asfaltom, gredo urejat prehod. Pričeli so z gradnjo opornega zidu, ki 
je tu potreben in ko tega zaključijo, se prestavijo na križišče z Ribensko in ko še tega 
zaključijo sledi tretji prehod med stavbo TNP in sosednjim apartmajskim objektom. Izvajalec 
na vseh treh prehodih bo Gorenjska gradbena družba, ki je tudi koncesionar za vzdrževanje 
državnega cestnega omrežja na Gorenjskem. Ostala dva prehoda, pri trgovini Mak in pri 
Astoriji se ne bosta obnavljala na ta način, ker sta povezana z izgradnjo pločnika med 
hotelom Astoria in trgovino Mak, ko bodo to omogočale finančne razmere.  

2. Ukrep prekuhavanja vode - vzorci, ki jih mora Infrastruktura dvakrat do trikrat tedensko 
jemati niso ustrezni. Razlog ni v gnojnici, ki se domnevno poliva v okolici, ampak se večji 
razlog pripisuje mrtvemu rokavu reke Radovne, ki se nahaja tik nad zajetjem Ovčje jame 
(kjer se nabira listje, ki gnije in ob večjih nalivih, kot je bil dosedanji, vse to udari čez 
vodozbirno območje). Sanacija tega mrtvega rokava je tehnično obdelana in predvideni 
ukrepi. S tem se sedaj prednostno ukvarja podjetje Infrastruktura v sodelovanju z Občino 
Gorje in Bled, zraven pa se poskuša pridobiti tudi sodelovanje Občine Radovljica. Celotna 
investicije je ovrednotena na dober milijon evrov. Po trenutni shemi bi Občina Bled morala 
participirati 52 %, vendar se ne ve, če smo res največji porabnik te vode, saj velja začasna 
shema po izmerjeni porabi na Bledu in v Gorjah, ne ve pa se, koliko je odteče v Radovljico. V 
ta namen se bo vodomer montiral na Leški most in bodo morale vse tri občine resno 
pristopiti vsaka z zajetnim finančnim vložkom, da se bodo te stvari dolgoročno sanirale. Kot 
kratkoročni ukrep pa je inšpektor prejšnji teden, ko je bil na ogledu in ugotovil, da je 
upravljavec ustrezno ukrepal in da ustrezno izvaja ukrep prekuhavanja vode ter naložil, da 
se bo dodatno do nadaljnjega kloriralo. 

3. Glede plačevanja NUSZ za Vilo Rikli je zavezanec Nikolaj Oman in kot je znano, redno 
poravnava obveznosti, za Vezenine jih poravnava Mercator.  

4. Izgradnja parkirišč – v predlogu proračuna za leto 2015 so namenjena sredstva za to in v 
kolikor bo predlog tudi v končni varianti prejet, se gre nemudoma v dokončno ureditev, 
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rušitev Mercatorjeve stavbe, do prvega aprila pa je v načrtu, da se uredi celotno območje, kot 
tudi del Kajuhove ceste in da se prestavi EKO otok.  

5. Vrtec – za četrtek, 27. 11. 2014 je sklican tehnični pregled in v kolikor ne bo kakšnih večjih  
napak, se v naslednjem tednu prične selitev, kar je dogovorjeno z vojsko in je v skladu s 
podpisanimi terminskimi roki, kar pomeni, da bo do Božiča uporabno dovoljenje in da bodo 
do takrat že vsi otroci v vrtcu. Stanje cest neposredno ni povezano s tehničnim pregledom 
vrtca, dejstvo pa je, v kolikor pa bi se ugotovilo, da so nastale na cestah poškodbe zaradi 
izvajanja del na vrtcu, se to naloži izvajalcu. Finančna prekoračitev je vezana na osnovno 
pogodbo z gradbenim izvajalcem, in sicer na račun »več del«, kar znaša 3 % in 6 % je 
dodatnih del, za katere pa je bila odločitev zavestna.  

6. Športni park – čaka se uporabno dovoljenje Upravne enote. Bili sta dve pomanjkljivosti, ki jih 
je ugotovila tehnična komisija in sta odpravljeni (namestitev blazin na stebrih luči in da se na 
gabijonih poveže žica), tretja pripomba pa je izhajala s strani sosede, ki trdi, da ji bo 
domnevno reflektor svetil v okno, na kar je bil poslan merilec svetlobnega onesnaževanja, ki 
je ugotovil, da ni kršen noben predpis. Povedal je, da Atletska zveza s športnim parkom nima 
nič, čaka pa se opredelitev ministrstva, kar pa ni zavezujoče.  

 
 
Točka 4a:  Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
                      Izvzem iz javnega dobra – parc. št. 1162/6, 1162/10 k. o. Želeče 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave. 
Predsednik Odbora za proračun in občinsko premoženje Srečko Vernig je podal predlog za 
sprejem ob upoštevanju pripombe Janeza Brenceta. 
 
  Sklepi št. 4: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem zemljišč s parc. št. 1162/6 in 1162/10, obe k. 
o. Želeče iz javnega dobra. Zemljišči se preneseta v last Občine Bled. Zemljišča s parc. št. 
1162/8, 1162/9 in 1162/11, vse k. o. Želeče ohranijo status javnega dobra. 
2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišč s parc. št. 1162/6 in 1162/10, obe k. 
o. Želeče v skupni izmeri 49 m2 po ceni 152,00 €/m2 in pooblašča župana za podpis 
ustrezne pogodbe.  
3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
PRISOTNI ZA PROTI 
 17 0 
Sklepi SO bili sprejeti. 
 
 
Točka 4b:  Pridobivanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 
                     Sklep o ugotovitvi javne koristi – Rekonstrukcija Cankarjeve ceste s pločnikom 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave. 
Predsednik Odbora za proračun in občinsko premoženje Srečko Vernig je podal predlog za 
sprejem. 
 
Sklep št. 5: 
Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o ugotovitvi javne koristi za nakup, menjavo ali 
razlastitev nepremičnin, ki so potrebne za uresničitev projekta za izvedbo 
rekonstrukcije Cankarjeve ceste s pločnikom (izdelovalec projekta PNZ d. o. o., 
odgovorni vodja projekta Viljem Celcer, dipl. inž. gr., št. projekta 11-0285, september 
2006, dopolnitev november 2012).  
Seznam predmetnih parcel (delno ali v celoti) v skladu s projektom: 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 
63/4, 72/1, 72/6, 72/7, 75/1, 75/4, 1, 753/3, 753/4, 755/1, 755/3, 757/1, 762/2, 757/2, 
763/2, 1183/2, 4/3, 5/6, 343/2, 345/5, 345/11, 346/2, 346/5, 347/2, 349/1, 349/2, 
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350/3, 351/2, 352,  353/5, 629/2, 629/4, 712/1, 713/3, 713/4, 714/2, 712/1, 716/9, 
716/10, 716/11, 749/20, 749/19, 750/4, 751/2, 752/2, 626/3, 631, 635/1, 646/2, 
647/1, 648, 649, 706/1, 706/2, 710/14, vse k. o. Želeče. 
 
PRISOTNI ZA PROTI 
 17 0 
Sklep JE bil sprejet. 
 
  
Točka 5: Sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave. 
Poročila delovnih teles:    
Odbor za gospodarstvo in turizem – predsednik Jakob Basanesse 
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Karmen Kovač  
- sklep: predlog za sprejem v delu za družbene dejavnosti  
Odbor za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja – predsednik Anton Omerzel  
- sklep: predlog za sprejem z upoštevanjem pripomb, podanih na Odboru 
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednik Srečko Vernig   
- sklep: predlog za sprejem s pripombami, ki so bile podane na Odboru  

 
Srečko Vernig je povedal, da je bil predlog proračuna za leto 2015 pripravljen v težkih 
razmerah in povedal, da je mnenja, da ima proračun razvojen pospešek, saj je kar 36 % 
proračuna namenjenih investicijam. Pomembno pri tem proračunu je, da se sredstva locirajo v 
tiste projekte in programe, od katerih imajo občani največje koristi, kar pomeni predvsem 
infrastrukturo. 
Anton Omerzel je podal predlog, da bi se sredstva za Krajevne skupnosti v tem proračunu 
povečala. Predlagal je, da se LTO nadomesti da manjkajoča sredstva, vendar pa predlaga, da se 
nadzoruje poraba teh sredstev.  
Jana Špec je povedala, da je tudi sama mnenja, da je bilo proračun težko sestaviti, da je 
uravnotežen. Povedla je tudi, da je bila v dilemi glede povečanja nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča in tako nadomesti izpad sredstev iz državnega proračuna, saj to pomeni 
večjo obremenitev za občane in tudi za gospodarstvo, vendar pa, če se na drugi strani želi 
realizirati vse projekte in vse obveznosti, je potrebno sredstva nekje pridobiti. Povedala, je da je 
zelo pomemben prihodek tudi turistična taksa in je mnenja, da je turizem v občini zelo  
pomembna dejavnost. Povedala je, da se ne bo vlagalo v nove produkte in če se ne bo vlagalo v 
promocijo in prireditve bo Bed svoje goste izgubljal in se ji ne zdi smiselno, da se kljub 
povečanju priliva turistične takse v letu 2015 znižujejo sredstva za program lokalne turistične 
organizacije. Povedala je, da je Svet zavoda na seji sprejel finančni plan in načrt v obsegu 
preteklega leta, kar pomeni, da mu za to zmanjka 20.000,00 €, kot je predvideno v sedanjem 
proračunu, čeprav je bil pripravljen plan na izhodiščih, ki jih dobil iz občine in tako Svet zavoda 
apelira na občino in občinski svet, da se zagotovi manjkajoča sredstva zato, da se omogoči 
program zavoda in da realizira vsaj v obsegu, kot v preteklem letu. V nadaljevanju jo je tudi 
zmotilo, da občina 40.000,00 € turistične takse zadrži, ker bo občina sama pričela z razvojem 
novih integralnih produktov. Povedala je tudi, da se ne strinja, da je v proračunu  za Triglavsko 
rožo namenjenih 5.000,00 € za storitve informiranja in obveščanja in 5.000,00 € za posodobitev 
informacijskega centra. Zdi se ji nesprejemljivo, da je v proračunu kar 54.000,00 € namenjenih 
odplačilo služnosti v TNP.  
Janez Brence je povedal, da bo proračun v predlagani obliki podprl, saj se strinja, da se tretjina 
proračuna namenja za razvojne projekte.  
Anton Mežan se je navezal na razpravo o Krajevnih skupnosti. Povedal je, da so vedno  problem 
finančna sredstva, po drugi strani pa namen Krajevnih skupnosti ni sofinanciranje društev v 
kraju, saj sama društva kandidirajo na razpisih za sredstva, ki jih razpiše občina. Če bi se kdaj 
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sredstva za Krajevne skupnosti povečala je predlagal, da se ta sredstva namenijo izključno za 
investicije. Dotaknil se je subvencij kmetom in zasebnikom na področju kmetijstva in predlagal, 
da se najdejo dodatna sredstva. 
 
Sklepi št. 6: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2015. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Kadrovskega načrta Občine Bled za leti 
2015 in 2016 ter Kadrovski načrt MIR Bled Bohinj za leti 2015 in 2016.  
3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Letnega načrta pridobivanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2015. 
4. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Stanovanjskega programa Občine Bled za 
leto 2015. 
5. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Letnega programa športa v Občini Bled za 
leto 2015. 
6. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Letnega izvedbenega načrt financiranja 
področja kulture v Občini Bled v letu 2015. 
 
PRISOTNI ZA PROTI 
 17 0 
Sklepi SO bili sprejeti. 
 
 
Točka 6: Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo     

    stavbnega zemljišča v Občini Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave. 
Predsednik Odbora za proračun in občinsko premoženje Srečko Vernig je podal predlog za 
sprejem ob upoštevanju pripomb odbora. 

 
Janez Brence je ugotovil, da gre v povprečju za 11% povečanje obremenitev občanov in pravnih 
oseb, občani pa bodo plačali kar nekaj več, saj bodo iz tretjega območja premeščeni v drugo 
območje. Ugotovil je tudi, da druge možnosti, glede na ravnanje vlade, ki znižuje povprečnino 
občinam, v bistvu ni, kot da se poveča vrednost točke, saj bi izpad dohodkov prevelik in bi bil 
problem z realizacijo razvojnih projektov,.  
Jana Špec je povedala, da se je sama tudi ustrašila povečanja za turistična podjetja in povedala, 
da je vse to predstavila tudi na Svetu zavoda za turizem in nihče ni kaj prida reagiral na to 
novico. Predlagala je, da se ponovno preveri, ali se oddajalcem sob in apartmajev zaračuna 
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za poslovi prostor.  
Jakob Basanesse je predlagal, da bi se za prvo cono, glede na to, da ni bilo pripomb na zvišanje, 
le ta za to območje lahko še nekoliko poviša.  
Anton Omerzel je povedal, da bi se občane lahko nekoliko razbremenilo in tudi predlaga, da se 
prva kategorija poveča. 
Časlav Ignjatovič je povedal, da odmera nadomestila za stavbno zemljišče ni pravična in da bil 
bolj pravičen davek na nepremičnine, ki ga predlaga vlada.  
 
Sklep št. 7: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
 12 3 
Sklep JE  bil sprejet. 
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Točka 7: Sprejem Sklepa o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave. 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za družbene dejavnosti  – predsednica Karmen Kovač  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednik Srečko Vernig  
- sklep: odbor ni potrdil predlaganega predloga 
 
Simon Sirc je obrazložil, zakaj je na odboru glasoval prosti, saj smatra, da je za mlado družino 
kar velik prispevek in ta pomoč pomaga predvsem tistim, ki se želijo osamosvojiti in nimajo 
drugih, da bi jim pomagali in tudi tistim, ki minimalno presegajo cenzus povprečnega mesečnega 
dohodka. Predlagal je, da je na Bledu potrebno ustvariti nova delovna mesta in ugodne pogoje za 
mlade družine. Menil je, da je podpora mladim družinam eden od ključnih dejavnikov vsake 
občine.  
Anton Omerzel je povedal, da misli podobno kot njegov predhodnik. Povedal pa je tudi, da je 
bilo veliko primerov, ko so se iz drugih občin priseljevali na Bled ravno zaradi velike pomoči ob 
rojstvu otroka. Predlagal je, da bi višina pomoči ostala, vendar pa z omejitvijo, da bi ta družina 
morala biti stalno prijavljena na Bledu vsaj eno leto. 
Jakob Basanesse je vprašal, če je zmanjševanje teh sredstev posledica zmanjševanje proračuna, 
ali se ta sredstva namenijo v drug namen pomoči mladim družinam. 
Janez Fajfar je povedal, da je bila pomoč mladim družinam zelo visoka in da smo ena izmed 
občin, ki ima najvišjo pomoč ob rojstvu otroka in se glede na vse prej navedeno le-ta znižuje in 
smatra, da je glede na sosednje občine, ta še vedno visoka. 
 
Sklep št. 8: 
Občinski svet Občine Bled sprejme  Sklep o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka. 
PRISOTNI ZA PROTI 
 10 5 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 8: Sprejem  Sklepa o  oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o pravilih o 

    odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave. 
Poročili predsednikov delovnih teles: 
Odbor za družbene dejavnosti – predsednica Karmen Kovač  
- sklep: predlog za sprejem  
Odbor za proračun in občinsko premoženje – predsednik Srečko Vernig   
- sklep: predlog za sprejem 
 
Sklep št. 9: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep oblikovanju cen programov Vrtca Bled in o 
pravilih o odsotnosti ter obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v 
vrtcu. 
PRISOTNI ZA PROTI 
 15 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
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Točka 9: Sprejem dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
                  Ožje središče Bleda  

 
Uvodno obrazložitev je podal dr. Aleš Mlakar izdelovalec OPPN. 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog 
za sprejem ob upoštevanju pripomb odbora.  
 
Anton Omerzel: »Osebno mi ni všeč Festivalna dvorana iz leta 1960 in ni primerna za Bled, če 
se gremo kongresni turizem in prireditve, ki spadajo v to dvorano. Potrebno je dvorano porušit 
in zgraditi novo, sodobnejšo, ampak ne večje in da bo v ponos Bledu. Predlagam, da se direktorju 
naloži, da se Festivalna dvorana izvzame iz kulturne dediščine, saj take kulturne dediščine ne 
potrebujemo. Upam, da bo moja pobuda padla na plodna tla in da se bodo kaj kmalu pokazali 
rezultati.« 
Jakob Basanesse: »Glede celotnega zaprtja Ljubljanske ceste predlagam, glede na to, da imamo 
južno in severno razbremenilno cesto, da se o tem še razmisli, saj se bo glede na obe 
razbremenilni cesti promet že sam razbremenil. Sprašujem tudi glede parkovnih površin in 
sprašujem, če je vkalkuliran   strošek vzdrževanja, glede na to, da se bodo zasajala nova drevesa, 
urejali novi parki. Zanima tudi, če se da v ta OPPN umestiti tudi sam Trgovski center Bled  in 
nekaj z njim naredit, in promenado graditi ne samo v principu sprehajalne poti, ampak tudi kot 
dodatne ponudbe – trgovine in lokali in potrebno naredit nekaj s Trgovskim centrom, mogoče 
spremeniti tudi namembnost centra in da se določene dejavnosti, ki so v centru, prestavijo na 
promenado. Sprašujem tudi, zakaj se ne more narediti parkirne hiše pri hotelu Krim in ne na 
drugih lokacijah, saj smatram, da bi bila pri hotelu Krim lažje izvedljiva.« 
Zorica Završnik Črnologar: »Navedla bi nekaj pripomb na Odlok, z določbami, ki na nek način v 
nadaljnjih postopkih povzročijo težave, saj govorim iz lastnih izkušenj, saj vem, da je dobro, da je 
prostorski akt dobro pripravljen in da je skladen z glavnimi predpisi in da ne dopušča dilem in 
dvomov glede posameznih določil, saj se včasih zgodi, da je sam akt sam seboj v nasprotju. 
Enkrat bi bilo potrebo zadevo pogledat v smislu same redakcije besedila. Vse navedbe, ki nek 
dvom lahko pustijo, kot so izrazi : po možnosti, taki in taki materiali, predlaga se, je lahko, zveza 
in ali in mislim, da je to potrebno pregledat in poenostavit. Težko se strinjam  z uvedbo nekih 
novih terminov, ki jih ni v gradbeni zakonodaji, zato bi prosila oz. apeliram, da se preveri v 
bistvu ta termin ohranjanje, nadalje mislim, da je potrebno konkretno v15. členu preverit 
konkretno se določajo zelo eksplicitno višine posameznih etap, ker glede na to, da se istočasno 
zahteva, da so vsa pritlična javna, ne more biti sprejemljivo, da je višina prostora samo tri metre, 
ker vemo, da če je neka dejavnost, da je tri metre v bistvu najmanj  in to svetle višine. Dejansko iz 
samega Odloka ne izhaja, katerih tri metre je to, ali etažna višina  ali svetla višina. Mislim, da 
dodatno ni potrebno zaostrovati določila, kateri objekt se imenuje zakoniti objekt, kar je točno 
določeno v Zakonu o graditvi v 197. členu in tega ni potrebno dodatno oteževat. Pripombo imam 
tudi na to, da je potrebno v 11. členu dodatno opredelit, ki določa izbiro materialov za tlakovanje 
in utrjevanje površin in ti naj se ne bi podredili oziroma poškodovali v primeru vožnje s fijakerji. 
Mislim, da je potrebno vključiti tudi to, da se omeji tudi teža dostavnih vozil, ki po teh površinah 
vozijo (tovorna vozila do3,5 t) in to dodatno preverit. Zelo bi se ustavila tudi pri določbah, ki 
barvo fasad določajo po Ral lestvici. Težava je v tem, da vsi proizvajalci teh ometov, fasadnih 
barv po Ral lestvici v bistvu nimajo svojih proizvodov imenovanih zato predlagam, da se še 
enkrat preveri. Dejansko pa če ima kdo tako lestvico doma, lahko pogleda, da gre za belo, svetlo 
belo in temno belo barvo in naj se uskladi z Zavodom za kulturno dediščino. V 16. členu je tudi 
določeno, da gradnja zunanjih bazenov se ne dopušča v prostoru ožjega središča Bleda, medtem 
ko v 44. členu pa  se bazeni v smislu pomožnih objektov za lastne potrebe pa dopuščajo. Nekaj 
teh posameznih določb  k objektom se ne bi določila, ker nameravam dati tudi bolj podroben 
opis teh pripomb na Odlok, bi pa prosila, da se  preveri določbe v 26., 27.členu, ki veljajo za 
objekte na Cesti svobode, ki govorijo , da je obvezno potreben oblikovalski princip fasad 
objektov vzdolž Ceste svobode,  pa  v bistvu obrazloženo, kaj je s tem mišljeno in kdo bo v bistvu 
odločal o tem, kakšni so principi enkrat volumnov, enkrat fasad. Mogoče bi bilo to tudi potrebno 
preverit z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ker si predstavljam, da bo on razsodnik teh 
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ureditev oziroma oblikovanja , tako da naj se to jasno opredeli. Posebne pripombe imam na 44. 
člen, ki govori o pomožnih objektih in sicer so to določbe, ki se nanašajo  oziroma izhajajo iz 
sprejetega OPN Bled, vendar pa je vmes, odkar je bil ta OPN sprejet, že država dvakrat popravila 
te uredbe, ki določajo pogoje in vrste za pomožne objekte. Tudi pomožni objekti niso več samo 
enostavni, so tudi nezahtevni, potrebno je tudi povedat, da se mi zdi, da je ta določba, ki je  v tem 
Odloku, da na primer ni dovoljena sprememba teh pomožnih objektov bivalne objekte je skoraj 
premalo obvezujoča, lahko pa bi se ti objekti spreminjali v druge namembnosti, tudi za 
dejavnost. Absolutno bi bila zato, da se črta možnost postavljanja ograj nižjih od 2,2 m. V 
podobnih objezerskih krajih v tujini vidimo, kaj take ograje v prostoru naredijo. Potem naj se 
preveri dopustnost postavljanja telekomunikacijskih oddajnikov in anten na objekte in prostor, 
prav tako pa tudi postavljanje začasnih objektov z napihljivo konstrukcijo, saj menim, da če je 
šotor, je čisto nekaj drugega, kot če je konstrukcija napihljiva. Prav tako ni z nobenim predpisom 
več v bistvu določena začasnost, ni definirana. Včasih je bilo to pol leta, sedaj pa je iz Uredb to 
črtano. Zanima me tudi, zakaj se tukaj med spominskimi obeležji dopušča postavljanje kapelic in 
križev, glede na to, da je to tak prostor se mi zdi, da je to tak prostor se mi zdi, da je to 
nepotrebna določba. V okviru urbane opreme pa bi poleg že navedenih, bi bilo potrebno vključiti 
klopi, koše in druge, ker mislim, da ko se  bodo te zadeve postavljale, je potrebno tudi za njih 
neko podlago. Teh pripomb imam še nekaj, mogoče tudi ta, da je napisano, da se meteorne vode 
z območja promenade preko lovilcev olj odvajajo v Blejsko jezero. Zanima me, ali je ta pogoj 
naveden v smernicah Agencije za okolje in sprašujem, zakaj  se te vode mogoče ne bi ponikale. 
Ali je po izračunu to taka količina, da v bistvu ponikanje tega ne bi preneslo oziroma da se 
pregleda, če je to možno tudi na kakšen drugačen način. V odloku ni nobene besede glede vrtin, 
za katere velja Zakon o redarstvu , vendar pa so določene  dimenzije  opredeljene, kot da se za 
njih pridobiva gradbeno dovoljenje in od njih nimamo nobene besede. Opazila sem tudi, ker se s 
tem veliko ukvarjam, da Odlok nima določb v zvezi z obrambo in zaščito. Konkretno mislim tukaj 
na zaklanjanje, kjer ta Pravilnik, ki to opredeljuje, določa, da je pri naseljih z več kot 5000 
prebivalci potrebno v določenih objektih delat zaklonišča oziroma ojačati prve plošče stavb. 
Zanimivo se mi zdi tudi določilo, da je v času gradnje objektov potrebno obveščati okoliško 
prebivalstvo. Glede na to, da tukaj ni toliko stanovanjskih objektov me zanima, v kakšnem 
obsegu bo to potrebno obveščat. Predlagam tudi, da se uskladijo eni nazivi, ki se mi zdi, da so že 
malo »pase« v tem prostoru. » 
Simon Sirc: »Glede Festivalne dvorane bi izpostavil njeno neizkoriščenosti, glede na to, kakšno 
tržno nišo predstavlja kongresni turizem. Navezal bi se tudi na vilo Rikli. Glede na to, da se 
omenja kot kulturna dediščina, se mi zdi, da je to taka sramota, ki ne spada v središče Bleda in bi 
bilo potrebno v 17. členu 11. točko izvesti čim prej, tako da se postavi okoli zaščitna platna 
verzija s poslikavo, na primer prvotno stanje. V 5. členu odloka, se pravi razglasitvi Riklijeve vile 
za kulturni spomenik, so  nešteti pogoji glede varstva, v 10. členu  so omenjene kazni in ne vem, 
ali se kazni kaj upoštevajo. Imam vprašanje, ki se ne nanaša na ožje središče Bleda, če se bo 
gradil drugi tir, kako je z rekonstrukcijo železniške postaje z drevoredom. » 
Janez Brence: »Mogoče bi samo opozoril na 17. člen, vila Rikli, dovoljuje, da se izgradila dodatna 
etaža, ki se navaja kot klet, kar pomeni, da bo faktor izrabe bistveno povečan, na drugi strani pa 
je tam predvideno samo pet parkirnih mest.  Predlagam, da se faktor izrabe ne povečuje, kar 
pomeni, da ni možno izgraditi dodatne etaže. Glede Ral lestvice povem, da je ni možno dobiti, saj 
imajo proizvajalci svoje lestvice in z Ral lestvico nimajo nobene veze.« 
Janez Petkoš: »Povem, da v parku raste preko 1000 vrst okrasnega grmovja in 100 dreves, ki 
sem ga sam zasadil. Osnovni namen parka je, da služi predvsem javnemu interesu. Zadnji posegi 
v park so bolj prisluhnili privatnim interesom in to me moti. Prosil bi, da je vsak poseg v park 
javno objavljen in načrtovan in sprejet od sveta.« 
Matjaž Berčon je povzel, da večina pripomb, ki so bile podane, dobrodošle in so bile redakcijske 
narave oziroma so opozorile na pomanjkljivosti, se jemljejo na znanje in se bodo v času javne 
obravnave in opredeljevanja vključile in se ne bodo posebej komentirale. Glede zasaditvenega 
načrta je povedal, da bo priloga in bo sprejet občinskem svetu, vendar v fazi priprave tega še ni, 
ker Zavod za varstvo narave  in Zavod za varstvo kulturne dediščine na ta dokument še nista 
dala soglasij, arboristično oceno pa še pregledujeta. Povedal je, da vse kar je bilo predlagano v 
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smislu redakcijskih pripomb, bo sestavni del teh opredelitev, saj gre za preveč pomemben 
prostor, da bi ga obravnavali, brez da bi se prisluhnilo vsem pripombam.  
Železniška postaja in drevored ob Kolodvorski cesti sta predmet čisto posebnega projekta in je 
na nivoju idejne zasnove narejen, ki pa se je zaradi pomanjkanja sredstev začasno zamrznil. 
Glede območja Trgovskega centra Bled je povedal, da se je občina zavestno odločila, da se centru 
izogne, ker enostavno sogovornikov ni bilo in tudi ni bila jasno izpostavljena vizija, kaj naj bi v 
tem centru bilo in v kolikor te stvari niso opredeljene, je zelo težko prostorski akt pisat zgolj kot 
hipotetično možnost. Povedal je, da ni rečeno, da se v prihodnje ne bo obravnavalo kot neko 
nadgradnjo ali dopolnitev, ki bi se logično navezovala na območje, ki se sedaj obravnava. 
Podobno področje je tudi na področju hotela Krim, saj  je tudi tu potrebno bolj strateškega in 
dolgoročnega razmisleka in se ga kratkoročno ne more uresničit. Povedal je, da prevladuje 
mnenje, da zadeva ni dozorela, da bi se na tem območju naredil povezan objekt. Povedal je, da se 
je občina zelo pragmatično odločila glede prostora okrog TVD Partizana, ker se točno ve, kaj naj 
bi se tam delalo. Potem pa obstaja še dve območji, ki se ju  občina tudi ni odločila lotit, to je 
območje Škrbine in avtobusne postaje. Tudi tu so izdelani načrti, vendar pa brez realnega 
investitorja. To so bili glavni razlogi, kako se je odločilo to območje, ki se določilo po logiki 
izvedljivosti. Glede vzdrževanja zelenih in javnih  površin je povedal, da ne bo nič drugače, kot je 
to danes, kjer je park ta ostane, ravno tako zelenice, drevje pravilno ostane, samo v skrajnih 
primerih se ga postopoma nadomešča.  
V zvezi z odvajanjem padavinskih voda je dr. Aleš Mlakar povedal, da se večina odvaja z novim 
meteornim kanalom, kar pa ne more onesnažit vodo, gre v Blejsko jezero. Smernice ARSA niso 
bile pogoj, so bile bolj načelne narave, brez konkretnih usmeritev. Povedal je, da je pripomba 
vzeta na znanje in se bo to še enkrat preveri. Povedal je, da je pisanje Odloka vedno neko 
balansiranje med željo, biti čim bolj natančen pri tistih stvareh, kjer si želimo imeti jasen rezultat 
in je povedal, da je tudi sam pristaš, da Odlok ne dopušča nedvoumnosti in da mora biti zelo 
restriktiven pri zagotavljanju javnega interesa, hkrati pa mora puščati maneverski prostor za 
arhitekturno oblikovanje. Povedal je, da kar se tiče pomožnih objektov so se nekatere 
redakcijske napake že prevetrile. Drugo krmarjenje, kije v tem primeru potrebno, pa je med OPN 
in veljavno zakonodajo. Obrazložil je, da je v OPN poznana forma začasnega objekta, zakonodaja 
ga ne pozna in OPN je prilagojen razmeram, potrjen dokument, predpisi, ki se nanašajo na 
enostavne oziroma nezahtevne objekte niso na isti logiki kot OPN, zato bo potrebno neko 
uskladitev izvest. Glede Ral lestvice je povedal, da OPN predvideva določanje na osnovi Ral 
lestvice, pri čemer je pri objektih, ki so zaščiteni, je tudi jasno določeno, da se v tem primeru ne 
uporablja člen, ki določa Ral lestvico, ampak se uporablja  barva obstoječih graščinsko 
zavarovanih objektov v primeru prenove. Glede vile Rikli  je povedal, da je bil na tem področju 
narejen velik preboj in to je zelo fleksibilna regulacija, vključno s tem, kdaj je objekt možno 
porušiti in narediti repliko, kjer pa ne gre za povečevanje etaže, ampak mora objekt ostat v 
obstoječih gabaritih in povedal, da se je zdelo smiselno, da se omeji število parkirnih mest.  
 
Sklep št. 10: 
Občinski svet Občine Bled sprejme dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Ožje središče Bleda. 
PRISOTNI ZA PROTI 
 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 10:  Sprejem Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje     
                      obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na območju  
                      Občine Bled 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave. 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog 
za sprejem. 
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Sklep št. 11: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za 
opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest na območju Občine 
Bled. 
PRISOTNI ZA PROTI 
 16 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
 
Točka 11:  Seznanitev s potekom priprav na gradnjo razbremenilnih cest 
                       
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave. 
Predsednik Odbora za prostor, infrastrukturo in varstvo okolja Anton Omerzel je podal predlog 
za sprejem. 
 
Anton Omerzel je povedal, da bodo cesto v bodoče tudi zapirali.   
Jakob Basanesse je predlagal, da se tega loti malo bolj strateško glede strateškega piara, ki malo 
bolj lahko vpliva na pogajanja z vlado in da se to zapelje, ne samo za blejsko občino, ampak za 
celotno regijo in povedal, da je bil že  navezi s gospo, ki je v prejšnji vladi delala kot strateški piar 
na Ministrstvu za okolje. 
Časlav Ignjatovič je povedal, da je poslanka Irena Kotnik prosila, da se z dogodki ne prehiteva in 
prosi, da se počaka na razgovore do 15. januarja 2015.   
Matjaž Berčon je povedal, da je bistvo samo to, ali se bo denar za severno ali južno 
razbremenilno cesto znašel v državnem NRP. 
 
Sklepi št. 12: 
1. Občinski svet Občine Bled se je seznanil s potekom priprav na gradnjo razbremenilnih 
cest. 
2. Občinski svet Občine Bled soglaša, da občinska uprava nadaljuje s pripravo predloga 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severno razbremenilno cesto na 
Bledu. 
3. Občinski svet Občine Bled soglaša s postopki priprav na zadolževanje za sofinanciranje 
gradnje razbremenilnih cest. 
PRISOTNI ZA PROTI 
 15 0 
Sklepi SO  bili sprejeti. 
 
 
Točka 12:  : Sprejem Sklepa o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno     
                         sodelovanje Alpine Pearls                         
 
Uvodno obrazložitev je podal Janez Fajfar, župan  
Predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem Jakob Basanesse je podal predlog za sprejem. 
 
Jana Špec je povedala, da je vsaka dodatna promocija dobrodošla, vendar pa jo moti, ker v 
gradivu piše, da se ne ve kakšne so naše finančne obveznosti. 
Janez Fajfar je povedal, da naša finančna obveznost ostane 12.000,00 €, enako kot do sedaj. 
Povedal je tudi, da se če se združenje pridruži še Občina Bohinj, bi  vsaka občina plačevala po 
10.000,00 € letne članarine.  
Matjaž Berčon je obrazložil, da članstvo občin Bohinj in Bled pomeni dve članici in ne pomeni 
skupnega članstva. 
Janez Brence je opozoril na jamstvo in sicer v tem smislu ko piše, da člani jamčijo za 
kakršnekoli dolgove Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje v kolikor to združenje 
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razpolaga z zadostnimi sredstvi za poravnavo teh obveznosti in da je višina tega jamstva za 
vsakega člana proporcialna z višino letne članarine, ki je bila določena za zadnje leto.  
Anton Omerzel je povedal, da je to članstvo super in zelo pomembno za Bled in da je to zelo 
poceni promocija kraja.  
 
Sklep št. 13: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ustanovitvi Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje alpskih biserov  Alpine Pearls. 
PRISOTNI ZA PROTI 
 15 0 
Sklep JE   bil sprejet. 
 
 
Točka 13: Razno - Predlog sodne poravnave 
 
Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Berčon, direktor Občinske uprave. 
Jakob Basanesse je vprašal, če novi najemnik, ki ni dobil prostorov v upravljanje, ali je na 
njegovi strani tožba zaradi izgube dohodka.  
Matjaž Berčon je povedal, da bo novi najemnik, ki je bil izbran na razpisu, Jur d.o.o., pristopil k 
mediaciji in podpisal izjavo, da se odpoveduje vsem zahtevkom iz tega naslova. Povedal, je da bo 
z njim podpisana nova najemna pogodba v notarski obliki, ki pomeni neposredno izvršljivost, 
kar pomeni, da se taki primerni ne bodo več dogajali.  
Anton Omerzel je povedal, da se ne strinja s tem, da vsaka stranka v postopku nosi svoje 
stroške. 
 
Sklep št. 14: 
Občinski svet Občine Bled se seznani s predlogom sodne poravnave v sporu glede najema 
poslovnega prostora v Športni dvorani Bled in županu daje soglasje za sklenitev 
poravnave. 
PRISOTNI ZA PROTI 
 15 0 
Sklep JE  bil sprejet. 
 
Anton Omerzel je sprožil lastništvo soteske Vintgar in predlagal, da občina Bled pristopi k 
reševanju teh zadev.  
 
 
Seja se je zaključila ob 21,30 uri . 
 
Bled, 3.12.2014 
 
 
                   Zapisala: 
Vlasta Pretnar, tajnica župana  
                     Župan Občine Bled 
               Janez Fajfar 
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3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
a) Pregled in opredelitev do pobud in vprašanj z 2. redne seje
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Karmen Kovač: »CESTNA OZNAČBA ZA AVTOBUSDNO POSTAJALIŠČE ZA ŠOLSKI AVTOBUS 
NA KORITNEM: Otroci slepe ulice na začetku Koritnega lahko dostopajo do obstoječega 
postajališča čez privatni vrt pri Torkarjih. Pozimi je ta prehod zaradi snega onemogočen, otroci 
pa lahko do obstoječega postajališča na sredini naselja dostopajo le naokrog po glavni cesti cca 1 
km. Ker hoja po glavni cesti, brez cestne razsvetljave in pločnika ne predstavlja varne poti, 
prebivalci ulice prosijo za namestitev cestnih oznak za avtobusno postajališče, nima desni strani 
cestišča, pod orehom. Gre za 8 otrok iz ulice na robu  (zgornji del Koritnega), med številkam 48 
in 63, lahko pa bodo avtobusno postajališče uporabljali tudi otroci iz spodnjega dela Koritnega 
(police), saj je razdalja do vaškega in novega postajališča enaka ali manjša. Na šolski avtobus 
otroci hodijo redno. Ironično je, da šolski avtobus zjutraj stoji pod orehom in čaka na začetek 
vožnje, vendar se otroki vanj ne smejo vkrcati, saj avtobus ne sme prejemati potnikov izven 
označenega postajališča. Prosimo, da se oznake namestijo še pred zimo.« 
Odgovor pripravil Matjaž Berčon: Aktivnosti za označitev so bile v teku že v času prejšnje seje. 
Do trenutka priprave gradiva je bila postavljena tudi že vertikalna signalizacija, glede na 
vremenske razmere bo v teh dneh še horizontalna (talne označbe). 
Brigita Šolar: »Sprašujem, kaj je z izbrisanimi prehodi za pešce ozirom kdaj bodo vzpostavljeni 
nazaj.« 
Odgovor na seji podal Matjaž Berčon: Cestni prehod se bodo urejali še v letošnjem letu, 
najprej nasproti Vile Bled, kjer je izvajalec že na terenu, vendar pa imajo velike probleme zaradi 
vremenskih razmer in ko bodo Savsko cesto asfaltirali z grobim asfaltom, gredo urejat prehod. 
Pričeli so z gradnjo opornega zidu, ki je tu potreben in ko tega zaključijo, se prestavijo na križišče 
z Ribensko in ko še tega zaključijo sledi tretji prehod med stavbo TNP in sosednjim 
apartmajskim objektom. Izvajalec na vseh treh prehodih bo Gorenjska gradbena družba, ki je 
tudi koncesionar za vzdrževanje državnega cestnega omrežja na Gorenjskem. Ostala dva 
prehoda, pri trgovini Mak in pri Astoriji se ne bosta obnavljala na ta način, ker sta povezana z 
izgradnjo pločnika med hotelom Astoria in trgovino Mak, ko bodo to omogočale finančne 
razmere.  
Jana Špec: »Imam štiri kratka svetniška vprašanja:  

1. Prosim, da se javno pojasni, zakaj že toliko časa traja ukrep prekuhavanja vode. 
2. Ali se izstavlja račun in komu za NUSZ za Riklijevo vilo in stavbe ter zemljišča na 

področju bivših Vezenin ter v kakšni višini in če, ali je bila obveznost poravnana in če ne, 
kako jo bomo izterjali? 

3. Kako je z izgradnjo začasnega centralnega parkirišča na območju bivših Vezenin? 
4. Ali dela v prenovo Vrtca potekajo v skladu s terminskim in finančnim planom in kdaj bo 

Vrtec na Bledu končan za sprejem otrok?« 
Odgovor na seji podal Matjaž Berčon: 

 Ukrep prekuhavanja vode - vzorci, ki jih mora Infrastruktura dvakrat do trikrat tedensko 
jemati niso ustrezni. Razlog ni v gnojnici, ki se domnevno poliva v okolici, ampak se večji 
razlog pripisuje mrtvemu rokavu reke Radovne, ki se nahaja tik nad zajetjem Ovčje jame 
(kjer se nabira listje, ki gnije in ob večjih nalivih, kot je bil dosedanji, vse to udari čez 
vodozbirno območje). Sanacija tega mrtvega rokava je tehnično obdelana in predvideni 
ukrepi. S tem se sedaj prednostno ukvarja podjetje Infrastruktura v sodelovanju z Občino 
Gorje in Bled, zraven pa se poskuša pridobiti tudi sodelovanje Občine Radovljica. Celotna 
investicije je ovrednotena na dober milijon evrov. Po trenutni shemi bi Občina Bled 
morala participirati 52 %, vendar se ne ve, če smo res največji porabnik te vode, saj velja 
začasna shema po izmerjeni porabi na Bledu in v Gorjah, ne ve pa se, koliko je odteče v 
Radovljico. V ta namen se bo vodomer montiral na Leški most in bodo morale vse tri 
občine resno pristopiti vsaka z zajetnim finančnim vložkom, da se bodo te stvari 
dolgoročno sanirale. Kot kratkoročni ukrep pa je inšpektor prejšnji teden, ko je bil na 
ogledu in ugotovil, da je upravljavec ustrezno ukrepal in da ustrezno izvaja ukrep 
prekuhavanja vode ter naložil, da se bo dodatno do nadaljnjega kloriralo. 

 Glede plačevanja NUSZ za Vilo Rikli je zavezanec Nikolaj Oman in kot je znano, redno 
poravnava obveznosti, za Vezenine jih poravnava Mercator.  
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 Izgradnja parkirišč – v predlogu proračuna za leto 2015 so namenjena sredstva za to in v 
kolikor bo predlog tudi v končni varianti prejet, se gre nemudoma v dokončno ureditev, 
rušitev Mercatorjeve stavbe, do prvega aprila pa je v načrtu, da se uredi celotno območje, 
kot tudi del Kajuhove ceste in da se prestavi EKO otok.  

 Vrtec – za četrtek, 27. 11. 2014 je sklican tehnični pregled in v kolikor ne bo kakšnih 
večjih  napak, se v naslednjem tednu prične selitev, kar je dogovorjeno z vojsko in je v 
skladu s podpisanimi terminskimi roki, kar pomeni, da bo do Božiča uporabno dovoljenje 
in da bodo do takrat že vsi otroci v vrtcu. Finančna prekoračitev je vezana na osnovno 
pogodbo z gradbenim izvajalcem, in sicer na račun »več del«, kar znaša 3 % in 6 % je 
dodatnih del, za katere pa je bila odločitev zavestna.  

Zorica Završnik Črnologar: »Dajem pobudo glede pitne vode, da se pogleda, na kakšen način bi 
se problem saniral in da bi imeli trajno zagotovljeno ustrezno pitno vodo.« 
Odgovor na seji podal Matjaž Berčon: glej zgoraj. 
Jakob Basanesse: »Sprašujem:  

1.  glede tehničnega pregleda vrtca, ali se bo tudi pregledalo stanje cest, ali so se uničile, 
predvsem Črtomirova in Mladinska oziroma če se ugotavlja, kakšne škode so nastale in 
če se bodo prenavljale s strani tistih, ki so škodo povzročili; 

2. glede Športnega parka pri Osnovni šoli sprašujem, če je prišlo kakršnokoli mnenje s 
strani Atletske zveze Slovenije, ali je izpraven ali ne, oziroma ministrstvo, ali kdorkoli 
drug, ki je to pregledoval.« 

Odgovor na seji podal Matjaž Berčon: 
 Stanje cest neposredno ni povezano s tehničnim pregledom vrtca, dejstvo pa je, v kolikor 

pa bi se ugotovilo, da so nastale na cestah poškodbe zaradi izvajanja del na vrtcu, se to 
naloži izvajalcu. 

 Športni park – čaka se uporabno dovoljenje Upravne enote. Bili sta dve pomanjkljivosti, 
ki jih je ugotovila tehnična komisija in sta odpravljeni (namestitev blazin na stebrih luči 
in da se na gabijonih poveže žica), tretja pripomba pa je izhajala s strani sosede, ki trdi, 
da ji bo domnevno reflektor svetil v okno, na kar je bil poslan merilec svetlobnega 
onesnaževanja, ki je ugotovil, da ni kršen noben predpis. Povedal je, da Atletska zveza s 
športnim parkom nima nič, čaka pa se opredelitev ministrstva, kar pa ni zavezujoče.  

Anton Omerzel: »Imam tri vprašanja:  
1. zanima me, če se boste z županom Občine Gorij zmenili in ukrepali proti človeku, ki v 

neposredni bližini vode, ki jo pijemo, še kar zaliva z gnojnico travnike. Posledice so jasne, 
saj veliko ljudi sedaj bolnih. Priporočam, da se čimprej sestanete in ukrepate. 

2. Glede na to, da sem bil na seji sveta za turizem, podajam takojšen predlog, da se 
spremeni Statut, ker so notri take stvari, ki sigurno v Statut ne spadajo. 

3. Plačujemo vodo in kar jo porabimo, plačujemo kanalščino, ampak se nekaj vode 
porazgubi in predlagam, glede na situacijo, kakršna je, da ni pravično, da mi 
obračunavamo toliko vode kot jo dobimo v hišo, isto količino ven, saj enaka  količina ne 
gre ven in predlagam, da se posveti tej zadevi in da se bistveno zmanjša strošek 
odvajanja te vode. Druge občine to že majo in smatram, da je to konkretno in pošteno do 
naših občanov.« 

Odgovor pripravil Matjaž Berčon: 
 Aktivnosti glede sanacije vodnih virov bo prevzela Infrastruktura Bled s finančno 

udeležbo vseh treh občin uporabnic. Kot upravljavec vodovoda in vodnega vira ima tudi 
določene pristojnosti, ki jih usklajuje z inšpekcijskimi službami. 

 Spremembe statuta oz. ustanovnega akta Turizma Bled so bile že pripravljene, vendar jih 
dosedanje sestave sveta niso bile pripravljene podpreti. 

 Razlika, ki se doseže na ta način, gre po poplačilu vseh obveznosti za obratovanje v 
nadaljnje investicije. V kolikor bi spreminjali koncept bi ostali brez neposrednega vira za 
pokrivanje nadaljnjih investicij. Teh pa je samo za dokončanje obstoječe sistema za vsaj 3 
mil. EUR. V nadaljnjih letih pa bo potrebno pristopiti tudi k sanacijam starih sistemov. 
Trenutno je pribl. 40 km novozgrajenih kanalov in 40 km starih. 
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3) Pobude in vprašanja članov občinskega sveta 

 
b) Nove pobude in vprašanja članov občinskega sveta
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4)  Sprejem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV:  
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2015. 
2. Občinski svet Občine Bled sprejme Kadrovski načrt Občine Bled za leti 2015 in 2016 

ter Kadrovski načrt MIR Bled Bohinj za leti 2015 in 2016.  
3. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s 

stvarnim premoženjem Občine Bled za leto 2015. 
4. Občinski svet Občine Bled sprejme Stanovanjski program Občine Bled za leto 2015. 
5. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni program športa v Občini Bled za leto 2015. 
6. Občinski svet Občine Bled sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja področja 

kulture v Občini Bled v letu 2015. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. 
člena Zakona o javnih financah-UPB (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13) in 16. člena 
Statuta Občine Bled - UPB (Uradni list RS, št. 67/09, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 3. 
redni seji, dne 23. 12. 2014 sprejel 
 
 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BLED ZA LETO 2015 
 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen  
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom se za Občino Bled (v nadaljnjem besedilu: občina) za leto 2015 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter 
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 
 
II. SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA TER NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

2. člen 
(splošni del proračuna) 

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 
ravni štirimestnih kontov.  

(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.271.052,00 
  
70 DAVCNI PRIHODKI 6.336.000,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 4.035.000,00 
703 Davki na premoženje 1.434.000,00 
704 Domači davki na blago in storitve 867.000,00 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 2.675.600,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 693.400,00 
711 Takse in pristojbine 7.500,00 
712 Globe in druge denarne kazni         226.000,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 380.600,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.368.100,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  770.000,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 520.000,00 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sred. 250.000,00 

73 PREJETE DONACIJE 0 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 489.452,00 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 489.452,00 

  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.378.535,25 
  
40 TEKOČI ODHODKI 4.293.534,25 
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 713.170,65 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 127.195,23 
402 Izdatki za blago in storitve 3.236.824,37 
403 Plačila domačih obresti 45.000,00 
409 Rezerve         171.344,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.766.140,00 
410 Subvencije 205.000,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  1.210.300,00 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  391.153,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 959.687,00 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.233.700,00 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.233.700,00 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 85.161,00 
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso proračunski uporabniki 70.161,00 
432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom 15.000,00 

  
III. PRORACUNSKI PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  - 1.107.483,25 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 

5.000,00 

75 PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL 5.000,00 
750 Prejeta vračila danih posojil 5.000,00 
751 Prodaja kapitalskih deležev  
752 Kupnine iz naslova privatizacije  

  
V. DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVECANJE KAPITALSKIH DELEZEV  

440 Dana posojila  
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb  
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih     
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

 

  
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 

5.000,00 

 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA  

skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR 
  
VII. ZADOLZEVANJE (500) 0 
50 ZADOLZEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 
  
VIII. ODPLACILA DOLGA (550)  190.000,00 
55 ODPLAČILA DOLGA 190.000,00  

550 Odplačila domačega dolga 190.000,00 
  
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH                                                                                                                                                                       
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – ali 0 ali + 

-1.292.483,25 

  



 

34 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.- VIII.) - 190.000,00  
  
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) =  - III. +1.107,483,25 
  
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  31. 12. 2014 = - IX. 1.292.483,25 

9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali + )  
 

3. člen 
(posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) 

(1) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni 
na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

(2) Načrt razvojnih programov predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne 
pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. 

(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov ter načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled. 

 
 
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

4. člen  
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 
 

5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

(1) Poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, so namenski tudi 
naslednji prihodki: 
1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih 

skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu; 
2. turistična taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti lokalne turistične 

organizacije in druge namene na področju turizma; 
3. koncesijska dajatev od iger na srečo, ki se uporabi za urejanja kraja in druge namene na 

področju turizma; 
4. parkirnine in globe za prekrške, ki se uporabijo za urejanje prometa in parkirišč; 
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi 

za izboljšanje sistemov za odvajanje odpadnih voda;  
6. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za 

urejanje zbirnih centrov in odlagališč odpadkov; 
7. požarna taksa, ki se uporabi za sofinanciranje dejavnosti sistema za zaščito in 

reševanje; 
8. nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se uporabi za uresničevanje načrta 

razvojnih programov; 
9. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture; 
10. komunalni prispevek za kanalizacijo (priključnina), ki se uporabi za gradnjo in 

investicijske izboljšave na kanalizacijskem sistemu; 
11. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju, ki se uporabijo za izvajanje 

programov stanovanjske politike; 
12. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest; 
13. sredstva, zbrana za pokrivanje stroškov kanalščine in čiščenja odpadnih voda; 
14. prejemki iz državnega proračuna za določene namene; 
15. najemnine od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem; 
16. povračila za delovanje MIR; 
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17. drugi prihodki, ki imajo določeno namensko uporabo z drugimi predpisi. 
(2) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v 

proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se sorazmerno povečata obseg 
prihodkov in odhodkov proračuna. 

(3) Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v 
naslednje leto za isti namen. 

 
6. člen  

(prerazporejanje pravic porabe) 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna 

ali rebalans proračuna. 
(2) Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se izvajajo na ravni 

proračunske postavke - konto. 
(3) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu neposrednih uporabnikov na predlog 

pristojnega organa občinske uprave za občinski svet, nadzorni odbor, župana, občinsko 
upravo, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled in Bohinj odloča župan brez 
omejitev. 

(4) O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik 
sveta brez omejitev. 

(5) Župan lahko prerazporeja pravice porabe (proračunska sredstva) v posebnem delu 
proračuna, in sicer med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske 
porabe. 

(6) V obseg prerazporeditev ne štejejo: 
- prerazporeditve med konti v okviru proračunske postavke; 
- prerazporeditve, potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski 

klasifikaciji;  
- prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za nepredvidene namene); 
- prerazporeditve, povezane z organizacijskimi spremembami proračunskih uporabnikov. 

(7) Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in 
naložb ter računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji 39. 
člena ZJF. 

(8) Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno leto z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o  veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji. 

 
7. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost 

projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2016 70 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe. 

(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 

(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov. 

(5) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko 
neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz 
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namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe občine Bled. 

(6) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 
8. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih 

vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet. 
(2) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov za več kot 20 % 

brez predhodne potrditve občinskega sveta v primeru arheoloških raziskav.  
(3) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz 

predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
(4) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

9. člen  
(proračunski skladi) 

(1) Proračunski sklad občine je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, (za odpravljanje 
posledic po naravnih nesrečah) v višini 70.000,00 EUR za leto 2015. 

(2) Na predlog pristojnega organa občinske uprave za javne finance odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR 
(za posamezen namen) župan in o tem obvesti občinski svet. 

 
10. člen 

(splošna proračunska rezervacija) 
(1) V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne 

proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob 
sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih 
sredstev. 

(2) Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0 % prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov. 

(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča na predlog pristojnega organa 
občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine 5.000,00 EUR za 
posamezen namen. 

(4) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, katerih višina presega županova 
pooblastila, odloča občinski svet. 

(5) Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2015 je določen v višini 100.000,00 EUR. 
 
 
IV. POSEBNOSTI RAZPOLAGANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOZENJEM OBČINE 

11. člen  
(odpis dolga) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše 
dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 EUR. 
 

12. člen  
(posebna pooblastila župana) 

(1) Župan lahko s sklepom izda soglasje za povečanje cene storitev pomoči na domu, ko izvajalec 
socialno varstvenih storitev vloži vlogo za soglasje k ceni v skladu s Pravilnikom za 
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. 

(2) Župan s sklepom izda soglasje za spremembo cene programa Vrtca Bled,  ko vrtec vloži 
predlog za spremembo cene programov, ki se spremenijo z rastjo cen življenjskih stroškov in 
z višino izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja. 
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(3) Župan s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenimi v 
Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko sredstva odstopajo za največ 20 %. Župan 
mora v primeru odstopanj o tem obvestiti občinski svet, popravljen predlog pa vključiti v 
prvo naslednje sprejemanje proračuna občine ali njegovih sprememb. 

 
13. člen  

(nakup stvarnega premoženja) 
Župan lahko samostojno odloča o nakupu s stvarnim premoženjem občine, če vrednost 
transakcije ne presega 10.000,00 EUR. 
 
 
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE TER JAVNEGA SEKTORJA 
 

14. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

(1) Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF ter 10a. in 10e. člen ZFO-1. 
(2) Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi poroštva.  
(3) Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, 

katerih ustanoviteljice so, vendar največ do 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje 
poroštvo. 

(4) Župan lahko samostojno, do višine 50.000,00 EUR, odloča o dajanju poroštev za izpolnitev 
obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov. 

(5) O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov nad vrednostjo 
50.000,00 EUR odloča občinski svet. 

(6) Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpise župan ali oseba, ki jo župan pisno 
pooblasti. 

 
 
VI.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
(začasno financiranje v letu 2015) 

V primeru potrebe po začasnem financiranju občine v letu 2016 se smiselno uporabljajo določila 
tega odloka in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

16. člen  
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 
se od 1. 1. 2015 dalje. 
 
 
Številka: _________________________ 
Kraj, datum: _____________________ 
 

       Ž U P A N 
       Janez Fajfar 

 
 
PRILOGA: 
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov ter ostale priloge objavljene na spletni 
strani Občine Bled. 
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Obrazložitev predloga: 

V nadaljevanju predstavljamo odstopanja končnega predloga proračuna od osnutka. Razlika 

sicer znaša dodatnih 69.000 EUR odhodkov proračuna, vendar načrtujemo, da bo tudi ta del v 

celoti pokrit s prenosom sredstev iz 2014. Zato se povečuje tudi primanjkljaj proračuna, ki bo 

pokrit s tem prenosom. Razlike med osnutkom in predlogom so nastale na podlagi posameznih 

utemeljenih pripomb, ki so prispele v času prvotne javne obravnave.  

Med večjimi odstopanji izpostavljamo sredstva za delovanje športnih društev, kjer sta vključeni 

sofinanciranji organizacijskih stroškov dveh največjih športnih dogodkov, to sta svetovna pokala 

v biatlonu in veslanju. Sofinanciranje tovrstnih dogodkov je skladno s strateško usmeritvijo 

občine, da bo spodbujala zlasti velike mednarodne športne prireditve, ki Bled uvrščajo na 

svetovne zemljevide in puščajo dodano vrednost v kraju (nočitve, druga potrošnja). 

Pogajanja med Vlado RS in združenji občin do priprave gradiva še niso zaključena, saj 

ministrstvo za finance predvideva še dodatno nižanje odstopljenega dela dohodnine (predlog 

494,02 EUR/preb.). V primeru spremenjenega dogovora med vlado in občinami bo potreben 

rebalans proračuna v prvi polovici naslednjega leta. Takrat bosta dokončno znana tudi podatka o 

prenosu sredstev občinskega proračuna iz 2014 v 2015 in dejanski višini odmere NUSZ za leto 

2015 na podlagi spremenjenega odloka. 

PP/konto Opis postavke Osnutek Predlog Razlika Indeks 

ODHODKI 

20010901 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
občin Bled, Bohinj in Železniki 

317.776,00 311.776,00 -6.000,00 98,11 

20010344 Upravljanje in tekoče vzdrž. parkirišč 203.000,00 212.000,00 9.000,00 104,43 

20120307 Posodobitev informacijskega središča 
Triglavska roža Bled 

63.725,48 54.725,48 -9.000,00 85,88 

20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 402.000,00 400.000,00 -2.000,00 99,50 

20170406 Praznično urejanje naselij 20.000,00 30.000,00 10.000,00 150,00 

20080107 Sredstva razpisa za delov. šport. društev 185.000,00 220.000,00 35.000,00 118,92 

20040301 Sofinanciranje materialnih stroškov OŠ 105.000,00 110.000,00 5.000,00 104,76 

20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

20040701 Zunanja ureditev OŠ Bled 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

PRIHODKI 

74000137 SVLR (OP Slovenija-Italija) - "Čolnarna v 
Grajskem kopališču" 

13.000,00 20.000,00 7.000,00 153,85 

74000138 SVLR (Švicarski finančni mehanizem) - 
"Energetska sanacija OŠ Bled" 

15.000,00 20.000,00 5.000,00 133,33 

    69.000,00  
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LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BLED ZA LETO 2015 
 

Občina Bled z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2015 
sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje 
tega programa in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo v proračunu občine. 
Letni program športa v občini je določen s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2015, kjer je na programski klasifikaciji 1805 – ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI določena 
višina sredstev po posameznih namenih oz. proračunskih postavkah, ki so navedene v 
nadaljevanju.     
Občina Bled z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v 
javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. 
Občina Bled iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju športa z: 
- zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa, 
- spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. 
Letni program športa sledi dolgoročnim ciljem, ki so zapisani v Razvojnem programu občine za 
obdobje 2009 – 2020, ki vključuje tudi dvig kakovosti življenja, k čemur šport zagotovo 
pripomore.  
Občina Bled z zagotavljanjem sredstev v proračunu, stremi k temu, da bi: 
- zagotovila pogoje za celovit razvoj športa v občini, 
- v športne aktivnosti vključila čim večje število prebivalcev, posebej mladih, 
- spodbujala zdrav in aktiven način življenja, 
- bilo v občini organiziranih čim več velikih tekmovanj in rekreativnih prireditev ter 
- z dobrimi športniki in njihovimi uspehi promovirala občino. 
Pretežni del športne dejavnosti se odvija v društvih, del pa tudi v vzgojno izobraževalnih 
inštitucijah. Športne programe sprejemajo in izvajajo društva avtonomno. Občina društvom na 
osnovi razpisa sofinancira tisti del športnih programov, ki so v javnem interesu. 
Občina Bled za proračunsko leto 2015 zagotavlja sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin 

športnih programov:   

1. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA                             185.000 € 
 
Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev nacionalnega programa športa in 
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled (Ur. list RS, št. 
53/12, 68/12) in (Uradno glasilo slovenskih občin – UGSO, št. 13/2013 in 53/2013).  Sestavni 
del pravilnika so merila za vrednotenje posameznih programov. 
Med konti v okviru proračunskih postavk so sredstva planirana na sledeč način: 
Proračunska 

postavka  

20080107 

Opis proračunske postavke  Predlog 

plana 2015  v 

€ 

40209922 Sof. športnih prireditev in dogodkov - razpis in razdelitev po 

veljavnem pravilniku 

45.000 

40293813 Pogodbeno delo – pomoč pri izvajanju nalog športa 5.000 

41200070 Urejanje tekaških prog v občini  5.000 

41200071 Šport otrok in mladine - sofinanciranje programov in 

dejavnosti  v športnih društvih za mlade in perspektivne 

športnike  – razpis in razdelitev po veljavnem pravilniku  

70.000 

41200072 Vrhunski šport - sofinanciranje programov in dejavnosti v 

športnih društvih, ki izvajajo programe z mladimi in so 

kategorizirani po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije   

- programi mladih usmerjeni v vrhunski šport - razpis in 

razdelitev po veljavnem pravilniku  

20.000 
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41200073                                                                                           športna rekreacija in šport invalidov - razpis in razdelitev 

po veljavnem pravilniku 

5.000 

41200078 Sofinanciranje profesionalnih trenerjev - izdatki za plače in  

druge osebne prejemke  zaposlenim trenerjem, ki v športnih 

klubih delajo z mladimi  

50.000 

41200084 Kakovostni šport  20.000 

 SKUPAJ    220.000 

 
  
2.  SOFINANCIRANJE  ŠPORTNO TURISTIČNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV (ŠTIO)  
 
Občina Bled  kot lastnik turistično infrastrukturnih objektov (ŠTIO)  v proračunu zagotavlja 
sredstva za: 
Proračunska 

postavka  

 

Opis proračunske postavke  Predlog 

plana 2015 

 v € 

20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov ŠTIO 

40250319 - Športna dvorana Bled - 60.000 €,  

40250320 - Športni park Bled - 30.000 €, 

40299989 – Veslaški center – obratovalni stroški – 30.000 € 

120.000 

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov  

42040239 - povračilo investicije v ŠD Bled – Adriaplin – 35.000 € 

(po sporazumu se 70 % letne koncesijske dajatve nameni za 

zmanjšanje obveznosti občine do Adriaplina) 

42050080 - vzdrževanje in obnova športnih objektov – 

150.000  € po prioritetnem seznamu upravljavcev.  

185.000 

20150507 Investicija »VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu«   

40299980 – Investicija VC in ciljna regatna arena Zaka – drugi 

stroški -  5.000 € 

5.000 

 SKUPAJ  310.000 

 
 
ZAKLJUČEK 
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Bled ter Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Bled (Ur. list RS, št. 53/12, 68/12) in (Uradno glasilo 
slovenskih občin – UGSO, št. 13/2013 in 53/2013) bo župan po sprejemu proračuna Občine Bled 
za leto 2015 objavil Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Bled v letu 2015. 
 
Morebitna neporabljena finančna sredstva na posameznih proračunskih postavkah, ki so 
vključene v letni program športa se s sklepom župana razdelijo na druge postavke v okviru 
letnega programa športa. 
 
Pripravila:  
Polona Zalokar 
 
          JANEZ FAJFAR   

        Župan  
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
    

KONTO 

  

OPIS 
Sprejeti proračun 

2014 [1] 
Ocena realizacije 

2014 [2] 

Plan 2015-
dopolnjen 

predlog (3) 

Indeks 
3:2 [4] 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 12.512.147 12.588.013 10.271.052 82 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 9.396.299 9.443.995 9.011.600 95 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      6.527.449 6.527.449 6.336.000 97 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.323.547 4.323.547 4.035.000 93 

7000   Dohodnina 4.323.547 4.323.547 4.035.000 93 

              

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.474.000 1.474.000 1.434.000 97 

7030   Davki na nepremičnine 1.191.000 1.191.000 1.231.000 103 

7031   Davki na premičnine 2.000 2.000 2.000 100 

7032   Davki na dediščine in darila 31.000 31.000 26.000 84 

7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 250.000 250.000 175.000 70 

              

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 729.902 729.902 867.000 119 

7044   Davki na posebne storitve 6.500 6.500 5.000 77 

7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev 723.402 723.402 862.000 119 

              

706   DRUGI DAVKI 0 0 0 0 

              

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 2.868.850 2.916.546 2.675.600 92 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  694.500 694.500 693.400 100 

7102   Prihodki od obresti 2.500 2.500 2.500 100 
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
    

KONTO 

  

OPIS 
Sprejeti proračun 

2014 [1] 
Ocena realizacije 

2014 [2] 

Plan 2015-
dopolnjen 

predlog (3) 

Indeks 
3:2 [4] 

7103   Prihodki od premoženja 692.000 692.000 690.900 100 

              

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 7.500 7.500 7.500 100 

7111   Upravne takse in pristojbine 7.500 7.500 7.500 100 

              

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  226.000 226.000 226.000 100 

7120   Globe in druge denarne kazni 226.000 226.000 226.000 100 

              

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 330.450 330.450 380.600 115 

7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev 330.450 330.450 380.600 115 

              

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.610.400 1.658.096 1.368.100 83 

7141   Drugi nedavčni prihodki 1.610.400 1.658.096 1.368.100 83 

              

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 450.000 450.000 770.000 171 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 400.000 400.000 520.000 130 

7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 400.000 400.000 520.000 130 

              

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 0 

              

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 

50.000 50.000 250.000 500 

7220   Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0 0 75.000 0 
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
    

KONTO 

  

OPIS 
Sprejeti proračun 

2014 [1] 
Ocena realizacije 

2014 [2] 

Plan 2015-
dopolnjen 

predlog (3) 

Indeks 
3:2 [4] 

7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 50.000 50.000 175.000 350 

              

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 0 0 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 0 0 0 

              

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 0 0 

              

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    2.665.848 2.694.017 489.452 18 

740   
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 

2.201.910 1.555.079 489.452 31 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.840.469 1.193.638 237.000 20 

7401   Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 361.441 361.441 252.452 70 

              

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

463.938 1.138.938 0 0 

7412   
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 

463.938 1.138.938 0 0 

              

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 0 0 0 

786   
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 

0 0 0 0 

              

787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 0 0 0 
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
    

KONTO 

  

OPIS 
Sprejeti proračun 

2014 [1] 
Ocena realizacije 

2014 [2] 

Plan 2015-
dopolnjen 

predlog (3) 

Indeks 
3:2 [4] 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 14.518.006 14.592.748 11.378.535 78 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 4.198.587 4.161.139 4.293.534 103 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 703.594 707.049 713.171 101 

4000   Plače in dodatki 575.388 575.844 571.848 99 

4001   Regres za letni dopust 12.072 11.307 12.192 108 

4002   Povračila in nadomestila 55.120 53.577 52.120 97 

4003   Sredstva za delovno uspešnost 30.560 25.245 23.000 91 

4004   Sredstva za nadurno delo 26.020 25.008 23.000 92 

4009   Drugi izdatki zaposlenim 4.434 16.067 31.011 193 

              

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 125.870 120.502 127.195 106 

4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 56.900 56.009 58.700 105 

4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje 46.200 44.832 47.180 105 

4012   Prispevek za zaposlovanje 420 478 465 97 

4013   Prispevek za starševsko varstvo 700 669 621 93 

4015   
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 

21.650 18.515 20.230 109 

              

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  3.048.810 3.249.190 3.236.824 100 

4020   Pisarniški in splošni material in storitve 358.387 382.717 305.607 80 

4021   Posebni material in storitve 36.032 29.596 47.740 161 

4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 157.151 161.219 150.550 93 

4023   Prevozni stroški in storitve 153.569 160.451 167.300 104 
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
    

KONTO 

  

OPIS 
Sprejeti proračun 

2014 [1] 
Ocena realizacije 

2014 [2] 

Plan 2015-
dopolnjen 

predlog (3) 

Indeks 
3:2 [4] 

4024   Izdatki za službena potovanja 9.497 15.026 12.800 85 

4025   Tekoče vzdrževanje 1.834.885 1.996.019 2.056.500 103 

4026   Poslovne najemnine in zakupnine 63.940 68.281 94.153 138 

4027   Kazni in odškodnine 100.000 109.555 63.725 58 

4029   Drugi operativni odhodki 335.349 326.325 338.448 104 

              

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 6.000 6.000 45.000 750 

4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000 6.000 45.000 750 

              

409   REZERVE 314.313 78.398 171.344 219 

4090   Splošna proračunska rezervacija 242.969 7.054 100.000 1.418 

4091   Proračunska rezerva 70.000 70.000 70.000 100 

4093   Sredstva za posebne namene 1.344 1.344 1.344 100 

              

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.898.537 2.908.813 2.766.140 95 

410   SUBVENCIJE 217.456 217.456 205.000 94 

4100   Subvencije javnim podjetjem 197.376 197.376 195.000 99 

4102   Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 20.080 20.080 10.000 50 

              

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.225.617 1.232.591 1.210.300 98 

4111   Družinski prejemki in starševska nadomestila 40.000 42.500 21.000 49 

4112   Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000 10.000 10.000 100 

4119   Drugi transferi posameznikom 1.175.617 1.180.091 1.179.300 100 
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412   
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 

455.043 434.546 391.153 90 

4120   Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 455.043 434.546 391.153 90 

              

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  1.000.421 1.024.220 959.687 94 

4130   Tekoči transferi občinam 3.806 3.722 3.722 100 

4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 35.000 49.000 40.000 82 

4132   Tekoči transferi v javne sklade 2.265 2.265 2.265 100 

4133   Tekoči transferi v javne zavode 940.500 950.383 901.000 95 

4135   
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki 

18.850 18.850 12.700 67 

              

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 0 

              

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 7.282.587 7.381.647 4.233.700 57 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 7.282.587 7.381.647 4.233.700 57 

4200   Nakup zgradb in prostorov 154.000 154.000 1.400 1 

4201   Nakup prevoznih sredstev 3.000 3.000 3.000 100 

4202   Nakup opreme 156.840 476.196 231.000 49 

4203   Nakup drugih osnovnih sredstev 50.000 50.000 20.000 40 

4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.833.547 3.513.712 1.635.000 47 
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4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.344.119 2.394.820 1.755.500 73 

4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 125.000 109.933 218.100 198 

4207   Nakup nematerialnega premoženja 2.000 2.000 0 0 

4208   
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 

614.081 677.985 369.700 55 

              

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 138.295 141.149 85.161 60 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 123.295 126.149 70.161 56 

4310   
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 

123.295 126.149 70.161 56 

              

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 15.000 15.000 15.000 100 

4323   Investicijski transferi javnim zavodom 15.000 15.000 15.000 100 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -2.005.859 -2.004.735 -1.107.483 55 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         

75 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752) 

5.000 5.000 5.000 100 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  5.000 5.000 5.000 100 

7500   Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 5.000 5.000 5.000 100 

              

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 0 0 0 
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752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 

              

44 V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(440+441) 

0 0 0 0 

440   DANA POSOJILA 0 0 0 0 

              

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 0 0 0 

  VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 

5.000 5.000 5.000 100 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A         

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 1.900.000 1.900.000 0 0 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.900.000 1.900.000 0 0 

5001   Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.900.000 1.900.000 0 0 

              

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 130.800 131.924 190.000 144 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  130.800 131.924 190.000 144 

5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam 130.800 131.924 190.000 144 

  IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) 

-231.659 -231.659 -1.292.483 558 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 1.769.200 1.768.076 -190.000 -11 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 2.005.859 2.004.735 1.107.483 55 
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STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA 
LETA ( 31.12.2014 ) 

    1.292.483   

    
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ 
PRETEKLEGA LETA 
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 
 

PU PK PP Konto Opis Sprejeti proračun 2014 Ocena realizacije 2014 
Plan 2015 - 

dopolnjen predlog 
Indeks 

8:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01       OBČINSKI SVET 42.573,00 47.762,23 44.356,00 92,87 

  01     POLITIČNI SISTEM 42.573,00 47.762,23 44.356,00 92,87 

  0101     Politični sistem 42.573,00 47.762,23 44.356,00 92,87 

  01019001     Dejavnost občinskega sveta 42.573,00 47.762,23 44.356,00 92,87 

    20010332   Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 39.066,00 44.255,23 42.500,00 96,03 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.066,00 13.487,49 10.000,00 74,14 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.000,00 610,00 2.500,00 409,84 

      4029 Drugi operativni odhodki 24.000,00 30.157,74 24.000,00 79,58 

      4202 Nakup opreme 0,00 0,00 6.000,00 0,00 

    20010601   Financiranje strank in svetniških skupin 3.507,00 3.507,00 1.856,00 52,92 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.507,00 3.507,00 1.856,00 52,92 

02       NADZORNI ODBOR 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

  0203     Fiskalni nadzor 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

  02039001     Dejavnost nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

    20010335   Sredstva za delovanje nadzornega odbora 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

03       ŽUPAN 104.793,00 104.793,00 116.210,00 110,89 

  01     POLITIČNI SISTEM 104.793,00 104.793,00 116.210,00 110,89 

  0101     Politični sistem 104.793,00 104.793,00 116.210,00 110,89 

  01019003     Dejavnost župana in podžupanov 104.793,00 104.793,00 116.210,00 110,89 

    20010101   Sredstva za plačilo župana 52.180,00 52.180,00 52.180,00 100,00 

      4000 Plače in dodatki 40.348,00 40.348,00 40.348,00 100,00 

      4001 Regres za letni dopust 692,00 692,00 692,00 100,00 
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      4002 Povračila in nadomestila 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,00 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,00 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 30,00 30,00 30,00 100,00 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 40,00 40,00 40,00 100,00 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,00 

    20010309   Drugi stroški v kabinetu župana 39.213,00 39.213,00 29.030,00 74,03 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 26.462,00 23.162,00 16.000,00 69,08 

      4023 Prevozni stroški in storitve 200,00 600,00 0,00 0,00 

      4024 Izdatki za službena potovanja 3.726,00 7.426,00 5.600,00 75,41 

      4029 Drugi operativni odhodki 1.008,00 1.008,00 2.430,00 241,07 

      4119 Drugi transferi posameznikom 817,00 817,00 1.000,00 122,40 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.000,00 6.200,00 4.000,00 64,52 

    20010337   Sredstva za izplačilo podžupana 13.400,00 13.400,00 35.000,00 261,19 

      4000 Plače in dodatki 0,00 0,00 22.000,00 0,00 

      4001 Regres za letni dopust 0,00 0,00 500,00 0,00 

      4002 Povračila in nadomestila 0,00 0,00 800,00 0,00 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,00 0,00 2.500,00 0,00 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0,00 0,00 2.180,00 0,00 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 0,00 0,00 24,00 0,00 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 0,00 0,00 32,00 0,00 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 0,00 0,00 280,00 0,00 

      4024 Izdatki za službena potovanja 400,00 207,16 1.000,00 482,72 

      4029 Drugi operativni odhodki 13.000,00 13.192,84 5.684,00 43,08 

04       OBČINSKA UPRAVA 14.144.409,00 14.215.085,68 11.065.982,25 77,85 

  02     EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 35.647,00 35.829,94 113.659,03 317,22 
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  0201     Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 12.707,00 12.889,94 12.889,94 100,00 

  02019001     Podlage ekonomske in razvojne politike 12.707,00 12.889,94 12.889,94 100,00 

    20140105   Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 12.707,00 12.889,94 12.889,94 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 12.707,00 12.889,94 12.889,94 100,00 

  0202     Urejanje na področju fiskalne politike 22.940,00 22.940,00 100.769,09 439,27 

  02029001     Urejanje na področju fiskalne politike 22.940,00 22.940,00 100.769,09 439,27 

    20010325   Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 22.940,00 22.940,00 100.769,09 439,27 

      4029 Drugi operativni odhodki 22.940,00 22.940,00 100.769,09 439,27 

  03     ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 30.000,00 32.229,00 17.000,00 52,75 

  0302     Mednarodno sodelovanje in udeležba 30.000,00 32.229,00 17.000,00 52,75 

  03029002     Mednarodno sodelovanje občin 30.000,00 32.229,00 17.000,00 52,75 

    20010327   Sodelovanje s partnerskimi občinami 30.000,00 32.229,00 17.000,00 52,75 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 4.229,00 2.000,00 47,29 

      4029 Drugi operativni odhodki 28.000,00 28.000,00 15.000,00 53,57 

  04     
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 467.774,00 479.203,99 694.222,00 144,87 

  0402     Informatizacija uprave 31.274,00 29.928,96 31.000,00 103,58 

  04029001     Informacijska infrastruktura 27.274,00 25.928,96 31.000,00 119,56 

    20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 27.274,00 25.928,96 31.000,00 119,56 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.789,00 4.789,00 0,00 0,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 15.485,00 15.485,00 15.000,00 96,87 

      4202 Nakup opreme 7.000,00 5.654,96 16.000,00 282,94 

  04029002     Elektronske storitve 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

    20010805   Nakup in vzdrževanje programske opreme ( 2012 ) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

      4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

  0403     Druge skupne administrativne službe 436.500,00 449.275,03 663.222,00 147,62 

  04039001     Obveščanje domače in tuje javnosti 62.834,00 65.256,82 56.000,00 85,81 
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    20010304   Stroški objav in naročnin ter literature 26.416,00 30.109,40 21.000,00 69,75 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 26.416,00 30.109,40 21.000,00 69,75 

    20010310   Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 36.418,00 35.147,42 35.000,00 99,58 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 30.280,00 29.616,61 25.000,00 84,41 

      4021 Posebni material in storitve 6.138,00 5.530,81 10.000,00 180,81 

  04039002     Izvedba protokolarnih dogodkov 65.000,00 64.006,56 48.500,00 75,77 

    20070402   Izvedba občinskih prireditev 40.000,00 39.006,56 28.500,00 73,06 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 38.500,00 37.506,56 28.000,00 74,65 

      4029 Drugi operativni odhodki 1.500,00 1.500,00 500,00 33,33 

    20070404   Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini 25.000,00 25.000,00 20.000,00 80,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 25.000,00 20.000,00 80,00 

  04039003     Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 308.666,00 320.011,65 558.722,00 174,59 

    20010343   Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 3.806,00 3.721,66 3.722,00 100,01 

      4130 Tekoči transferi občinam 3.806,00 3.721,66 3.722,00 100,01 

    20010346   Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov 52.000,00 57.829,99 11.000,00 19,02 

      4027 Kazni in odškodnine 50.000,00 55.829,99 10.000,00 17,91 

      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00 

    20010347   Pravno zastopanje občine 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67 

      4029 Drugi operativni odhodki 15.000,00 15.000,00 10.000,00 66,67 

    20010801   Nakup zgradb in prostorov 30.000,00 30.000,00 9.500,00 31,67 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 5.000,00 5.000,00 1.400,00 28,00 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 25.000,00 25.000,00 8.100,00 32,40 

    20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 134.590,00 134.508,77 487.500,00 362,43 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.000,00 8.000,00 4.000,00 50,00 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.000,00 7.000,00 6.000,00 85,71 

      4025 Tekoče vzdrževanje 25.000,00 24.918,77 25.000,00 100,33 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 94.590,00 94.590,00 452.500,00 478,38 
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    20020405   Energetska sanacija in obnova Vile Zora 65.000,00 65.000,00 25.000,00 38,46 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30.000,00 30.000,00 25.000,00 83,33 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 

    20150101   Zavarovalne premije za objekte 8.270,00 13.951,23 12.000,00 86,01 

      4025 Tekoče vzdrževanje 8.270,00 13.951,23 12.000,00 86,01 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 697.630,00 711.240,00 655.005,74 92,09 

  0603     Dejavnost občinske uprave 697.630,00 711.240,00 655.005,74 92,09 

  06039001     Administracija občinske uprave 596.169,00 609.006,49 576.273,34 94,63 

    20010102   Plačila v zvezi z delom občinske uprave 550.284,00 568.701,98 540.169,88 94,98 

      4000 Plače in dodatki 373.600,00 385.502,32 350.500,00 90,92 

      4001 Regres za letni dopust 7.000,00 6.154,84 6.500,00 105,61 

      4002 Povračila in nadomestila 37.800,00 36.257,48 34.000,00 93,77 

      4003 Sredstva za delovno uspešnost 25.000,00 22.756,95 20.000,00 87,89 

      4004 Sredstva za nadurno delo 20.000,00 18.987,86 17.000,00 89,53 

      4009 Drugi izdatki zaposlenim 4.434,00 16.067,01 31.010,65 193,01 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 38.000,00 37.852,03 37.000,00 97,75 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 30.200,00 30.831,90 29.500,00 95,68 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 280,00 300,67 300,67 100,00 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 470,00 438,56 358,56 81,76 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 13.500,00 13.552,36 14.000,00 103,30 

    20010317   Izdatki za službena potovanja 4.591,00 4.591,00 4.000,00 87,13 

      4024 Izdatki za službena potovanja 4.591,00 4.591,00 4.000,00 87,13 

    20010322   Plačila zunanjim sodelavcem 23.500,00 17.906,76 14.588,00 81,47 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.588,00 6.588,00 6.588,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 16.912,00 11.318,76 8.000,00 70,68 

    20010326   Drugi operativni odhodki 15.794,00 15.021,49 15.515,46 103,29 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 340,00 340,00 0,00 0,00 
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      4021 Posebni material in storitve 390,00 640,00 640,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 15.064,00 14.041,49 14.875,46 105,94 

    20010330   Izobraževanje zaposlenih 2.000,00 2.785,26 2.000,00 71,81 

      4029 Drugi operativni odhodki 2.000,00 2.785,26 2.000,00 71,81 

  06039002     
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 101.461,00 102.233,51 78.732,40 77,01 

    20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 24.010,00 24.010,00 16.500,00 68,72 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 22.010,00 22.010,00 16.000,00 72,69 

      4202 Nakup opreme 2.000,00 2.000,00 500,00 25,00 

    20010315   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 47.693,00 47.693,00 42.700,00 89,53 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 47.693,00 47.693,00 42.700,00 89,53 

    20010316   Nakup in vzdrževanje vozil 13.679,00 13.679,00 12.300,00 89,92 

      4023 Prevozni stroški in storitve 13.679,00 13.679,00 12.300,00 89,92 

    20010319   Najemnine in zakupnine 16.079,00 16.851,51 7.232,40 42,92 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 16.079,00 16.851,51 7.232,40 42,92 

  07     OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 200.665,00 200.665,00 151.661,00 75,58 

  0703     Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 200.665,00 200.665,00 151.661,00 75,58 

  07039001     Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 18.000,00 18.000,00 15.000,00 83,33 

    20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 18.000,00 18.000,00 15.000,00 83,33 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,00 5.145,38 9.000,00 174,91 

      4310 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 10.000,00 12.854,62 6.000,00 46,68 

  07039002     Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 182.665,00 182.665,00 136.661,00 74,82 

    20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 127.665,00 127.665,00 81.661,00 63,97 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.450,00 14.450,69 17.500,00 121,10 

      4310 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 113.215,00 113.214,31 64.161,00 56,67 

    20030301   Sredstva za dejavnost gasilskih društev 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 
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      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 

  08     NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,00 

  0802     Policijska in kriminalistična dejavnost 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,00 

  08029001     Prometna varnost 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 

    20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 

      4021 Posebni material in storitve 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

  08029002     Notranja varnost 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 

    20010348   Sredstva za zagotavljanje JRM 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 

  10     TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 10.000,00 4.470,44 10.000,00 223,69 

  1003     Aktivna politika zaposlovanja 10.000,00 4.470,44 10.000,00 223,69 

  10039001     Povečanje zaposljivosti 10.000,00 4.470,44 10.000,00 223,69 

    20050205   Sofinanciranje programov javnih del 10.000,00 4.470,44 10.000,00 223,69 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000,00 4.470,44 10.000,00 223,69 

  11     KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 240.597,00 244.282,66 76.500,00 31,32 

  1102     Program reforme kmetijstva in živilstva 184.330,00 184.330,00 46.300,00 25,12 

  11029002     Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 184.330,00 184.330,00 46.300,00 25,12 

    20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 42.330,00 42.330,00 16.300,00 38,51 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

      4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki 15.000,00 15.000,00 8.800,00 58,67 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 17.330,00 17.330,00 7.500,00 43,28 

    20110122   Sredstva razpisa za delovanje društev na podeželju 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20110123   Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 132.000,00 132.000,00 20.000,00 15,15 

      4202 Nakup opreme 110.000,00 113.727,90 0,00 0,00 
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      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 22.000,00 18.272,10 0,00 0,00 

    20110124   Varstvo in oskrba živali 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

  1104     Gozdarstvo 56.267,00 59.952,66 30.200,00 50,37 

  11049001     Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.267,00 59.952,66 30.200,00 50,37 

    20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 56.267,00 59.952,66 30.200,00 50,37 

      4025 Tekoče vzdrževanje 21.063,00 24.748,66 20.000,00 80,81 

      4029 Drugi operativni odhodki 204,00 204,00 200,00 98,04 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 35.000,00 10.000,00 28,57 

  12     PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

  1206     
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

  12069001     Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

    20170601   Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

  13     PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.451.378,87 2.620.275,64 1.978.000,00 75,49 

  1302     Cestni promet in infrastruktura 2.450.381,87 2.619.278,64 1.977.000,00 75,48 

  13029001     Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 300.000,00 426.935,01 500.000,00 117,11 

    20160101   Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 300.000,00 426.935,01 500.000,00 117,11 

      4025 Tekoče vzdrževanje 300.000,00 426.935,01 500.000,00 117,11 

  13029002     Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.577.944,65 1.607.545,61 860.000,00 53,50 

    20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 1.442.944,65 1.488.179,48 710.000,00 47,71 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 140.000,00 160.364,45 145.000,00 90,42 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.279.801,81 1.304.672,19 400.000,00 30,66 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 0,00 150.000,00 0,00 
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      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 23.142,84 23.142,84 15.000,00 64,81 

    20170503   Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 135.000,00 119.366,13 150.000,00 125,66 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 100.000,00 98.955,53 100.000,00 101,06 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 35.000,00 20.410,60 50.000,00 244,97 

  13029003     Urejanje cestnega prometa 87.282,00 99.642,80 212.000,00 212,76 

    20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 85.682,00 98.042,80 212.000,00 216,23 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.000,00 9.204,00 10.000,00 108,65 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 8.500,00 15.386,00 15.000,00 97,49 

      4025 Tekoče vzdrževanje 10.000,00 15.270,80 10.000,00 65,48 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 32.000,00 0,00 

      4202 Nakup opreme 31.000,00 26.000,00 40.000,00 153,85 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 100.000,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 27.182,00 32.182,00 5.000,00 15,54 

    20160307   Kataster občinskih cest 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 

  13029004     Cestna razsvetljava 305.155,22 305.155,22 255.000,00 83,56 

    20170105   Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,00 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 

    20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 200.155,22 200.155,22 150.000,00 74,94 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 200.155,22 200.155,22 140.000,00 69,95 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

  13029006     Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 180.000,00 180.000,00 150.000,00 83,33 

    20160209   Južna razbremenilna cesta 50.000,00 49.445,34 50.000,00 101,12 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 50.000,00 49.445,34 50.000,00 101,12 
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    20160210   Severna razbremenilna cesta 130.000,00 130.554,66 100.000,00 76,60 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 50.000,00 28.554,66 50.000,00 175,10 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 80.000,00 102.000,00 50.000,00 49,02 

  1305     Vodni promet in infrastruktura 997,00 997,00 1.000,00 100,30 

  13059001     Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 997,00 997,00 1.000,00 100,30 

    20160401   Vodna povračila po Uredbi o vodnih povračilih 997,00 997,00 1.000,00 100,30 

      4029 Drugi operativni odhodki 997,00 997,00 1.000,00 100,30 

  14     GOSPODARSTVO 1.145.248,66 1.162.637,13 511.425,48 43,99 

  1402     Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 8.763,00 8.763,00 7.700,00 87,87 

  14029001     Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 8.763,00 8.763,00 7.700,00 87,87 

    20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 8.763,00 8.763,00 7.700,00 87,87 

      4021 Posebni material in storitve 1.553,00 1.553,00 1.600,00 103,03 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 80,00 80,00 0,00 0,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

      4135 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki 3.850,00 3.850,00 3.900,00 101,30 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00 

      4310 
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 80,00 80,00 0,00 0,00 

  1403     Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 1.136.485,66 1.153.874,13 503.725,48 43,66 

  14039002     Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1.136.485,66 1.153.874,13 503.725,48 43,66 

    20070707   Novi turistični produkti v občinii 5.000,00 5.000,00 40.000,00 800,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.500,00 4.500,00 15.000,00 333,33 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 500,00 500,00 25.000,00 5.000,00 

    20120101   Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 
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    20120204   Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 235.000,00 235.000,00 221.000,00 94,04 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 235.000,00 235.000,00 221.000,00 94,04 

    20120205   Sofinanciranje projektnih dejavnosti LTO 170.000,00 170.000,00 150.000,00 88,24 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 170.000,00 170.000,00 150.000,00 88,24 

    20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 

    20120307   Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 688.485,66 705.874,13 54.725,48 7,75 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 26.988,96 34.653,64 0,00 0,00 

      4027 Kazni in odškodnine 50.000,00 53.725,48 53.725,48 100,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 567.109,10 579.262,95 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 44.387,60 38.232,06 1.000,00 2,62 

  15     VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.751.323,25 1.770.025,20 1.759.000,00 99,38 

  1502     Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.741.323,25 1.760.025,20 1.749.000,00 99,37 

  15029001     Zbiranje in ravnanje z odpadki 90.000,00 94.209,68 0,00 0,00 

    20170110   Čiščenje javnih površin in sanacije odlagališč 50.000,00 54.209,68 0,00 0,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 50.000,00 54.209,68 0,00 0,00 

    20170209   Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

    20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

  15029002     Ravnanje z odpadno vodo 1.651.323,25 1.665.815,52 1.749.000,00 104,99 

    20170201   Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 1.138.376,00 1.139.868,27 1.129.000,00 99,05 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.000,00 6.492,27 4.000,00 61,61 
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      4029 Drugi operativni odhodki 32.000,00 32.000,00 26.000,00 81,25 

      4100 Subvencije javnim podjetjem 197.376,00 197.376,00 195.000,00 98,80 

    20170206   
Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za 
obremenjevanje voda ) 107.536,66 120.536,66 200.000,00 165,92 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 107.536,66 120.536,66 190.000,00 157,63 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

    20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 375.410,59 379.051,37 400.000,00 105,53 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 2.770,00 2.000,00 72,20 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 373.410,59 376.281,37 380.000,00 100,99 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 0,00 0,00 18.000,00 0,00 

    20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 30.000,00 26.359,22 20.000,00 75,87 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 30.000,00 26.359,22 20.000,00 75,87 

  1505     Pomoč in podpora ohranjanju narave 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

  15059001     
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

    20110125   Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

      4029 Drugi operativni odhodki 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

  16     
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 1.170.086,96 1.170.086,96 1.007.609,00 86,11 

  1602     Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 136.360,00 136.360,00 108.000,00 79,20 

  16029003     Prostorsko načrtovanje 136.360,00 136.360,00 108.000,00 79,20 

    20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 136.360,00 136.360,00 108.000,00 79,20 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.400,00 2.400,00 6.000,00 250,00 

      4021 Posebni material in storitve 21.640,00 13.100,70 30.000,00 229,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 112.320,00 120.859,30 72.000,00 59,57 
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  1603     Komunalna dejavnost 824.117,96 824.117,96 797.000,00 96,71 

  16039001     Oskrba z vodo 393.759,96 381.551,29 327.000,00 85,70 

    20170102   Vodotoki 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00 

    20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 388.759,96 376.551,29 317.000,00 84,19 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 38.000,00 40.769,16 28.000,00 68,68 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 289.966,97 254.811,12 264.000,00 103,61 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 60.792,99 80.971,01 25.000,00 30,88 

  16039002     Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20170103   Vzdrževanje pokopališč 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

  16039003     Objekti za rekreacijo 368.690,00 380.898,67 410.000,00 107,64 

    20080108   Spoznavajmo svet igral 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 

      4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

    20170101   Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 316.190,00 328.398,67 410.000,00 124,85 

      4025 Tekoče vzdrževanje 316.190,00 328.398,67 410.000,00 124,85 

  16039004     Praznično urejanje naselij 27.000,00 27.000,00 30.000,00 111,11 

    20170406   Praznično urejanje naselij 27.000,00 27.000,00 30.000,00 111,11 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,00 20.000,00 25.000,00 125,00 

  16039005     Druge komunalne dejavnosti 29.668,00 29.668,00 25.000,00 84,27 

    20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 29.668,00 29.668,00 25.000,00 84,27 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 18.633,00 18.515,01 15.000,00 81,02 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.527,00 4.704,99 4.000,00 85,02 
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      4025 Tekoče vzdrževanje 3.508,00 3.508,00 3.000,00 85,52 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 3.000,00 2.940,00 3.000,00 102,04 

  1605     Spodbujanje stanovanjske gradnje 125.609,00 125.609,00 62.609,00 49,84 

  16059001     Podpora individualni stanovanjski gradnji 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20180302   Subvencioniranje obrestne mere - stanovanjski krediti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

  16059002     Spodbujanje stanovanjske gradnje 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

    20180401   Nakup stanovanja 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

  16059003     Drugi programi na stanovanjskem področju 70.609,00 70.609,00 57.609,00 81,59 

    20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 67.000,00 67.000,00 54.000,00 80,60 

      4025 Tekoče vzdrževanje 27.000,00 25.693,65 22.000,00 85,62 

      4029 Drugi operativni odhodki 15.000,00 16.306,35 12.000,00 73,59 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 25.000,00 25.000,00 20.000,00 80,00 

    20180105   Drugi programi  na stanovanjskem področju 3.609,00 3.609,00 3.609,00 100,00 

      4093 Sredstva za posebne namene 1.344,00 1.344,00 1.344,00 100,00 

      4132 Tekoči transferi v javne sklade 2.265,00 2.265,00 2.265,00 100,00 

  1606     
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 84.000,00 84.000,00 40.000,00 47,62 

  16069001     Urejanje občinskih zemljišč 34.000,00 27.621,40 30.000,00 108,61 

    20200202   Stroški geodetskih izmer in drugih storitev 34.000,00 27.621,40 30.000,00 108,61 

      4029 Drugi operativni odhodki 34.000,00 27.621,40 30.000,00 108,61 

  16069002     Nakup zemljišč 50.000,00 56.378,60 10.000,00 17,74 

    20200301   Sredstva za nakup zemljišč 50.000,00 56.378,60 10.000,00 17,74 

      4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 50.000,00 56.378,60 10.000,00 17,74 

  17     ZDRAVSTVENO VARSTVO 80.000,00 94.889,45 65.000,00 68,50 

  1702     Primarno zdravstvo 35.000,00 34.940,00 15.000,00 42,93 

  17029001     Dejavnost zdravstvenih domov 35.000,00 34.940,00 15.000,00 42,93 
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    20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 35.000,00 34.940,00 15.000,00 42,93 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 35.000,00 34.940,00 15.000,00 42,93 

  1707     Drugi programi na področju zdravstva 45.000,00 59.949,45 50.000,00 83,40 

  17079001     Nujno zdravstveno varstvo 35.000,00 49.000,00 40.000,00 81,63 

    20090101   Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr.. zav. 35.000,00 49.000,00 40.000,00 81,63 

      4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 35.000,00 49.000,00 40.000,00 81,63 

  17079002     Mrliško ogledna služba 10.000,00 10.949,45 10.000,00 91,33 

    20090202   Sofinanciranje mrliško ogledne službe 10.000,00 10.949,45 10.000,00 91,33 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 10.000,00 10.949,45 10.000,00 91,33 

  18     KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 904.394,00 947.500,63 800.400,00 84,47 

  1802     Ohranjanje kulturne dediščine 77.000,00 77.000,00 2.000,00 2,60 

  18029001     Nepremična kulturna dediščina 77.000,00 77.000,00 2.000,00 2,60 

    20070704   Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

      4025 Tekoče vzdrževanje 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

    20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

  1803     Programi v kulturi 307.400,00 307.400,00 245.400,00 79,83 

  18039001     Knjižničarstvo in založništvo 240.400,00 240.400,00 205.400,00 85,44 

    20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 240.400,00 240.400,00 205.400,00 85,44 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 185.000,00 185.000,00 186.000,00 100,54 

      4200 Nakup zgradb in prostorov 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 2.000,00 5.000,00 250,00 

  18039003     Ljubiteljska kultura 57.000,00 57.000,00 30.000,00 52,63 

    20070304   Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 57.000,00 57.000,00 30.000,00 52,63 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 57.000,00 57.000,00 30.000,00 52,63 
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  18039005     Drugi programi v kulturi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

    20150503   Festivalna dvorana 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

  1805     Šport in prostočasne aktivnosti 519.994,00 563.100,63 553.000,00 98,21 

  18059001     Programi športa 484.994,00 528.100,63 530.000,00 100,36 

    20080107   Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 190.000,00 190.000,00 220.000,00 115,79 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.000,00 14.424,34 45.000,00 311,97 

      4029 Drugi operativni odhodki 10.000,00 5.546,21 5.000,00 90,15 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 170.000,00 170.029,45 170.000,00 99,98 

    20150102   Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 142.608,00 142.608,00 120.000,00 84,15 

      4025 Tekoče vzdrževanje 105.000,00 105.000,00 90.000,00 85,71 

      4029 Drugi operativni odhodki 37.608,00 37.608,00 30.000,00 79,77 

    20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 137.386,00 180.492,63 185.000,00 102,50 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 102.386,00 145.492,63 150.000,00 103,10 

    20150507   
Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi 
stroški 15.000,00 15.000,00 5.000,00 33,33 

      4029 Drugi operativni odhodki 15.000,00 15.000,00 5.000,00 33,33 

  18059002     Programi za mladino 35.000,00 35.000,00 23.000,00 65,71 

    20100101   Sredstva za delo z mladimi 35.000,00 35.000,00 23.000,00 65,71 

      4029 Drugi operativni odhodki 10.000,00 10.000,00 8.000,00 80,00 

      4119 Drugi transferi posameznikom 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.700,00 22.700,00 12.700,00 55,95 

  19     IZOBRAŽEVANJE 4.025.109,00 4.034.758,32 2.339.500,00 57,98 

  1902     Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.392.732,00 3.391.311,00 1.998.500,00 58,93 

  19029001     Vrtci 3.392.732,00 3.391.311,00 1.998.500,00 58,93 

    20060101   Sofinanciranje programov Vrtca Bled 918.174,00 898.973,37 890.500,00 99,06 

      4029 Drugi operativni odhodki 1.174,00 160,37 500,00 311,78 
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      4119 Drugi transferi posameznikom 900.000,00 881.813,00 880.000,00 99,79 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 17.000,00 17.000,00 10.000,00 58,82 

    20060102   Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 100.000,00 117.779,63 107.000,00 90,85 

      4119 Drugi transferi posameznikom 100.000,00 117.779,63 107.000,00 90,85 

    20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

      4323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

    20060404   Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 2.369.558,00 2.369.558,00 996.000,00 42,03 

      4202 Nakup opreme 0,00 321.973,51 165.000,00 51,25 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.309.843,00 1.924.869,48 800.000,00 41,56 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 59.715,00 122.715,01 31.000,00 25,26 

  1903     Primarno in sekundarno izobraževanje 469.377,00 479.026,32 176.000,00 36,74 

  19039001     Osnovno šolstvo 457.377,00 467.026,32 161.000,00 34,47 

    20040301   Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 115.000,00 115.000,00 110.000,00 95,65 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 115.000,00 115.000,00 110.000,00 95,65 

    20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 70.000,00 56.000,00 10.000,00 17,86 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 50.000,00 36.000,00 10.000,00 27,78 

    20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 43.000,00 43.000,00 36.000,00 83,72 

      4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 43.000,00 43.000,00 36.000,00 83,72 

    20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 229.377,00 253.026,32 5.000,00 1,98 

      4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 208.184,00 239.533,32 0,00 0,00 

      4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 21.193,00 13.493,00 5.000,00 37,06 

  19039002     Glasbeno šolstvo 12.000,00 12.000,00 15.000,00 125,00 

    20040306   Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 12.000,00 12.000,00 15.000,00 125,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 12.000,00 12.000,00 15.000,00 125,00 
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  1905     Drugi izobraževalni programi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

  19059002     Druge oblike izobraževanja 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

    20040801   Druge oblike izobraževanja 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

  1906     Pomoči šolajočim 160.000,00 161.421,00 162.000,00 100,36 

  19069001     Pomoči v osnovnem šolstvu 160.000,00 161.421,00 162.000,00 100,36 

    20040303   
Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov 
osnovnih šol 23.000,00 23.000,00 10.000,00 43,48 

      4119 Drugi transferi posameznikom 4.500,00 4.500,00 4.000,00 88,89 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 18.500,00 18.500,00 6.000,00 32,43 

    20040305   Izvajanje šolskih prevozov 137.000,00 138.421,00 152.000,00 109,81 

      4023 Prevozni stroški in storitve 125.000,00 130.066,00 142.000,00 109,18 

      4119 Drugi transferi posameznikom 12.000,00 8.355,00 10.000,00 119,69 

  20     SOCIALNO VARSTVO 433.786,00 441.013,06 431.000,00 97,73 

  2002     Varstvo otrok in družine 43.600,00 46.100,00 24.600,00 53,36 

  20029001     Drugi programi v pomoč družini 43.600,00 46.100,00 24.600,00 53,36 

    20050409   Drugi programi v pomoč družini 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,00 

    20060201   Pomoč ob rojstvu otroka 40.000,00 42.500,00 21.000,00 49,41 

      4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 40.000,00 42.500,00 21.000,00 49,41 

  2004     Izvajanje programov socialnega varstva 390.186,00 394.913,06 406.400,00 102,91 

  20049002     Socialno varstvo invalidov 34.000,00 39.041,14 35.000,00 89,65 

    20050401   Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 34.000,00 39.041,14 35.000,00 89,65 

      4119 Drugi transferi posameznikom 34.000,00 39.041,14 35.000,00 89,65 

  20049003     Socialno varstvo starih 256.786,00 270.646,00 271.500,00 100,32 

    20050203   Sofinanciranje nege na domu 65.000,00 77.659,56 75.000,00 96,58 

      4119 Drugi transferi posameznikom 65.000,00 77.659,56 75.000,00 96,58 



 

68 

 

PU PK PP Konto Opis Sprejeti proračun 2014 Ocena realizacije 2014 
Plan 2015 - 

dopolnjen predlog 
Indeks 

8:7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    20050402   
Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih 
socialnih zavodih 165.000,00 179.463,28 180.000,00 100,30 

      4133 Tekoči transferi v javne zavode 165.000,00 179.463,28 180.000,00 100,30 

    20070303   Sofinanciranje programov za starejše občane 26.786,00 13.523,16 16.500,00 122,01 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 24.286,00 13.523,16 15.000,00 110,92 

  20049004     Socialno varstvo materialno ogroženih 40.000,00 40.000,00 45.000,00 112,50 

    20050101   Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

      4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

    20180303   
Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno 
ogroženim 30.000,00 30.000,00 35.000,00 116,67 

      4119 Drugi transferi posameznikom 30.000,00 30.000,00 35.000,00 116,67 

  20049005     Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00 

    20050408   Socialno varstvo zasvojenih 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00 

  20049006     Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 52.000,00 37.825,92 47.500,00 125,58 

    20050204   Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 27.000,00 17.825,92 30.000,00 168,29 

      4119 Drugi transferi posameznikom 27.000,00 17.825,92 30.000,00 168,29 

    20050301   Sredstva za delovanje humanitarnih društev 20.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 20.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 

    20050302   Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 5.000,00 5.000,00 2.500,00 50,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,00 5.000,00 2.500,00 50,00 

  22     SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 136.800,00 137.924,07 235.000,00 170,38 

  2201     Servisiranje javnega dolga 136.800,00 137.924,07 235.000,00 170,38 

  22019001     
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 136.800,00 137.924,07 235.000,00 170,38 

    20010401   Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 6.000,00 6.000,00 45.000,00 750,00 

      4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 6.000,00 6.000,00 45.000,00 750,00 
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    20260104   Odplačilo kredita za ŠD Bled in telovadnico v Gorjah 60.500,00 64.719,90 0,00 0,00 

      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 60.500,00 64.719,90 0,00 0,00 

    20260105   Odplačilo kredita za vodovod in kanalizacijo 70.300,00 67.204,17 0,00 0,00 

      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 70.300,00 67.204,17 0,00 0,00 

    20260106   Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled 0,00 0,00 190.000,00 0,00 

      5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 0,00 0,00 190.000,00 0,00 

  23     INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 312.969,26 77.054,19 170.000,00 220,62 

  2302     
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

  23029001     Rezerva občine 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

    20010502   Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

      4091 Proračunska rezerva 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 

  2303     Splošna proračunska rezervacija 242.969,26 7.054,19 100.000,00 1.417,60 

  23039001     Splošna proračunska rezervacija 242.969,26 7.054,19 100.000,00 1.417,60 

    20010501   Tekoča proračunska rezerva 242.969,26 7.054,19 100.000,00 1.417,60 

      4090 Splošna proračunska rezervacija 242.969,26 7.054,19 100.000,00 1.417,60 

05       KRAJEVNE SKUPNOSTI 32.702,00 32.702,00 28.211,00 86,27 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 32.702,00 32.702,00 28.211,00 86,27 

  0602     
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 32.702,00 32.702,00 28.211,00 86,27 

  06029001     Delovanje ožjih delov občin 32.702,00 32.702,00 28.211,00 86,27 

    20010701   KS Bled 10.263,00 10.263,00 9.212,00 89,76 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.263,00 5.263,00 5.263,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,00 5.000,00 3.949,00 78,98 

    20010703   KS Ribno 5.844,00 5.844,00 5.109,00 87,42 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.370,00 2.599,00 2.599,00 100,00 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 474,00 1.245,00 1.245,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.000,00 1.265,00 63,25 
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    20010704   KS Zasip 5.282,00 5.282,00 4.850,00 91,82 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.282,00 3.282,00 3.282,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.000,00 1.568,00 78,40 

    20010705   KS Bohinjska Bela 4.994,00 4.994,00 4.319,00 86,48 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.844,00 3.954,00 3.454,00 87,35 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 50,00 50,00 50,00 100,00 

      4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.100,00 990,00 815,00 82,32 

    20010706   KS Rečica 6.319,00 6.319,00 4.721,00 74,71 

      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.019,00 6.019,00 4.421,00 73,45 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300,00 300,00 300,00 100,00 

06       
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN 
BLED IN BOHINJ 322.329,00 322.329,00 311.776,00 96,73 

  06     LOKALNA SAMOUPRAVA 322.329,00 322.329,00 311.776,00 96,73 

  0603     Dejavnost občinske uprave 322.329,00 322.329,00 311.776,00 96,73 

  06039001     Administracija občinske uprave 322.329,00 322.329,00 311.776,00 96,73 

    20010901   
MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj 
in Železniki 322.329,00 322.329,00 311.776,00 96,73 

      4000 Plače in dodatki 161.440,00 149.994,16 159.000,00 106,00 

      4001 Regres za letni dopust 4.380,00 4.460,50 4.500,00 100,89 

      4002 Povračila in nadomestila 16.300,00 16.300,00 16.300,00 100,00 

      4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.560,00 2.488,00 3.000,00 120,58 

      4004 Sredstva za nadurno delo 6.020,00 6.020,00 6.000,00 99,67 

      4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15.200,00 14.456,50 15.500,00 107,22 

      4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 13.000,00 11.000,00 12.500,00 113,64 

      4012 Prispevek za zaposlovanje 110,00 147,00 110,00 74,83 

      4013 Prispevek za starševsko varstvo 190,00 190,00 190,00 100,00 

      4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 4.800,00 1.613,00 2.600,00 161,19 
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8:7 
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      4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.636,00 18.026,00 11.500,00 63,80 

      4021 Posebni material in storitve 3.311,00 5.771,00 2.500,00 43,32 

      4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19.081,00 16.085,00 12.500,00 77,71 

      4023 Prevozni stroški in storitve 14.690,00 16.106,00 13.000,00 80,72 

      4024 Izdatki za službena potovanja 780,00 2.802,00 2.200,00 78,52 

      4025 Tekoče vzdrževanje 7.769,00 12.300,00 7.500,00 60,98 

      4026 Poslovne najemnine in zakupnine 25.987,00 28.681,84 32.776,00 114,27 

      4029 Drugi operativni odhodki 5.235,00 6.048,00 3.600,00 59,52 

      4201 Nakup prevoznih sredstev 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 

      4202 Nakup opreme 6.840,00 6.840,00 3.500,00 51,17 

          14.648.806,00 14.724.671,91 11.568.535,25 78,57 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV   od 2015 do  2018 in dalje 
  

 
NRP PP Konto Opis 2015 2016 2017 2018 po 2018 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

07-20070701-1     Investicijsko vzdrževanje knjižnic 5.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

  20070401   Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 5.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

    42050008 Investicijsko vzdrževanje in obnova - Knjižnica 5.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

07-20130301-1     Ragor.sofinanciranje mreže LPC 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 

  20130501   Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 

    42080048 RAGOR - sofinanciranje mreže LPC 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 

07-20140101-7     Sof. projekt Leader, LAS Gorenjska košarica 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080410 Sof.projektov Leader,LAS Gorenjska košarica 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07-20170102-2     Obnova poškodovanih odsekov strug hudournikov 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

  20170102   Vodotoki 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

    420501 Obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

07-20170201-112a     Obnova meteorne kanalizacije v občini 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 

  20170206   

Gradnja in obnova meteorne kanalizacije ( iz Takse za 
obremenjevanje voda ) 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 

    42050104 Obnova - meteorna kanalizacija 190.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 

    420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07-20170202-114     Obnova magistralnih vodovodov 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

    42050097 Magistralni vodovodi v občini - obnova 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 

07-20170205-87     Zbirni center komunalnih odpadkov Bled 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20170405   Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

    42040145 Zbirni center-novogradnja 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

07-20170209-116a     Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

  20170209   Okoljska dajatev za obremenjevanje okolja z odpadki 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

    42040228 Investicije iz takse za obremenjevanje okolja 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 
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07-20170303-113a     Gradnja in obnova kanalizacijskega sistema ( WTE ) 398.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

  20170303   Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 398.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

    42040147 

Novogradnja kanalizacijskega sistema - iz sr.kom.prisp.za 
kanalizacijo 380.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

    420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07-20200301-1     Nakup zemljišč 10.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

  20200301   Sredstva za nakup zemljišč 10.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

    420600 Nakup zemljišč 10.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

20010301-0     Nakup pisarniške opreme ( 2012 ) 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

  20010301   Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

    420200 Nakup pisarniškega pohištva 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

20010311-1     Parkirne ure in druga telekomunikacijska oprema 45.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 

  20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 45.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 

    42022501 Nakup parkirnih ur 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

    420238 Nakup telekomunikacijske opreme 40.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 

    42050019 Inv. vzdrževanje - parkirne ure 5.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

20010314-2     Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

  20010314   Sredstva za delovanje SPVCP 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

    42050095 Ukrepi za umirjanje prometa (prometna signalizacija in drugo) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

20010332-1     Tablični računalniki 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20010332   Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42020201 Nakup tabličnih računalnikov 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20010344-2     Investicijsko vzdrževanje parkirišč 100.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

  20010344   Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 100.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 

    42030003 Prometna oprema (nosilci, stožci,..) 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

    420400 Priprava zemljišča 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42050034 Parkirišča - inv. vzdrž. prometne signalizacije 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

20010801-0     Nakup zgradb in prostorov 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20010801   Nakup zgradb in prostorov 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    42009904 Nakup Mrakove domačije 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42060027 Nakup Mrakove domačije-zemljišče 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20010802-2     Nakup motornih koles in motorjev 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 

  20010901   

MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in 
Železniki 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 

    420100 Nakup motornih koles in motorjev 3.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 

20010803-3     Nakup informacijske infrastrukture ( 2012 ) 16.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 

  20010803   Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 16.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 

    420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 

    420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

    420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

    420299 Nakup druge opreme in napeljav 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

    42029908 Nakup strežnika 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20010901-0     Nakup računalniške, programske in komunikacijske opreme 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20010901   

MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in 
Železniki 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20010901-1     Nakup pisarniškega pohištva - MIR 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20010901   

MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in 
Železniki 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

    420200 Nakup pisarniškega pohištva 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

20010901-5     MIR-nakup drugih osnovnih sredstev 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20010901   

MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in 
Železniki 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    420238 Nakup telekomunikacijske opreme 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20020402-0     Vzdrževanje in obnova kulturnih domov in KS 2.500,00 112.000,00 33.000,00 303.000,00 12.000,00 

  20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 2.500,00 112.000,00 33.000,00 303.000,00 12.000,00 

    42050011 Inv. vzdrževanje in obnova - Kulturni dom Zasip 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

    42050017 Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela 0,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 
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    42050026 Inv. vzdrževanje in obnova - Zadružni dom Ribno 1.000,00 10.000,00 30.000,00 300.000,00 3.000,00 

    42050032 Inv. vzdrževanje in obnova pisarne - KS Rečica 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 

20020402-2     Obnova KD Bohinjska Bela 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20020402   Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42050017 Inv. vzdržev. in obnova - Kulturni dom Bohinjska Bela 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20020404-0     Investicijska vlaganja v javna stranišča 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

  20020404   Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

    42050027 Javni WC - investicijsko vzdrževanje 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

20020405-0     Energetska sanacija in obnova Vile Zora ( 2012 ) 25.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 

  20020405   Energetska sanacija in obnova Vile Zora 25.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 

    42040232 Kotlarna in arhiv ( občinska zgradba ) - predelava 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42050058 Občinska zgradba-zamenjava oken 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 

    42050120 Občinska zgradba - obnova fasade 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 

    42050121 Občinska zgradba - obnova stolpiča 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

20030101-0     Nakup opreme za CZ 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

  20030101   Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

    43100032 Civilna zaščita - inv.vzdr. in nakup opreme 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

20030123-7     PGD Bled - gas. lestev ALK 39 m ( GARS Jesenice ) 12.661,00 7.194,00 0,00 0,00 0,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 12.661,00 7.194,00 0,00 0,00 0,00 

    43100035 Sofinanciranje gasilske avto lestve 12.661,00 7.194,00 0,00 0,00 0,00 

20030201-1     Nakup gasilskih vozil ( 2012 ) 31.500,00 67.000,00 67.000,00 34.000,00 150.000,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 31.500,00 67.000,00 67.000,00 34.000,00 150.000,00 

    43100034 Nabava gasilskega vozila PGD Ribno 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    43100037 Nabava gasilskega vozila PGD Zasip 0,00 67.000,00 67.000,00 34.000,00 0,00 

    43100038 Nabava gasilskega vozila PGD Bled 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 

20030201-2     Nakup gasilske opreme ( 2012 ) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

    43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 
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20030201-3     Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ( 2012 ) 5.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 

  20030201   Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 5.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 

    43100033 Protipožarna varnost-inv.vzdr. gas.domov in nakup opreme 5.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 

20040501-1     

Vzdrževanje in obnova osnovnih šol-po prioritetnem programu 
šole 36.000,00 36.000,00 36.000,00 6.000,00 18.000,00 

  20040501   Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 36.000,00 36.000,00 36.000,00 6.000,00 18.000,00 

    42050089 Investicijsko vzdrževanje POŠ Ribno 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

    42050091 Investicijsko vzdrževanje - OŠ Bled 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

    42050092 Investicijsko vzdrževanje - POŠ Bohinjska Bela 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

20040601-1     Dovozna pot in zunanja ureditev - OŠ Bled 0,00 0,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00 

  20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 0,00 0,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00 

    42080431 Dovozna pot in zunanja ureditev OŠ Bled - projekti 0,00 0,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00 

20040603-1     Energetska sanacija - OŠ Bled 10.000,00 100.000,00 100.000,00 4.600.000,00 1.550.000,00 

  20040404   Energetska sanacija OŠ Bled 10.000,00 100.000,00 100.000,00 4.600.000,00 1.550.000,00 

    42050105 Obnova centralnega ogrevanja - OŠ Bled 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 

    42080430 Energetska rekonstrukcija-OŠ Bled-projekti 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 

20040701-1     Športni park OŠ Bled 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20040701   Zunanja ureditev OŠ Bled 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080175 Športni park OŠ Bled -investicijski nadzor in koordinacija 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080485 Športni park OŠ Bled - projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20060401-1     Vrtec Bled - vzdrževanje in obnova 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

  20060401   Vzdrževanje in obnova vrtcev 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

    43230001 Invest.transferi - Vrtec Bled 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

20060404-1     Energetska sanacija Vrtca Bled 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20060404   Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42040240 Energ.sanacija in rekon. Vrtca Bled (GOI dela) - neupr. str. 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20060404-2     Rekonstrukcija  Vrtca Bled 896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20060404   Energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled 896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42024502 Oprema za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča - Vrtec Bled 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    42029914 Druga oprema in napeljave -  kuhinjska oprema Vrtec Bled 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42040243 Energ.sanacija Vrtca Bled (GOI dela) 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42080177 Investicijski nadzor- Rekonstrukcija Vrtca Bled 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42089927 Energ. sanacija Vrtca Bled (pl. dr.stor. in dokument.) 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20070706-1     " Sodarjeva domačija v Bodeščah " 0,00 25.000,00 5.000,00 300.000,00 700.000,00 

  20070706   Sodarjeva domačija v Bodeščah 0,00 25.000,00 5.000,00 300.000,00 700.000,00 

    42080480 Sodarjeva domačija v Bodeščah - projektna dokumentacija 0,00 25.000,00 5.000,00 300.000,00 700.000,00 

20070707-1     Arheološke točke v občini Bled 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 

  20070707   Novi turistični produkti v občinii 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 

    420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

    420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00 

20080108-1     Spoznavajmo svet igral 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 

  20080108   Spoznavajmo svet igral 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 

    42030008 Spoznavajmo svet igral - izvedba 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 

20090301-0     Zdravstveni dom Bled - Energetska sanacija stavbe 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

  20090301   Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

    420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

20110117-1     Projekt LEADER "Kako se pa pri vas reče" 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

  20110102   Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

    42089918 Projekt Leader "kako se pa pri vas reče" 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 

20110123-1     Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20110123   Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20120306-1     Sofinanciranje RDO Gorenjske 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 54.000,00 

  20120306   Sofinanciranje RDO Gorenjska 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 54.000,00 

    42089924 Sofinanciranje RDO Gorenjska in ReNaTus 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 54.000,00 

20120307-1     Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 1.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 15.000,00 

  20120307   Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 1.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 15.000,00 
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    40209924 

Multimed.predstavitev in promocijski material-"Triglavska roža 
Bled" 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

    42040241 ReNaTus 0,00 0,00 50.000,00 5.000,00 15.000,00 

    42089929 Posodob.informacijskega sr.Trig.roža Bled-druge stor.in dokum. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20150103-1     Vzdrževanje in obnova športnih objektov 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 

  20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 

    42050080 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 

    42089917 Športna dvorana - druge storitve in dokumentacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20150103-2     Povračilo investicije v ŠD - Adria plin 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 

  20150103   Vzdrževanje in obnova športnih objektov 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 

    42040239 Povračilo investicije v ŠD - Adriaplin 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 

20150503-1     Festivalna dvorana - sofinanciranje obnove 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

  20150503   Festivalna dvorana 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

    43230010 Sofinanciranje obnove FD 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

20160104-1     Gradnja gozdnih cest 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

  20160103   Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

    42050084 Gozdne vlake - vzdrževanje in obnova 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 

20160201-4     Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 710.000,00 550.000,00 555.000,00 560.000,00 1.710.000,00 

  20160201   Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 710.000,00 550.000,00 555.000,00 560.000,00 1.710.000,00 

    42040242 Rekonstrukcija cest po koncesijski pogodbi 145.000,00 150.000,00 155.000,00 160.000,00 510.000,00 

    42050093 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

    420600 Nakup zemljišč 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20160209-10     Gradnja obvoznic 150.000,00 825.000,00 900.000,00 500.000,00 0,00 

  20160209   Južna razbremenilna cesta 50.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 

    42040155 Južna razbremenilna cesta - novogradnja 50.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 

  20160210   Severna razbremenilna cesta 100.000,00 325.000,00 400.000,00 500.000,00 0,00 

    42040156 Severna razbremenilna cesta - novogradnja 0,00 150.000,00 250.000,00 500.000,00 0,00 

    42060013 SRC - odkup zemljišč 50.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 



 

79 

 

NRP PP Konto Opis 2015 2016 2017 2018 po 2018 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 

    42080440 SRC - projektna dokumentacija ( OPPN ) 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 

20170103-1     Investicijsko vzdrževanje in obnova pokopališč 5.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 

  20170103   Vzdrževanje pokopališč 5.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 

    42050020 Pokopališče - obnova: Bled,Ribno, Boh.Bela,Zasip 5.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 

20170202-1     Vzdrževanje in gradnja hidrantnega omrežja 24.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 24.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

    42050053 Hidrantno omrežje v občini Bled 24.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

20170202-14     

Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema - nepredvidene 
obnove 250.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 250.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

    420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 240.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

    42080482 Izdelava projektne dokumentacije za vodovodni sistem 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170204-2     KS Bled: Novoletna okrasitev - obnova 25.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

  20170406   Praznično urejanje naselij 25.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

    42050040 Novoletna okrasitev -  izboljšava in obnova 25.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

20170204-9     Operacija "Prenova javne razsvetljave v Občini Bled " 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 

  20170204   Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 

    420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 140.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 

    420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170403-2     Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij 15.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

  20170202   Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 15.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

    42080063 Varovanje vodnih virov in urejanje zajetij - projekti 15.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

20170500-1     Projekt "KANALIZACIJA IN VODOVOD BOHINJSKA BELA" 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20170501   Operacija "Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela" 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42089907 

*Operacija"Kanalizacija in vodovod Boh.Bela" - neupravičeni 
stroški 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20170503-1     Blejska promenada 150.000,00 300.000,00 425.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

  20170503   Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 150.000,00 300.000,00 425.000,00 400.000,00 1.200.000,00 

    42040234 Blejska promenada ( zgoraj )- izvedba 100.000,00 250.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 
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    42080454 Blejska promenada - projektna dokumentacija 50.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 

20180401-0     Nakup stanovanj 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

  20180401   Nakup stanovanja 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

    420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

20180502-1     Zagotavljnje socilanih stanovanj 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 

  20180102   Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 

    42050099 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 

20190101-1     Prostorsko načrtovanje - drugo 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

    420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

20190101-14     Komasacija ZN Koritno 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    42089910 Komasacija ZN Koritno 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20190101-2     OPN Občine Bled 5.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

  20190101   Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 5.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

    42080422 OPN Občine Bled 5.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

20260106-1     Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 1.140.000,00 

  20260106   Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 1.140.000,00 

    55010105 Odplačilo kredita - Energetska sanacija Vrtca Bled-SID banka 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 1.140.000,00 

        4.508.861,00 4.393.394,00 4.033.700,00 8.178.000,00 10.150.000,00 
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5) Seznanitev s Predinvesticijsko zasnovo za Severno razbremenilno cesto na Bledu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled se seznani z Predinvestcijsko zasnovo za 

Severno razbremenilno cesto na Bledu. 
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1. UVOD IN POVZETEK 
 

1.1. Uvodno pojasnilo 

 
Predmet predinvesticijske zasnove je obravnava variant izvedbe severne razbremenilne 
ceste na Bledu R3-634/1094. Dokument izgradnjo severne razbremenilne ceste 
obravnava kot celoto od njenega vhoda na Ljubljanski cesti do zaključka na meji z Občino 
Gorje. 
 
Predinvesticijska zasnova je izdelana skladno z veljavno metodologijo, opredeljeno v Uredbi o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 IN št. 54/2010). V predinvesticijski zasnovi so 
obravnavane vse variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-
tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v dokumentu identifikacije investicijskega 
projekta in so predstavljene. Pri tem so upoštevane tehnične, finančne, zakonske in druge 
omejitve, prikazani so rezultati posameznih variant ter podan utemeljen predlog optimalne 
variante. 
 
Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljevanju DRSC) je 8.11.2000 izdelala Dokument 
identifikacije investicijskega projekta za naložbo v severno blejsko obvoznico pod 
nazivom NOVOGRADNJA R3-634/1094 BLED SEVER (v nadaljevanju DIIP). DIIP je 23.11.2000 
na podlagi predhodne obravnave komisije za pregled in izdelavo ocene investicijskih programov 
potrdila odgovorna oseba investitorja. Skladno z izvedbenim načrtom opredeljenim v DIIP sta 
soinvestitorja DRSC in Občina Bled pristopila k izdelavi nadaljnje projektne dokumentacije in 
odprtje NRP v državnem proračunu pod št. 2415-96-0594 Obvoznica Bled – sever.  
 
Umeščanje in priprave na izgradnjo severne razbremenilne ceste Bleda segajo že več kot 
25 let nazaj. V tem času je bilo izdelanih več strokovnih podlag, ki jih v tej predinvesticijski 
zasnovi smiselno povzemamo in obravnavamo. V spodnji preglednici kronološko predstavljamo 
proces umeščanja v prostor severne razbremenilne ceste Bleda. 
 

Leto Strokovna podlaga Opis 

1991 Idejna rešitev severne obvoznice 

(PNZ, d.o.o., št. 12-381, junij 

1991) 

 

Preveri potek severne obvoznice od Ljubljanske 

ceste preko Rečiške in Kolodvorske ceste z 

zaključkom na Bohinjski Beli. Potek med 

Ljubljansko in Rečiško cesto poleg osnovne trase 

ob potoku Rečica obdela variantno po trasi Seliške 

ceste in s podaljškom trase v predoru pod Bledcem. 

Potek med Zako in Bohinjsko Belo je obdelan 

variantno s predoroma pod Stanom in Veliko 

Osojnico. Z namenom rešitve celotnega cestnega 

sistema sočasno obdela tudi potek južne obvoznice, 

z ohranitvijo severnega obvoza po Seliški cesti, ter 

v nadaljevanju variantno s predorom pod Bledcem 

ali ob potoku Rečica. 

1996 Idejni projekt severne 

razbremenilne ceste (PNZ, d.o.o., 

št. 12-542/1, junij 1996) 

 

Umesti potek severne razbremenilne (obvozne) 

ceste od križišča Ljubljanske in Seliške ceste s 

potekom po Seliški in v nadaljevanju ob potoku 

Rečica mimo križišča s Partizansko cesto, po 

Rečiški cesti do navezave na križišče s Kolodvorsko 

cesto na južnem obrobju naselja Rečica. Navedena 
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Leto Strokovna podlaga Opis 

trasa je v tem delu umeščena v veljavni Dolgoročni 

in družbeni plan občine Bled (Ur. l. RS št. 95/2002). 

2000 Dokument identifikacije 

investicijskega projekta, DRSC, 

2000 

 

Dokumenta sta proučila 2 varianti, ki se razlikujeta 

v vstopnih (Vezenine ali Seliška c.) in izstopnih 

rešitvah (Rečiška ali Kolodvorska cesta). 

Priporočena je varianta 1 (vstopna rešitev Seliška 

cesta, izstopna rešitev po Rečiški cesti). 

2000 Študija upravičenosti za 

izgradnjo severne razbremenilne 

ceste Bleda, TrafCons d.o.o, 

oktober 2000 

Obravnava upravičenost naložbe v severno 

razbremenilno cesto po varianti 1: potek po 

obstoječi Seliški cesti in izstop po Rečiški. 

2005 Idejna zasnova podaljška 

severne obvozne ceste Bled, 

izdelovalca: PNZ d.o.o. Ljubljana, 

št. projekta: 12-1444, november 

2005 

 

DRSC je naročil preveritev možnosti podaljška 

severne razbremenilne ceste od križišča s 

Partizansko do Zgornjih Gorij. Z idejno zasnovo so 

bile predlagane 3 variante: 

 Modra varianta s podvarianto, 
 Zelena varianta, 
 Rumena varianta. 

2006 Študija variant obvoznice Bled – 

Zgornje Gorje, št. IŠ-R4/2006, 

ACER d.o.o, september 2006 

Na podlagi idejne zasnove je DRSC v nadaljevanju 
naročil proučitev variant idejne zasnove in predlog 
izbora optimalne variante. Vrednotenje variantnih 
rešitev je upoštevalo več vidikov: regionalni in 
urbani razvoj, varovanje življenjskega okolja in 
naravnih vrednot, družbeno sprejemljivost (na 
lokalni ravni) ter vrednotenje po vidikih prometne 
učinkovitosti, ekonomske upravičenosti investicije, 
gradbeno-tehnične rešitve in prometne varnosti. 
Študija je kot najbolj optimalno predlagala izvedbo 
Modre variante s podvarianto povezave proti 
Rečici. 

2008 Sklep občinskega sveta Občine 
Bled  

Občinski svet Občine Bled je upravi občine naložil, 
da prične s postopkom priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za Severno 
razbremenilno cesto, po trasi iz Dolgoročnega in 
družbenega plana, v postopku Občinskega 
prostorskega načrta pa v dogovoru z Občino Gorje 
rezervira koridor modre variante kot traso 
obvoznice oziroma povezovalne državne ceste med 
občinama Bled in Gorje. 

2009 Umeščanje trase severne 
razbremenilne ceste v nov 
Občinski prostorski načrt 

Na predlog Občine Bled za umestitev modre trase v 
nov OPN Bled, je Zavod za varstvo naravne 
dediščine RS izdal negativno mnenje k »modri 
varianti«. 

2010 Severna razbremenilna cesta na 
Bledu, Idejna zasnova, št. 12-
13000, PNZ, februar 2010 

Občina Bled naroči izdelavo idejne zasnove na trasi 
od Ljubljanske ceste do Rečiške ceste (na podlagi 
trase iz obstoječih prostorskih aktov občine) in 
Modre podvariantne povezave v trasi Partizanska – 
Rečiška – križišče s Kolodvorsko. Z idejno zasnovo 
se ob cesto umesti tudi samostojno kolesarsko 
stezo in hodnik za pešce.  

2012 Konceptualna zasnova 
dolgoročne ureditve prometa na 

Občina Bled pripravi strategijo trajnostnega 
urejanja prometa v občini Bled v smeri »tihega 
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Leto Strokovna podlaga Opis 

Bledu, Končno poročilo, PNZ, 
1328, marec 2012 
 

mesta«. Strategija predlaga fazen pristop k 
izgradnji severne razbremenilne ceste. 

2013 PZI po recenziji, Rekonstrukcija 
Rečiške ceste R3-634 odsek 1094 
Gorje – Bled od km 1,6+00 do km 
2,3+20 z ureditvijo pločnika, 
avtobusnih postajališč in 
ureditvijo križišča k poslovni 
coni LIP, PNZ, Ljubljana, 
november 2012, dopolnjeno 
december 2013 

Projekt obravnava državno cesto z Bleda proti 
Gorjam, št. R3-634 na odseku skozi strnjeno naselje 
Rečica. Obravnavano območje sega od križišča s 
Kolodvorsko cesto do podvoza pod železniško 
progo Jesenice – Bled.  
 

2014 Strokovne podlage za izdelavo 
OPPN in Dopolnitev prometnih 
podatkov in napovedi za potrebe 
strokovnih podlag za SRC na 
Bledu, PNZ, Ljubljana, april 2014 

Strokovne podlage obravnavajo tri sklope SRC, in 
sicer: 
- SRC v ožjem smislu v dolžini 2.553 m 
- Rekonstrukcija odseka Ljubljanske ceste med 

JRC in SRC 
- Rekonstrukcija odseka Ljubljanske ceste med 

SRC in Ribensko cesto 
2014 Idejni projekt: Severna 

razbremenilna cesta na Bledu, 
april 2014, ŠT. 12-1483, PNZ, 
d.o.o., Ljubljana, april 2014, 
dopolnitev po javni razgrnitvi 
oktober 2014 

Idejni projekt obdeluje traso od Ljubljanske ceste 
do Rečice ob upoštevanju predhodne idejne 
zasnove. K ureditvi osnovnega dela severne 
razbremenilne ceste je dodana tudi ureditev 
Ljubljanske ceste v delu vstopnega krožišča. 

2014 Predlog OPPN Severne 
razbremenilne ceste, PNZ , 
oktober 2014 št. P 122341, 
Protim Ržišnik Perc d.o.o.. 
 

Občina Bled vodi postopek priprave in sprejemanja 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
severno razbremenilno cesto. Z OPPN se k ureditvi 
severne razbremenilne ceste dodaja tudi ureditev 
Ljubljanske ceste v delu od predvidenega 
vstopnega krožišča na Južni razbremenilni cesti do 
križišča s Prešernovo cesto.   

2014 OPN Bled (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 34/2014, 
40/2014), LUZ d.d. 

V OPN je umeščena enaka trasa kot v Dolgoročnem 
in družbenem planu leta 2002. Nadaljevanje trase 
proti Gorjam zaradi neskladnosti z območji varstva 
narave ni umeščeno v OPN.   

 

1.2. Povzetek predhodne investicijske dokumentacije: DIIP 

 
 
DIIP je 8.11.2000 pod št. 96-0594 izdelala Direkcija Republike Slovenije za ceste, Oddelek za 
planiranje vzdrževanja in gradnje na podlagi naslednjih strokovnih osnov: 
 

- Idejni projekt severne razbremenilne ceste / Študija obvoznice Bled sever – Spodnje 
Gorje, PNZ Ljubljana, št. 12-542/1, junij 1996, 

- Študija upravičenosti za izgradnjo severne razbremenilne ceste Bleda, TrafCons d.o.o., 
oktober 2000. 

 
DIIP je obravnaval osnovni del severne razbremenilne ceste, ki je bil v času izdelave tudi 
umeščen v občinske prostorske akte in sicer od Ljubljanske ceste do Rečice. 
 
Opis obstoječega stanja: 
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Obstoječa regionalna cestna povezava med Lescami in Gorjami (Pokljuka) na območju Bleda 
poteka skozi gosto pozidavo stanovanjskih in turističnih objektov ob Ljubljanski in Prešernovi 
cesti, zato ne ustreza obsegu prometa ter turistični podobi in perspektivi Bleda. Obstoječ vozni 
pas je širine 4,00 – 5,50 m. Prometne razmere so posebej problematične v času turističnih konic, 
ko zaradi neustreznih cestnih elementov prihaja do zastojev v prometu in do ogrožanja 
udeležencev v prometu (kolesarji, pešci). Vozila s hrupom in izpušnimi plini obremenjujejo ožje 
turistično območje Bleda. Posebno problematičen je cestni odsek pod Bledcem, kjer brez rušenja 
objektov ne bi bilo možno urediti cestišča v širini za nemoten dvosmerni promet. Na trasi je en 
obstoječ most razpetine 5 m, ki je preozek, zaradi bližine križišča pa segajo razširitve vozišča že 
na sam objekt.  
 
Po podatkih štetja prometa v Republiki Sloveniji, objavljenih v publikaciji Promet 99, je bil v času 
priprave DIIP ocenjen PLDP na R3-634/1094 Gorje – Bled na 6300 vozil na dan. Po poteku 
planske dobe 20 let in ob upoštevanju 3 % letne rasti prometa je bil PLDP ocenjen na 11379 
vozil na dan. Cesta se uvršča v 2. prometni razred. DIIP ugotavlja, da je potrebno zaradi 
povečanega prometa cesto urediti.  
 
Z DIIP je bil opredeljen namen investicije:  novogradnja 2.480 m dolge severne 
razbremenilne ceste na Bledu in uresničevanje nalog po Zakonu o javnih cestah. 
 
Cilji investicije so: 

- povečanje prometne varnosti, 
- izboljšanje tehničnih elementov. 

 
Vrsta investicije: novogradnja. 
 
Opis investicije:  
Severna razbremenilna cesta bo nadomestila sedanjo traso regionalne ceste skozi samo naselje 
Bleda in s tem razbremenila stanovanjsko in turistično območje negativnih emisij hrupa in 
plinov ter zagotovila nemoteno povezavo cestnemu prometu na severnem območju jezera. 
Izboljšala bi se tudi sama prometna povezanost in dostopnost območij Bleda severno in južno ob 
načrtovani trasi severne razbremenilne ceste, naselij v občini Gorje in Pokljuke.  
 
Z DIIP je bila obravnavana trasa severne razbremenilne ceste med odcepom od Ljubljanske ceste 
pri vstopu na Bled in Rečico, kot je bila v tistem trenutku umeščena v veljavne prostorske akte 
občine. Upoštevana trasa poteka po koridorju obstoječe Seliške ceste do odcepa te ceste proti 
pokopališču in nato v nadaljevanju po trasi obstoječe poljske poti proti potoku Rečica, kjer z je 
mostom prečkala potok. Cesta nato poteka tik ob strugi in se usmeri proti Rečiški cesti, na katero 
se priključi z razširitvijo sedanjega cestnega koridorja. Variantne rešitve so bile obdelane za 
začetni in zaključni del trase. 
 
DIIP je obdelal 2 varianti: 
 

Varianta Varianta I. Varianta II. 

Opis: 

Razbremenilna cesta poteka 
po Seliški cesti in na 
zaključnem delu po Rečiški 
cesti. Osrednji odsek med 
Seliško in Partizansko cesto 
je pri obeh variantah enak. 

Razbremenilna cesta poteka na 
začetnem odseku mimo Vezenin 
in na zaključnem delu v premi 
med Partizansko in Kolodvorsko 
cesto. Osrednji odsek med 
Seliško in Partizansko cesto je 
pri obeh variantah enak. 

Potrebna 
zemljišča 

Površina 
36.800 m2 (vrt, pašnik, 
travnik, njiva) 

35.125 m2 (vrt, pašnik, travnik, 
njiva) 

Vrednost SIT 15.292.500 SIT 24.901.500 
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Varianta Varianta I. Varianta II. 

nakupov €72.303 €117.734 

Odškodnine: 

Površina 70 m2 460 m2 

Vrednost 
odškodnin 

SIT 4.860.000 SIT 70.500.000 

€22.978 €333.324 

Ocena 
vrednosti 
investicije 
po tekočih 
cenah 
(september 
2000): 

RS (%) 73 % 73 % 

RS EUR €2.974.457 €3.234.209 

Občina 
(%) 

27 % 27 % 

Občina 
EUR 

€1.100.142 €1.196.214 

Skupaj SIT SIT 861.802.816 SIT 937.062.118 

Skupaj 
EUR 
stalne 
cene 2000 

€4.074.598  

 
€4.430.424 

Stopnja zanesljivosti 
ocene v DIIP 

60 % 60 % 

Opomba: preračun iz tolarjev v EUR je opravljen po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 
31.9.2000, 1 EUR = 211,5062. 
 
DIIP je kot optimalno predlagal varianto 1. 
  
Odstopanja med DIIP in PIZ:  
 

- obseg naložbe in območje obdelave 
o V obdobju po izdelavi DIIP je bilo izdelanih še nekaj strokovnih podlag, s katerimi 

se je proučevalo različne prostorske variante umestitve podaljška severne 
razbremenilne ceste proti Zgornjim Gorjam, in sicer na trasi med križiščem s 
Partizansko, Rečico in povezavo na Spodnje Gorje. S PIZ vključujemo v obravnavo 
celotno traso in prikazujemo proučevane variante. 

o PIZ dodatno vključuje tudi ureditev dela Ljubljanske ceste v vstopnem delu 
severne obvoznice (med krožiščem južne obvozne ceste in križiščem s 
Prešernovo cesto)  in umeščanje kolesarskih stez in hodnikov za pešce ob traso 
severne razbremenilne ceste. 
 

- vrednost investicije: vrednost investicije se zaradi razširitve dolžine severne 
razbremenilne ceste Bleda v primerjavi z DIIP povečuje. 

 
- terminski plan: v DIIP opredeljen terminski plan je že pretekel; naložba bi že morala 

biti realizirana.  
 

1.3. Povzetek predinvesticijske zasnove 

 
Namen investicije je novogradnja severne razbremenilne ceste na Bledu z rekonstrukcijo dela 
Ljubljanske in Rečiške ceste.  Severna razbremenilna cesta bo nadomestila obstoječo regionalno 
cesto R3-634/1094, ki poteka skozi središče Bleda proti  Zgornjim Gorjam. 
 
Predmet obdelave predinvesticijske zasnove je  proučitev naložbe v severno 

razbremenilno cesto na Bledu, ki jo obravnavamo v  naslednjih ekonomsko-funkcionalno 

zaokroženih delih: 

- Ureditev dela Ljubljanske ceste z vstopnim krožiščem na  severno razbremenilno cesto   
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- Ureditev od vstopnega krožišča do križišča s Seliško cesto  

- Ureditev od križišča s Seliško cesto do križišča s Partizansko cesto  

- Ureditev podaljška: od križišča s Partizansko cesto do Zg. Gorij z navezavo na Rečiško 

cesto v 3 variantah različnih dolžin in potekov 

 
Cilji investicije so: 

- prometna razbremenitev turističnega središča Bleda in jezerske sklede tranzitnega 
prometa z odpravo ozkih grl, 

- izboljšati dostopnost in povezljivost naselij, območij delovnih mest in turistično 
zanimivih  območij občin Bleda, Gorij in Jesenic, 

- umirjati promet skozi naselja, 
- povečanje varnosti za pešce, kolesarje, motorna vozila ter druge udeležence v prometu, 
- učinkovitejše vodenje prometa in znižanje obratovalnih stroškov, 
- izboljšanje stanja okolja v turistični destinaciji , vključno z zmanjšanjem emisij 

toplogrednih plinov v prometu,  
- prispevati k večji konkurenčnosti gospodarstva (Poslovna cona na Rečici) in omogočiti 

uvajanje trajnostnih konceptov turizma in mobilnosti  na Bledu in regiji, 
- zmanjšanje prometne obremenjenosti enot kulturne dediščine znotraj naselja Bled in 

vplivnega območja Blejskega gradu. 
 

Naložba odpravlja naslednje glavne probleme, s katerimi se srečujeta lokalni skupnosti na 
območju prometnega omrežja Bled – Rečica – Gorje: 
 
- preobremenjenost obstoječega omrežja glede na trenutno stanje in posledično  slaba 

dostopnost Bleda, Gorij in Pokljuke, 
- preobremenjenost turističnega središča Bleda, 
- preozke in nevarni cestni odseki, še zlasti v strnjenem naselju turističnega središča Bled 

in Rečice, 
- nizka prepustnost križišč na blejski vpadnici, še zlasti v turistični sezoni, 
- negativni vplivi prometa na okolje in naravne vrednote – vplivno območje jezerske 

sklede, 
- negativni vplivi na območja kulturne dediščine, 
- ves tranzitni promet proti severnemu delu občine, poslovni coni Lip Bled in naprej proti 

Gorjam in Pokljuki poteka skozi turistično središče Bleda. 
 
Strokovne podlage, na katerih je pripravljena pričujoča Predinvesticijska zasnova: 
 
Zakonodaja  
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010),  
- Delovni  dokument 4, Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi, 

Evropska komisija, avgust 2006 
- Zakon o cestah (Ur.l. RS št. 109/2010) 
- Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Ur.l. RS št. 110/2002, 8/2003, 58/2003, 33/2007, 

108/2009, 80/2010, 106/2010) 
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS št. 91/2005, 26/2006, 109/2010 - ZCes-1) 

 
 
Akti, programi  in strategije  

- Resolucija o nacionalnem programu razvoja javne prometne infrastrukture do leta 2020 
z vizijo do leta 2030 – v pripravi 

- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko unijo za obdobje 2014 – 2020, Oktober 
2014 (28.7.2014, sprejet na vladi,  30.10.2014 potrjen s strani EK) 
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- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 
Predlog operativnega programa 7.11.2014 

- Proračun RS za 2015, Načrt razvojnih programov, št. 2415-96-0594 (Obvoznica Bled – 
sever) 

- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Bled (Ur.l. RS, 
št. 33/99, 19/00, 116/00, 60/02 in 80/02) 

- Občinski prostorski načrt Občine Bled, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, 
40/2014),  

- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Bled (Ur.l. RS, 
št. 95/02) 

- Odlok o občinskih cestah  (Ur.l. RS št. 14/1999, z dne 12/3-99)  
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled (Ur. l. RS št. 

54/04, 96/04, 120/05, 67/08, 95/08, 29/10), 
- Razvojni program občine Bled  2009-2020, 20. oktober 2009, 
- Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2014  z Načrtom razvojnih programov za leta 

2014-2017 
- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014 – 2020, osnutek, oktober 2014 

 
Tehnična, investicijska in finančna dokumentacija projekta 

- Idejni projekt severne razbremenilne ceste / Študija obvoznice Bled sever – Spodnje 
Gorje, PNZ Ljubljana, št. 12-542/1, junij 1996  

- Študija upravičenosti za izgradnjo severne razbremenilne ceste bleda, TrafCons d.o.o., 
Ljubljana, oktober 2000 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta NOVOGRADNJA R3-634/1094 BLED 
SEVER, 8.11.2000 pod št. 96-0594 izdelala Direkcija Republike Slovenije za ceste 

- Dopolnitev idejnega projekta severne razbremenilne ceste, PNZ d.o.o., št. 12-1090, 2004 
(obravnava 300 m Ljubljanske ceste) 

- Študija variant obvoznice Bled – Zgornje Gorje, št. Projekta IŠ-R4/2006, september 2006, 
ACER Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja Novo mesto, d.o.o., 
dopolnjeno po recenzij 

- Prometne napovedi in prometno-ekonomsko vrednotenje variant, ki  jo je izdelal 
TrafCons, februarja 2006 kot sestavni del  Študije variant obvoznice Bled – Zgornje Gorje, 
št. IŠ-R4/2006, ACER d.o.o, september 2006. 

- Situativna dopolnitev  idejnega projekta severne razbremenilne ceste, PNZ, januar 2008 
(ukinitev četrtnega priključka Črtomirove in umestitev kolesarske steze v koridor 
severne razbremenilne ceste)  

- Idejna zasnova Severna razbremenilna cesta na Bledu, št. 12-13000, PNZ, februar 2010 
- Konceptualna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu, Končno poročilo, PNZ, 

junij 2011 
- Strokovne podlage za izdelavo OPPN in Dopolnitev prometnih podatkov in napovedi za 

potrebe strokovnih podlag za SRC na Bledu, PNZ, Ljubljana, april 2014 
- Predlog OPPN Severne razbremenilne ceste, PNZ , oktober 2014, št. P 122341, Protim 

Ržišnik Perc d.o.o., 
- Idejni projekt Severna razbremenilna cesta na Bledu, april 2014, dopolnitev po javni 

razgrnitvi oktober 2014, št. 12-1483, PNZ, d.o.o., Ljubljana 
- PZI po recenziji, Rekonstrukcija Rečiške ceste R3-634 odsek 1094 Gorje – Bled od km 

1,6+00 do km 2,3+20 z ureditvijo pločnika, avtobusnih postajališč in ureditvijo križišča k 
poslovni coni LIP, PNZ, Ljubljana, november 2012, dopolnjeno december 2013 
 

Tehnična, investicijska in finančna dokumentacija projekta za podaljšek trase do Občine 
Gorje 

- Idejna zasnova Obvoznica Bled – sever – Spodnje Gorje izdelovalec: PNZ d.o.o. Ljubljana, 

št. projekta: 12-1444, november 2005 
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- Študija variant obvoznice Bled – Zgornje Gorje, št. IŠ-R4/2006, ACER d.o.o, september 

2006 

- Idejna zasnova ureditve ceste R1-209/1088 Lesce-Bled od km 2,975 do km 3,300 z 

upoštevanjem rešitve variante 1, št. 12-1327,  PNZ d.o.o., Ljubljana, februar 2011  
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Kratek opis obravnavanih variant: 
 
Varianta 1: osnovna trasa SRC +  

podaljšek po varianti  »Blato« s 

podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta1) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + 

podaljšek v varianti  »Severna 

varianta« (Zelena varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa 

SRC  + podaljšek v varianti 

»Turnič« (Rumena 

varianta) 

Vse tri v predhodnih strokovnih podlagah proučevane trase  potekajo v osnovnem delu (začetni in 

osrednji del med Bledom do križišča s Partizansko cesto pri zaselku Gmajna) po isti trasi, 

razlikujejo se v reševanju podaljška oz. poteka obvoza vasi Rečica, premostitve železniške 

proge in nadaljnje povezave z Zg. Gorjami. 

Trasa severne razbremenilne ceste kot celota vključuje naslednje dele: 

1. Ureditev dela Ljubljanske ceste z vstopnim krožiščem na  severno razbremenilno cesto   

2. Ureditev od vstopnega krožišča do križišča s Seliško cesto  

3. Ureditev od križišča s Seliško cesto do križišča s Partizansko cesto 

4. Ureditev podaljška: od križišča s Partizansko do Zg. Gorij z navezavo na Rečiško cesto v 3 

variantah različnih dolžin in smeri in sicer: 

1.1. Modra varianta podaljška 
Od križišča severne obvoznice z 
obstoječo občinsko cesto Bled-
Jarmanka-Zasip (Partizanska cesta) v 
zaselku Gmajna se varianta usmeri 
proti severu in poteka blizu 
zahodnega roba zaselka Gmajnica. V 
začetnem delu do območja farme 
poteka vzporedno z obstoječe lokalno 
cesto, ki vodi proti Podhomu in se 
nato usmeri proti zahodu. V 
nadaljevanju poteka po južnem delu 
varstvenega območja Močvirje pri 
Podhomu in pod železniškim 
nadvozom prečka progo Nova Gorica 
- Jesenice. Nato sledi nivojsko 
križanje z regionalno cesto R3-
905/1095 Spodnje Gorje - Zgornje 
Gorje, ter se začne dvigovati po 
pobočju proti Spodnjim Gorjam, kjer 
se v končni točki priključi na 
obstoječo regionalno cesto R3-
905/1095 Spodnje Gorje - Zgornje 
Gorje. 
Podvarianta 4.1. A Rečica: Omogoči 
boljšo dostopnost Rečice, železniške 
postaje, Zake . Od začetne točke na 
križišču v zaselku Gmajna se različica 
modre trase usmeri proti jugozahodu 
preko območja »V Blatih« ob potoku 
Rečica, poteka mimo športnega 
igrišča do obstoječe regionalne ceste 
R3-634/1094, kjer se naveže na 
obstoječo Kolodvorsko cesto.  

1.2. Zelena varianta 
podaljška 

Od križišča severne obvoznice s 
Partizansko cesto v zaselku 
Gmajna se trasa usmeri proti 
jugozahodu in tangira obstoječo 
cesto R3-634/1094. Nato se 
usmeri proti severozahodu, kjer 
se v bližini območja Grmiščice 
predvideva rušenje dveh 
objektov. Cesta preide v 220 m 
dolg predor pod vzpetino 
Turnič, s čimer se izogne daljši 
trasi mimo Grimšč oziroma 
parka, ki jo obravnava varianta 
3 »Turnič« in se nadaljuje pod 
železniško progo Nova Gorica - 
Jesenice na zahodu. Trasa te 
variante se nato nivojsko križa z 
regionalno cesto R3-634 in se, 
do priključka na regionalno 
cesto R3-905/1095, nadaljuje 
po trasi variante 1 »Blato«. 
 
 

1.3. Rumena varianta 
podaljška 

Varianta 3 se od križišča s 
Partizansko cesto usmeri 
proti jugozahodu in poteka 
vzporedno z vodotokom 
Rečica. Nato se približa 
športnemu stadionu in 
poteka po obstoječi cesti 
R3-634/1094 do križišča s 
Kolodvorsko cesto. Trasa 
ceste se nato usmeri proti 
severu, kjer se približa 
stanovanjskim objektom in 
kmetijskemu posestvu. 
Cesta poteka po južnem 
delu varstvenega območja 
Močvirje pri Podhomu in se 
usmeri proti zahodu, kjer z 
vkopom prečka severni del 
vzpetine Turnič. Od 
železniškega nadvoza dalje 
se cesta naveže na potek 
variante 1 »Blato« do  
končne točke, kjer se 
priključi na regionalno 
cesto R3-905/1095. 
 

                                                 
1 Nazivi variant po barvah so opredeljeni v Idejni zasnovi podaljška severne obvoznice ceste Bled, izdelovalca: PNZ d.o.o. Ljubljana, št. projekta: 
12-1444, november 2005. 
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Varianta 1: osnovna trasa SRC +  

podaljšek po varianti  »Blato« s 

podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta1) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + 

podaljšek v varianti  »Severna 

varianta« (Zelena varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa 

SRC  + podaljšek v varianti 

»Turnič« (Rumena 

varianta) 

Investicijska vrednost: 
17.096.786,12 € v stalnih cenah z 
DDV 

Investicijska vrednost: 
26.440.937,87€ v stalnih cenah 
z DDV 

Investicijska vrednost: 
24.330.51,56€ v stalnih 
cenah z DDV 

 
Prikaz izbrane variante : 
 
Na podlagi primerjalne analize in strokovnega vrednotenja opisanih variant je bila s Študijo 
variant obvoznice Bled – Zgornje Gorje, Acer, september 2006 kot najprimernejša 
opredeljena varianta 1 Varianta 1: osnovna trasa SRC + podaljšek po varianti  »Blato« s 
podvarianto 1A »Rečica« (Modra varianta). Za izbrano varianto so bile predlagane tudi 
načelne usmeritve za izboljšavo le te. Med drugim je bilo priporočeno, da se potek različice 
modre variante 1A med Partizansko cesto in Kolodvorsko izvede po trasi rumene variante 3, od 
začetne točke do priključka na obstoječo regionalno cesto R3-634 ali med stadionom in naseljem 
Gmajna. 
 
PIZ predlaga kot najprimernejšo varianto osnovne trase severne razbremenilne ceste različico 

1A, prilagojeno priporočilom iz študije variant in koridorju, kot je opredeljen v veljavnem 

občinskem prostorskem aktu. Izbrana varianta vključuje osnovni del severne razbremenilne 

ceste od Ljubljanske ceste do Rečice,  ureditev dela Ljubljanske ceste z vstopnim krožiščem na 

Ljubljanski cesti in rekonstrukcijo dela Rečiške ceste skozi naselje Rečica. Skupaj meri  3.841 m.  

 
S tem PIZ je predlagana nadaljnja priprava projektno-tehnične in investicijske dokumentacije le 
za osnovni del trase severne razbremenilne ceste od Ljubljanske ceste na Bledu do Rečice, ki je 
že umeščen v veljavne prostorske planske dokumente občine. Podaljšek severne razbremenilne 
ceste v modri varianti ni dobil soglasja s strani Zavoda RS za varstvo narave za umestitev v nov 
občinski prostorski načrt, zato se predlaga rekonstrukcija dela obstoječe trase Rečiške ceste 
skozi naselje do občinske meje pri železniškem nadvozu.  
 

Nadaljnja dokumentacija se izdela na podlagi idejnega projekta Severna razbremenilna cesta na 
Bledu, april 2014, dopolnitve november 2014, št.  12-1483, PNZ, d.o.o., Ljubljana in 
Rekonstrukcija Rečiške ceste R3-634 odsek 1094 Gorje – Bled, PNZ, Ljubljana, november 2012, 
dopolnjeno december 2013. 
 

Predvidena je fazna gradnja: 
- Faza 1: P2-P11 Od krožnega križišča na Ljubljanski do križišča s Seliško cesto (450 m) 
- Faza 2: P11-P34 Od križišča  s Seliško cesto do vključno križišča s Partizansko cesto 

(1150 m) 
- Faza 3: P34-P53 Od križišča s Partizansko cesto do obstoječe Rečiške ceste, za križiščem 

s Kolodvorsko cesto ( 903 m) 
- Faza 4: Rekonstrukcija Rečiške ceste R3-634 odsek 1094 Gorje-Bled od km 1,6+00 do 

km 2,3+20 (726 m) 
- Faza 5: Ljubljanska cesta (612m) 

 
Vrednost investicije za izbrano varianto: 

- v stalnih cenah z DDV: 12.746.837,38€ 
- v tekočih cenah z DDV: 13.506.621,48€ 

 
Prikaz rezultatov upravičenosti: 
Kazalnik Vrednost 
Neto sedanja vrednost -7.344.609 € 
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REČICA

BLED

ŽELEČE

Interna stopnja donosa -3,01% 
  
Ekonomska neto sedanja vrednost 6.004.814€ 
Ekonomska stopnja donosa 11,20% 
Koeficient družbene koristnosti (B/C 
ratio) 

1,68 

 
Lokacija:  

 

 
2. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH PIZ IN UPRAVLJALCU 
 

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, DIREKCIJA 
RS ZA CESTE 

Naziv investicije: SEVERNA RAZBREMENILNA CESTA NA BLEDU  
(NRP Proračun RS 2015: OBVOZNICA BLED SEVER) 

Naslov: Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba: Sergej Grmek, univ. dipl. inž. gradb. v.d. direktor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                                  
Podpis in žig 
 

Telefon: 01/ 478 8002 

Telefax: 01/ 478 8123 

E-mail: Gp.drsc@gov.si 

Spletna stran: http://www.dc.gov.si 

Matična številka: 5300177 

Davčna številka: 75827735 

Kratek opis: Direkcija Republike Slovenije za ceste je organ v 
sestavi Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Izvaja 
strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in 
upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo glavnih in 
regionalnih cest ter dela hitrih cest in naloge, ki se nanašajo na 
prevoze v tovornem in potniškem cestnem prometu. 

http://www.gov.si/mpz
http://www.dc.gov.si/si/o_direkciji_rs_za_ceste/predstavitev/naloge/
http://www.dc.gov.si/si/o_direkciji_rs_za_ceste/predstavitev/naloge/
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Med naloge Direkcije RS za ceste sodijo tudi priprava predlogov 
za investicije v državne ceste v njeni pristojnosti, usklajevanje 
pri projektiranju, graditvi in obnovah cest in objektov na teh 
cestah. Direkcija zbira in obdeluje različne podatke, potrebne 
za presojo glede vlaganj v ceste in izvaja naloge, sprejete 
v Državnem zboru , Vladi in Ministrstvu za infrastrukturo in 
prostor. 

Odgovorna oseba za 
pripravo investicijske in 
projektne  dokumentacije: 

Jure Pejanović, univ. dipl. inž. gradb. 
 

Telefon: 01/ 478 8002 

E-mail: Jure.pejanovic@gov.si 

  

Kontaktna oseba: Jure Pejanović, univ. dipl. inž. gradb. 

Telefon: 01/ 478 8002 

E-mail: Jure.pejanovic@gov.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soinvestitor in sofinancer: OBČINA BLED 

Naziv investicije: OBVOZNICA BLED SEVER 
(NRP Proračun OBČINA BLED: GRADNJA OBVOZNIC) 

Naslov: Cesta svobode 13, 4260 Bled 

Odgovorna oseba: Janez Fajfar, univ.dipl.etn., prof. geografije 

  
 
 
Datum:                                                                         Podpis in žig 

Telefon: 04/ 57 50 100 

Telefax: 04/ 57 41 243 

E-mail: janez.fajfar@bled.si 

Spletna stran: http://www.obcina.bled.si 

Matična številka: 5883539 

Davčna številka: SI75845687 

Zakladniški račun: EZR pri Banki Slovenije, štev. 01203-0100007903 

Kratek opis: Občina Bled je bila kot samostojna občina ustanovljena z 
Zakonom o ustanovitvi občin leta 1994. Leta 2007 se je iz občine 
odcepila občina Gorje. Današnja občina Bled meri 72,3 km2, ima 
8.122 (SURS, jun 2011) prebivalcev in 10 naselij. Občino Bled 
sestavljajo KS Bled, Ribno, Bohinjska Bela, Rečica in Zasip, ki so 
povezane s skupnimi interesi prebivalcev. Občino že drugi 
mandat vodi župan Janez Fajfar. Občinski svet šteje 17 
svetnikov. V občinski upravi je trenutno 20 zaposlenih (17 za 

http://www.dc.gov.si/si/o_direkciji_rs_za_ceste/predstavitev/naloge/
http://www.dz-rs.si/
http://www.sigov.si/vrs/
http://www.gov.si/mpz/
mailto:janez.fajfar@bled.si
http://www.obcina.bled.si/
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nedoločen čas + 3 za določen čas), ki opravljajo naloge v okviru 
pristojnosti, kot servis občanom, sodelujejo pri oblikovanju in 
izvajanju zakonskih predpisov, oblikujejo in nadzirajo porabo 
občinskih proračunskih  sredstev, ipd. Večina zaposlenih je 
strokovnih delavcev z visoko izobrazbo, odgovornih za 
posamezna področja. Zaposleni samostojno vodijo večje 
investicijske in razvojne projekte. Uprava deluje v lastnih 
prostorih, ki zajemajo pisarniške prostore in sejni dvorani. 
Občina je ustrezno tehnično in tehnološko opremljena za 
izvajanje projektov sodelovanja.  
Občina je oktobra 2009 sprejela Razvojni program občine Bled 
2009 – 2020, s katerim je začrtala vizijo, cilje in štiri ključne 
prednostne usmeritve: i) učinkovito upravljanje in vodenje, ii) 
zelena alpska občina, iii) vrhunska turistična destinacija, iv) 
vitalna občina. Zastavljene razvojne cilje postopoma uresničuje 
skozi različne projekte. V zadnjih petih letih je Občina Bled 
samostojno ali v partnerstvu sodelovala pri 7 projektih, 
financiranih iz sredstev EU v skupni vrednosti več kot 5,3 mio. 

Odgovorna oseba za 
pripravo investicijske in 
projektne  dokumentacije: 

Matjaž Berčon, univ. dipl. teolog, direktor občinske uprave 

Telefon: 04 575 0100 

E-mail: matjaz.bercon@bled.si 

  

Kontaktna oseba: Saša Repe, u.d.i.a., višja svetovalka za prostor 

Telefon: 04 575 0100 
E-mail: sasa.repe@bled.si 

 

 

 
 
 
 
 
 

Naziv izdelovalca PIZ:   K & Z, Svetovanje za razvoj d.o.o. 

Naslov: Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica 

Odgovorna oseba: Boža Kovač, direktorica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                  Podpis in žig 

Nosilka naloge: mag. Slavka Zupan  
Boža Kovač, univ. dipl. ekon.   

Telefon: + 386 (0) 590 28 280 

mailto:matjaz.bercon@bled.si


 

101 

 

Telefax:  + 386 (0) 590 28 684 

E-mail: info@kz-consult.si 

Spletna stran: www.kz-consult.si 

Matična številka: 2320371 

Davčna številka: SI 82260001 

Transakcijski račun: 05155-8012427632 
Abanka Vipa d.d. 

Kratek opis: Leto ustanovitve:        2007 
Glavne dejavnosti:  K/70.220 Drugo podjetniško svetovanje 

- Investicijska dokumentacija in CBA analize 
- Zasnove projektov in iskanje finančnih virov 
- Vloge za razpise, pomoč pri poročanju in evalvacijah 

projektov 
- Celovito vodenje projektov in programov 
- Razvojni programi in strategije 
- NRP-ji, optimiziranje proračunov ter krizno upravljanje 

institucij 
 
  

mailto:info@kz-consult.si
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3. PREDMET IN CILJI INVESTICIJE 
 
 
Predmet investicije je novogradnja severne razbremenilne ceste na Bledu z rekonstrukcijo dela 
Ljubljanske in Rečiške ceste.  Severna razbremenilna cesta bo nadomestila obstoječo regionalno 
cesto R3-634/1094, ki poteka skozi središče Bleda proti  Zgornjim Gorjam. 
 
Cilji investicije so: 

- prometna razbremenitev turističnega središča Bleda in jezerske sklede tranzitnega 
prometa z odpravo ozkih grl, 

- izboljšati dostopnost in povezljivost naselij, območij delovnih mest in turistično 
zanimivih  območij občin Bleda, Gorij in Jesenic, 

- umirjati promet skozi naselja, 
- povečanje varnosti za pešce, kolesarje, motorna vozila ter druge udeležence v prometu, 
- učinkovitejše vodenje prometa in znižanje obratovalnih stroškov, 
- izboljšanje stanja okolja v turistični destinaciji , vključno z zmanjšanjem emisij 

toplogrednih plinov v prometu,  
- prispevati k večji konkurenčnosti gospodarstva (poslovna cona na Rečici) in omogočiti 

uvajanje trajnostnih konceptov turizma in mobilnosti  na Bledu in regiji, 
- zmanjšanje prometne obremenjenosti enot kulturne dediščine znotraj naselja Bled in 

vplivnega območja Blejskega gradu. 
 

Vrsta naložbe: novogradnja, del rekonstrukcija 
 
Vrsta ukrepa: obvoznica 
 
Naziv lokacije: R3-634/1094 severna razbremenilna cesta Bled  
 
Predmet obdelave predinvesticijske zasnove je  naložba v severno razbremenilno cesto 

na Bledu kot celote, ki smo jo razdelili na  naslednje ekonomsko-funkcionalno 

zaokrožene dele: 

 

- Ureditev dela Ljubljanske ceste z vstopnim krožiščem na  severno razbremenilno cesto   

- Ureditev od vstopnega krožišča do križišča s Seliško cesto  

- Ureditev od križišča s Seliško cesto do križišča s Partizansko cesto  

- Ureditev podaljška: od križišča s Partizansko cesto do Zg. Gorij z navezavo na Rečiško 

cesto v 3 variantah različnih dolžin in potekov 

 
Tabela 1 Kazalniki 
 
Kazalniki ciljev Obstoječe stanje  

 
Pričakovano novo stanje   

Skupna dolžina severne 
razbremenilne ceste 
Ljubljanska cesta (Bled) – 
Rečica (občinska meja) 

1.338 m 
 

(op. del Ljubljanske in 
Rečiške ceste, ki se 

rekonstruirata)  

3.941 m   
 

Od tega: 
Novogradnja: 2.603 m 

Rekonstrukcija: 1.338 m 
 

Ožji del SRC: 3.215 m  
Rčiška:  726 m 
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4. ANALIZA STANJA S PRIKAZOM POTREB IN TRENDOV 

4.1. Analiza obstoječega stanja s trendi 

 
Območje predvidene severne razbremenilne ceste leži severno od Blejskega jezera med vstopom 
v mestno naselje Bled in Spodnjimi Gorjami. Gre za nadomestitev obstoječe cestne povezave 
skozi središče Bleda v smeri proti Spodnjim Gorjam. Glede na potek trase bo severna 
razbremenilna cesta pomembno vplivala na bodočo funkcionalno zasnovo in razvoj občin Bled in 
Gorje oz. celotne turistične destinacije Bled, vključno z Gorjami in  Pokljuko. 
 
Načrtovanje bodoče razbremenilne ceste na obravnavanem območju opredeljujejo ključni 
dejavniki, ki jih  natančneje predstavljamo v nadaljevanju: 
- Demografski trendi;  
- Gospodarski trendi in delovne migracije; 
- Trendi v turizmu; 
- Motorizacija prometa; 
- Današnje stanje prometne infrastrukture. 

 
4.1.1. Demografija 

 
Število prebivalstva na območju občin Bled in Gorje stagnira, prebivalstvo se stara  in 
odseljuje 
Občini Bled z 8.191 in Gorje z 2.869 prebivalci sodita med manjši občini v Sloveniji.  Vendar pa se 
zaradi njunega turističnega značaja število uporabnikov tega prostora v času turistične sezone 
poveča tudi za več kot 5.000 dnevno, v posameznih vikendih pa tudi za dodatnih 5.000 – 8.000. 
  
V letih 2000 – 2013 obe občini sicer beležita rast prebivalstva, ki pa je daleč pod slovenskim 
povprečjem (Bled 2%, Gorje 0,4% v 13 letih). Realnejše osnove za demografske projekcije daje 
gibanje števila stalnega prebivalstva  v zadnjih petih letih. Le to v zadnjih treh  letih  v Občini 
Bled izkazuje minimalno rast, medtem, ko se število prebivalstva v občini Gorje od leta 2010 
znižuje. Obe občini beležita negativni migracijski saldo in nadpovprečen indeks staranja 
prebivalstva: Bled 147, Gorje 120,7, Slovenija 118,9. Povprečna starost prebivalca občine Bled  je 
43,8 let, prebivalca Gorje pa 42,2, kar je na slovenskem povprečju. Vse v obeh občinah gre v 
naslednjih letih pričakovati nadaljnjo  stagnacijo stalnega prebivalstva. 
 
Eventualno rast prebivalstva lahko povzroči uresničitev katere od napovedanih novogradenj. 
Analiza načrtovanih organiziranih novogradenj po obstoječih prostorskih aktih Občine Bled 
pokaže, da je v naslednjih letih na 10 različnih lokacijah (večinoma na območju naselja Bled) 
načrtovana gradnja cca 250 stanovanjskih enot, med katerimi je tretjina opredeljenih kot 
apartmajsko-turističnih (Vir: Razvojni program Občine Bled 2009-2020). 
 
Na potrebe po mobilnosti pokaže tudi struktura gospodinjstev. V nasprotju s številom 
prebivalstva, se število gospodinjstev zmerno povečuje, še zlasti na račun rasti števila 
enočlanskih gospodinjstev. V obeh občinah je po zadnjih podatkih iz leta 2011 4.445 
gospodinjstev, od tega 1.417 enočlanskih. 
 
Tabela 2 Gibanje števila prebivalcev  2008 – 2013  

 Občina/ 
leto 

Popis 
2000 

2008
H
2 

2009
H2 

2010
H2 

2011
H2 

2012H
2 

2013
H2 

Povpre
čna 

letna 
rast 

2013-
2008 

Inde
ks 

201
3/2
000 

Slovenija 1964 2022 2042 2049 2052 20562 2059   
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036 629 335 261 496 62 114 

Verižni 
indeks     

100,9
7 

100,3
4 

100,1
6 100,18 

100,1
4 100,36 

104,
8 

Občina 
Bled 8043 8118 8129 8113 8141 8191 8203   
Verižni 
indeks     

100,1
4 99,80 

100,3
5 100,61 

100,1
5 100,21 

102,
0 

Občina 
Gorje 2856 2874 2891 2923 2911 2869 2866   
Verižni 
indeks     

100,5
9 

101,1
1 99,59 98,56 99,90 99,95 

100,
4 

Skupaj 
Bled in 
Gorje 10899 

1099
2 

1102
0 

1103
6 

1105
2 11060 

1106
9   

Verižni 
indeks     

100,2
5 

100,1
5 

100,1
4 100,07 

100,0
8 100,14 

101,
6 

Vir: SURS 
Tabela 3 Prirast prebivalstva v občini Bled in Gorje 

  
Občina Bled Občina Gorje 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Naravni 
prirast -3 16 31 44 10 33 16 -5 17 9 5 4 
Selitveni 
prirast s 
tujino 47 9 9 8 12 12 35 9 5 1 -7 -6 
Selitveni 
prirast 
med 
občinami -24 0 -47 7 -30 -23 11 -24 7 -33 -32 -25 
Skupni 
prirast 20 25 -7 59 -8 22 62 -20 29 -23 -34 -27 
Skupni 
prirast na 
1000 
prebivalcev 2,5 3,1 -0,9 7,2 -1 2,7 21,6 -6,9 9,9 -7,9 -11,9 -9,4 
Vir: SURS 
 
Tabela 4 Gibanje števila in strukture gospodinjstev  

  

2002  2011 

Rast 
2011/ 
2002 

Gospodi
nj-stva 

Delež 
enočlanski

h 
gospodinjst

ev  

Gospodi
nj-stva 

Delež 
enočlanski

h 
gospodinjst

ev  

Povprečna 
velikost 

gospodinjst
va 

SLOVENIJA 684847 21,9% 813531 32,8% 2,5 118,79 

Bled     3328 32,9% 2,4 
 Gorje2     1117 28,9% 2,6 
 Bled + Gorje 3981 24,1% 4445 31,9% 5 111,66 

Vir: SURS 
 

                                                 
2 Občina Gorje deluje kot samostojna občina od leta 2006. Pred tem letom je bila del občine Bled. 
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4.1.2. Gospodarstvo  in delovna mesta 

 
Število podjetij na območju se povečuje, število delovnih mest in prihodki podjetij 
stagnirajo, vse večja delovna mobilnost 
Na območju obeh občin je konec leta 2012 delovalo 1073 podjetij, tako gospodarskih družb kot 
samostojnih podjetnikov. Pri njih je bilo zaposlenih 4.1233 oseb, podjetja pa so skupaj ustvarila  
295 mio EUR prihodkov. Število podjetij se je povečalo predvsem na račun samostojnih 
podjetnikov, medtem, ko so upadli tako prihodki kot število zaposlenih v podjetjih. Največja so 
srednje velika podjetja, ki poslujejo na področju navtike (Seaway), gozdarstva,  lesne predelave 
in energetike (LIP Bled, GG Bled, DOORS, Eltec Petrol), hotelirstva, informatike  (Perftech) ter v 
storitvenih dejavnostih (Diagnostični center, Šola za management IEDC,...).  
 
Še zlasti za podjetja na poslovni lokaciji Rečica (LIP Bled, GG Bled, Infrastruktura Bled..), podjetja 
v občini Gorje ter za obiskovalce Blejskega gradu, veslaškega centra, železniške postaje Bled, 
rekreacijskega območja in upravljanje gozdov na Pokljuki,  je  ustrezna cestna dostopnost 
ključnega pomena za obstanek in širitev na tej lokaciji. Po drugi strani je za storitvena in 
turistična podjetja (Blejski grad, hoteli, šola za management, diagnostični center, ...), ki se 
nahajajo v središču Bleda pomembna razbremenitev središča naselja, t.j. Prešernove ceste  s 
hrupom in tranzitom. 
 
Neto plače zaposlenih v občini Bled in Gorje so pod slovenskim povprečjem, ki je decembra 
2013 znašal 997,01 EUR. 
 
Tabela 5 Izbrani gospodarski kazalniki in trendi v občini Gorje in Bled 

Kazalnik Bled Gorje Skupaj 

Število podjetij (2008) 810 200 1010 

Število podjetij (2012) 854 219 1073 

Število oseb, ki delajo v podjetjih (2008) 3757 392 4149 

Število oseb, ki delajo v podjetjih (2012)4 3705 418 4123 

Prihodki v podjetjih v 000 EUR (2008) 279478 18576 298054 

Prihodki v podjetjih V 000 EUR (2012) 273444 21811 295255 

Število kmetijskih gospodarstev (2010) 143 101 244 

Povprečna neto plača (2013) 961,79 899,15 
 Vir:  SURS 

 
4.1.3. Delovne migracije 

 
Intenzivne dnevne delovne migracije med Gorjami, Bledom in v smeri proti sosednjim 
občinam 
V obeh občinah je bilo konec leta 2013 4.129 delovno aktivnega prebivalstv. Med njimi je bilo 
1293 oseb  zaposlenih na območju domače občine, več kot 2800 pa se jih je vozilo na delo v 
sosednje občine, v Kranj in Ljubljano. Najbolj so od delovnih mest izven občine odvisni občani 
občine Gorje.  Tokovi delovnih migracij potekajo tudi v obratni smeri. Dnevno na delo na Bled 
pripelje 1700 oseb, v Gorje pa približno 200. 
 
Tabela 6 Trg dela in delovne migracije  

Kazalnik Bled Gorje 
Skupa
j 

Delovno aktivno prebivalstvo po občini dela = število delovnih mest v 2810 444 3254 

                                                 
3 Podatek vključuje vse zaposlene v podjetjih , ki imajo sedež v občini Bled, medtem, ko je lahko del delovnih mest tudi drugje, kjer ima podjetje 
svoje poslovne enote. 
4 Upoštevani so tudi zaposleni, ki delajo v podružnicah podjetij, katerih lokacija je izven občine. 
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Kazalnik Bled Gorje 
Skupa
j 

občini (Dec 2013) 

Delovno aktivno prebivalstvo po občini prebivališča (Dec 2013) 3060 1069 4129 

Stopnja brezposelnosti v % 10,2 10 
 Delovne migracije 

   Indeks delovne migracije (2012) 98 37 
 Kam se vozijo na delo občani Bled in Gorij? 

   Bled 1103 202 1305 

Gorje 63 190 253 

Jesenice 251 135 386 

Radovljica 473 197 670 

Kranj 222 63 285 

Ljubljana 489 125 614 

V drugih občinah 459 157 616 

Od kod se vozijo na delo  na Bled in v Gorje? 
  Bled 1103 63 1166 

Gorje 202 190 392 

Jesenice 343 25 368 

Radovljica 422 52 474 

Bohinj 230 16 246 

Tržič 59 1 60 

Ljubljana 93 4 97 

Kranj 99 6 105 

Žirovnica 73 13 86 

Kranjska Gora 56 6 62 

Od drugod 130 68 198 
Vir:  SURS 
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4.1.4. Turistična gibanja 

 
Rast turističnih zmogljivosti in obiska  
Podatki o turističnih zmogljivostih, številu prihodov in nočitev na Bledu in v Gorjah 
kažejo na konstantno in v primerjavi s Slovenijo nadpovprečno rast. Destinacija Bled 
(Gorje) in celotna Gorenjska načrtno usmerjata svoj razvoj v skladu s primerljivimi alpskimi 
območji v trajnostni turizem ter pri tem vse bolj  uvajata trajnostne oblike mobilnosti 
(kolesarjenje, hoja, električna kolesa, uporaba javnega prevoza,...).   
 
V občini Bled je bilo leta 2013 5.805 oz. 93% vseh ležišč te destinacije, v občini Gorje pa 407. 
Število ležišč se je v destinaciji Bled – Gorje v primerjavi z letom 2008 povečalo za 15%, kar je 
več kot v povprečju v Sloveniji (10%). 
 
Območje je leta 2013 obiskalo 273.483 stacionarnih turistov, ki so ustvarili  640.838 nočitev, kar 
je 16% več kot leta 2008 (v Slovenij 2,3% rast) oz. 3% letna rast (v Sloveniji le 1% letno). 98,5% 
nočitev je bilo ustvarjenih v občini Bled, le 1,5% v občini Gorje. 93% vseh gostov so predstavljali 
tujci. 
 
Poleg stacionarnih gostov,  območje Bleda in Gorij obišče v lepem vremenu v povprečju še 
dodatnih 5.000  - 8.000 dnevnih obiskovalcev.  V času prireditev se število dnevnih obiskovalcev 
dvigne tudi do 30.000.  
 
Blejski grad beleži letno 250.000 obiskovalcev. Med njimi je del stacionarnih turistov, del pa 
izletnikov. Glavni dostop do Blejskega gradu je preko Prešernove ceste oz. bodoče severne 
razbremenilne ceste. 
 
V letu 2014 so Občina Bled, Turizem Bled in  TNP ob Ljubljanski cesti - na vstopni točki severne 
razbremenilne ceste, uredili sodoben info center- Poleg informiranja je njegov namen tudi 
ozaveščanje obiskovalcev za uporabo trajnostnih načinov mobilnosti  na območju destinacije in 
usmerjenje obiskovalcev v prostoru. 
 
Tabela 7 Gibanje prihodov in nočitev turistov 2013 

Občina 
Prihodi 
turistov  

2013 

Prenočitve 
turistov  

2013 

Povprečna 
letna rast - 

turisti  
2008-2013 

Povprečna 
letna rast - 

nočitve 
2008-2013 

Slovenija 

SKUPAJ 3384491 9579033 1,02 1,01 

DOMAČI 1125921 3616782 
  TUJI 2258570 5962251 
  

Bled 

SKUPAJ 269175 628491 1,05 1,03 

DOMAČI 18876 37955 
  TUJI 250299 590536 
  

Gorje 

SKUPAJ 4307 12347 1,08 1,06 

DOMAČI 2437 7105 
  TUJI 1870 5242 
  

Bled + 
Gorje  

SKUPAJ 273482 640838 1,05 1,03 

DOMAČI 21313 45060 
  TUJI 

 252169 595778 
  Vir: SURS 
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4.1.5. Stopnja motorizacije 

 
Stopnja motorizacije kaže opremljenost prebivalstva z osebnimi vozili in s tem posledično na 
obseg rabe avtomobila in cestnega omrežja. Število vozil na 1000 prebivalcev je v občini Bled 
(544, 2013) in Gorje  (530, 2013) nad slovenskim povprečjem (520, 2013) in presega povprečno 
stopnjo motorizacije evropskih držav Nemčije (525, 2011), Avstrije (528, 2011), ne pa tudi 
držav z najvišjo stopnjo motorizacije kot sta Luxemburg (660,2009) in Italije (610, 2011)5.  
 
Z navedeno stopnjo motorizacije smo tako  že pred letom 2010 dosegli obseg (500 osebnih 
vozil/prebivalca), ki jo je za leto 2020 napovedala Študija upravičenosti za izgradnjo severne 
razbremenilne ceste Bleda, TrafCons, oktober 2000. 
 
Visok delež motorizacije je posledica razpršene poselitve, potrebe po migracijah na delo izven 
občine,   neustrezno organiziranega javnega prevoza in pomanjkanja alternativnih oblik 
individualnemu prevozu. Prav zaradi dosežene visoke stopnje motorizacije in pa drugih 
dejavnikov (pr. recesija, vikendaši registrirajo na Bledu stalno prebivališče ne pa tudi osebnega 
avtomobila; povečevanje deleža starejših oseb, novih trendov mobilnosti,..) je v občini Bled v 
zadnjih petih letih opazen trend zmanjševanja števila osebnih vozil.  
 
Tabela 8 Število osebnih avtomobilov in stopnja motorizacije 

 

 
2008 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Povpre
čna 

letna 
stopnja 

rasti 
2008 - 

13 

Stopnja 
motoriz

acije 
2013 

SLOVENIJA 
1.045.1

83 
1.058.8

58 
1.061.6

46 
1.066.4

95 
1.066.0

28 
1.063.7

95 
1,00 516,6 

Bled 5.204 5060 4830 4612 4497 4466 0,97 542,1 

Gorje 708 981 1191 1394 1522 1515 1,17 528,6 

Bled + 
Gorje 

5.912 6041 6021 6006 6019 5962 1,00 538,6 

Vir: SURS 
 

4.1.6. Obstoječe prometno omrežje 

 
Opis omrežja6:  
V obstoječe cestno omrežje so vključene državne ceste in lokalne ceste, slednje v naseljih, ki se 
navezujejo na navedene državne ceste s priključki. 
 
Tabela 9 Obseg današnjega prometnega omrežja 
Državne ceste 
Regionalna cesta R1 209 – Lesce - 
Bohinj 

Odsek 1088 Lesce – Bled 
Odsek 1089 Bled - Soteska 

Regionalna cesta R3 -634 Javornik - 
Bled 

Odsek 1104 Javornik - Gorje 
Odsek 1094 Gorje - Bled 

Regionalna cesta R3 -905 Gorje - Krnica Odsek 1095 Gorje - Krnica 
Lokalne ceste, ki se navezujejo na navedene državne ceste s priključki 
 

                                                 
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc340 

 
6 Opis  je smiselno povzet po študiji Prometna napoved in prometno-ekonomsko vrednoteje variant, TrafCons, februarja 2006. 
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Območje Bleda in Gorij nima neposrednega stika z avtocestnim sistemom, temveč je z njim 
povezano preko avtocestnega priključka v Lescah oz.  regionalne ceste R1-209 Lesce – Bled – 
Bohinjsko jezero. Avtocestni priključek je od središča Bleda oddaljen 4 km ali okoli 5 min vožnje, 
kar omogoča dobro povezanost Bleda s širšim okoljem, manj pa krajev v občini Gorje.  
 
Obstoječa regionalna cesta R1 209 poteka skozi središče Bleda po Ljubljanski cesti in ob južni 
obali jezera v smeri proti Bohinju. Regionalna cesta R3-634 poteka po Prešernovi in Rečiški 
cesti, torej skozi center Bleda  in naselje Rečica v smeri proti Gorjam, Pokljuki in Jesenicam. 
 
V  središču Bleda se s severno razbremenilno cesto razbremenjujeta predvsem  
Ljubljanska in Prešernova cesta.  
 
Navedeni cesti potekata skozi strnjena naselja in sta predvsem v času visoke turistične sezone 
preobremenjene, saj promet presega njuno prepustnost.  Vozila s hrupom in izpušnimi plini 
dodatno obremenjujejo ožje turistično območje Bleda. 
 
Po navedenih cestah  skozi samo središče in blizu jezerske sklede tako danes poteka ves  
krajevni  in turistični promet kakor tudi ves tranzitni promet proti severnemu delu občine Bled, 
Rečici, Vintgarju, Gorjam, Pokljuki in Jesenicam. Poseben problem so tovornjaki, ki skozi središče 
Bleda in Rečico vozijo proti poslovni coni LIP Bled, Gorjam in Pokljuki. Dejansko gre za notranji 
cesti, ki nista primerni za tranzitni promet.  Zaradi prometnih zastojev  in ostalih negativnih 
vplivov prometa predstavlja obstoječe vodenje prometa skozi naselje vedno večjo oviro razvoju 
turizma in gospodarstva Bleda. 
 
Turistični destinaciji Bled, prebivalcem, turističnim in poslovnim subjektom kakor tudi 
objektom kulturne dediščine v središču Bleda motoriziran promet povzroča težave v 
dostopnosti in mobilnosti, zmanjšuje kakovost bivanja in ovira izkoriščanje razvojnih 
priložnosti. Vse Bledu konkurenčne in primerljive alpske destinacije načrtno umirjajo promet in 
pospešeno uresničujejo ukrepe trajnostne mobilnosti. 
 
Kakovost cestnega omrežja:   
Današnje omrežje regionalnih cest R1 209 Lesce – Bohinj na delu Ljubljanske ceste  in R3 634 
Javornik – Bled na delu Prešernova cesta – Rečiška cesta - Gorje ne ustreza sodobnim potrebam 
in standardom. Za obe cesti velja, da nimata ustreznih horizontalnih in vertikalnih elementov 
ceste, za razred, ki mu pripadata.  
 
Največji problem predstavljata  premajhna prepustnost križišča Ljubljanska – Prešernova cesta 
in preozka cesta R3-634, ki ne omogoča normalnega prometa. V bližini križišča s Seliško cesto je 
današnja cesta široka le 4m, drugod pa od 5,0 do 6,0 m, zato se na mestnih ožinah ne moreta 
srečati niti dve vozili. 7 Obstoječa cesta v Gorje je preozka ter dotrajana in ne omogoča varne 
vožnje tranzitnega, ciljno-izvornega in lokalnega prometa. Še posebej kritično je srečevanje 
večjih vozil.  
 
Ob cesti so locirana parkirišča, uvozi in izvozi do javnih objektov, hotelov in zgradb v izjemno 
obljudenem turističnem naselju. Na obe regionalni cesti so vezane še vse druge primarne in 
lokalne ceste in dovozne poti, ki pa so vse po vrsti ozke in dotrajane, zato ne morejo 
razbremeniti obeh regionalnih cest.  
 
Na območju strnjene pozidave je vse premalo poskrbljeno za varnost vseh udeležencev prometa, 
posebno pešcev in kolesarjev, saj na nekaterih delih obravnavanih cest ni ustreznih pločnikov. 
 
Karta 1Obstoječe Cestno omrežje v Občini Bled 2011)  

                                                 
7 Konceptna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu, Končno poročilo, PNZ, Ljubljana, junij 2011 
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Vir: Konceptna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu, PNZ, julij   
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4.1.7. Današnje prometne obremenitve 

 
Analizo prometnih razmer in obremenjenosti po ključnih odsekih v tem poglavju povzemamo po 
dokumentu Prometne napovedi in prometno-ekonomsko vrednotenje variant, ki  jo je 
izdelal TrafCons, februarja 2006 in je sestavni del  Študije variant obvoznice Bled – 
Zgornje Gorje, št. IŠ-R4/2006, ACER d.o.o, september 2006.  Aktualne podatke o 
obremenjenosti omrežja cest na vplivnem  območju severne razbremenilne ceste na Bledu pa v 
nadaljevanju ugotavljamo na podlagi  podatkov avtomatskih števnih mest Direkcije RS za ceste 
(3 števna mesta) za obdobje 2008 – 2012 in študije Dopolnitev prometnih podatkov in napovedi 
za potrebe strokovnih podlag za SRC na Bledu, PNZ, Ljubljana, april 2014. 
 
Študija (ACER, sept. 2006) v analizi obremenjenosti prometnega omrežja upošteva podatke 
prometne statistike DRSC  za obdobje od leta 1999 do leta 2004 in podatke štetja prometa  in 
beleženja registracij, ki  jih je v terenski raziskavi  v torek, dne 15.06.2004, na običajni delovni 
dan, opravila DRSC. Terenske raziskave so vključevale štirinajst urno štetje prometa z 
zapisovanjem registrskih oznak vozil v križiščih (K1 – Bled center, Ljubljanska cesta – 
Prešernova cesta, K2 – športni park Prešernova cesta – Partizanska cesta; K3 Spodnje Gorje, 
križišče regionalnih cest proti Jesenicam in Pokljuki; R3 634 in R3 905 ) in na 13 lokacijah: 
 

- A1 regionalna cesta R1-209, Ljubljanska cesta, 
- A2 regionalna cesta R1-209, Cesta svobode, pred Grand hotelom Toplice, 
- A3 regionalna cesta R3-634, v Sp. Gorjah – smer sever – Blejska Dobrava, 
- A4 regionalna cesta R3-905, v naselju Krnica, 
- A5 lokalna cesta, ki poteka mimo železniške postaje Bled, Kolodvorska cesta, 
- B1 regionalna cesta R3-634, Rečiška cesta pri Športnem parku oz. komunali, 
- B2 lokalna cesta v naselju Gmajna, Partizanska cesta, 
- B3 regionalna cesta R3-634, Rečiška cesta pri železniškem podvozu oz. tovarni LIP 

Bled, 
- B4 regionalna cesta R3-905, v Sp. Gorjah – smer zahod – Zg. Gorje in Krnica, 
- B5 lokalna cesta v naselje Podhom. 
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Karta 2 Lokacije števnih mest terenske raziskave DRSC 15.6.2004  

 
Vir: Prometna napoved in prometno-ekonomsko vrednotenje variant, ki  jo je izdelal TrafCons, 
februarja 2006 
Za analizo so bili v študiji uporabljeni podatki terenskih raziskav na števnem mestu A1. Podatki 
so podani  in faktorirani na PLDP8. Za izračun faktorjev (tabela 12 in 14) so bili uporabljeni 
števni podatki iz avtomatskega  števnega mesta  št. 109 – Bled. 
 
Poleg  terenskih raziskav je bila na osnovi podatkov DRSC za obdobje od leta 1999 do 2004 za 
avtomatsko števno mesto 109 – Bled, na R1 209 natančneje analizirana prometna obremenitev 
po PLDP skupno in ločeno za tovornjake.  
 
Tabela 10 Faktorji za preračun štetja prometa na PLDP 2004 za cestne odseke  

 
VT1 VT2 VT3 

VT4
L VT4T Skupaj 

Faktorji konverzije štetja v 
PLDP 

1,19
4 

0,66
9 

0,75
5 

0,60
8 0,68 1,096 

Vir: DRSC, preračun TrafCons d.o.o. 
 
Tabela 11  PLDP v letu 2004 na številnih  mestih iz terenske raziskave za cestne odseke 

Števno mesto VT1 VT2 VT3 
VT4
L VT4T Skupaj 

A1 - Ljubljanska c. 
1722

6 718 210 940 160 19254 
A2 - Hotel Toplice 5665 552 87 220 58 6582 
A3 - Sp. Gorje - sever 2090 100 26 63 17 2296 
A4 - Krnica 1470 44 37 67 5 1623 
A5- Kolodvorska c. 2511 85 13 88 9 2706 

                                                 
8 Prometno obremenitev na posameznem odseku  ceste merimo s kazalnikom PLDP (povprečni letni dnevni promet), ki odraža povprečno število 

vozil na dan. 
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Števno mesto VT1 VT2 VT3 
VT4
L VT4T Skupaj 

B1 - Športni park 6399 185 78 265 51 6978 
B2 - Gmajna 3089 43 28 66 14 3240 
B3 - LIP Bled 4311 129 69 169 43 4721 
B4 - Sp. Gorje - zahod 2356 53 46 92 6 2553 
B5 - Podhom 701 8 0 27 0 736 

Vir: DRSC, preračun TrafCons d.o.o. 
 
Tabela 12  Faktorji za preračun štetja prometa na PLDP 2004 za križišča  

 

VT1+V
T2 

VT
3 

VT4
L 

VT4
T Skupaj 

Faktorji konverzije štetja v 
PLDP 1,197 

0,8
4 

0,82
9 

1,17
6 1,173 

Vir: DRSC, preračun TrafCons d.o.o. 
 
Tabela 13 PLDP v letu 2004 na števnih  mestih iz terenske raziskave za križišča   

Števno mesto 
VT1+ 
VT 2 VT3 VT4L VT4T Skupaj 

Križišče 1 
     Krak A - Ljubljana (Ljubljanska 

c.) 17939 210 941 160 19250 
Krak B: Gorje (Prešernova cesta) 10934 198 525 84 11741 
Krak C: Bohinj (Cesta svobode) 11757 104 628 84 12573 
Križišče 2 

     Krak B: Gmajna (Partizanska c.) 3074 27 104 15 3220 
Krak C: Gorje (Prešernova c.) 7534 90 350 97 8071 
Krak D: Bled - center 
(Prešernova c.) 9985 111 419 106 10621 
Križišče 3 

     Krak A: Zg. Gorje, Krnica 2925 51 143 14 3133 
Krak B: Bled 4773 78 229 27 5107 
Krak C: Blejska Dobrava 2260 32 113 15 2420 
Vir: DRSC, preračun TrafCons d.o.o. 
 
Razlaga okrajšav : 
VT1 domača osebna vozila 
VT 2 tuja osebna vozila 
VT3 avtobusi 
VT4L lahki tovornjaki 
VT4
T težki tovornjaki 

 
Glede na dejstvo, da je bila študija analize prometa izdelana pred desetimi leti, smo dodatno za 
namene te predinvesticijske zasnove analizirali še dostopne podatke DRSC  iz avtomatskih 
števnih postaj za obdobje 2008 – 2013. Na  vplivnem območju nove prometne povezave ima 
DRSC vzpostavljena tri avtomatska števna mesta: Bled,  Bled jezero in Spodnje Gorje.  
 
V tabeli 15 prikazujemo podatke o prometni obremenjenosti v obdobju 2008 – 2013 na treh 
števnih mestih: 
 

- števno mesto 109 : Bled na cesti  R1 209, odsek  Lesce  - Bled pokaže na 
obremenjenost Ljubljanske ceste, 
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- števno mesto 190 : Bled jezero na cesti  R1 209, odsek Bled - Pristava: posredno 
pokaže na obremenjenost Ljubljanske ceste v smeri proti Bohinju (večji del razlike 
do obremenjenost Ljubljanske ceste  na števnem mestu 109 hipotetično odpade na 
odseke, ki gravitirajo v smeri proti Rečici, Zg. Gorjam in Pokljuki), 

- števno mesto 235: Spodnje Gorje na cesti R3, odsek  Gorje  - Bled: pokaže na 
obremenjenost regionalne ceste proti  Pokljuki in Jesenicam (merilno mesto je v 
Občini Gorje). 

 
Tabela 14 Pregled avtomatskih števnih mest na vplivnem območju severne razbremenilne ceste 
Bleda 

Kat. 
ceste 

Štev. 
ceste 

Štev. 
odseka 

Prometni 
odsek 

Števno 
mesto 

Ime števnega 
mesta 

Tip štetja 

R1 209 1088 LESCE - BLED 109 Bled QLTC89 
R1 209 1089 BLED - 

PRISTAVA 
190 Bled jezero QLD5 

R3 634 1094 GORJE - BLED 235 Spodnje Gorje QLD5 
 
Karta 3 Lokacije avtomatskih števnih mest  
 

 
 
 
Vir: Direkcija RS za ceste

                                                 
9 Števec loči 5 oz. 8 kategorij vozil 
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Tabela 15 Prometna obremenitev regionalnih cest na območju severne razbremenilne ceste 2008 – 2013  
 

Let
o 

Št. 
štev

. 
mes

ta 

Ime št. 
mesta 

  

Vsa vozila 
(PLDP) Motorji 

Osebna 
vozila Avtobusi 

Lah. tov. < 
3,5t 

Sr. tov.  
3,5-7t 

Tež. tov. 
nad 7t Tov. s prik. Vlačilci 

NOO 
  Št. 

Veriž
ni 

inde
ks 

rasti Št. 

Veriž
ni 

inde
ks 

rasti 
Števi

lo 

Veri
žni 

inde
ks 

rasti Št. 

Veriž
ni 

inde
ks 

rasti Št. 

Veriž
ni 

indek
s 

rasti Št. 

Veriž
ni 

indek
s 

rasti Št. 

Veriž
ni 

indek
s 

rasti Št. 

Veriž
ni 

indek
s 

rasti Št. 

Verižn
i 

indeks 
rasti 

Števno mesto 109 : Bled na cesti  R1 209, odsek  Lesce  - Bled (Ljubljanska cesta) 
200

8 109 Bled 
20.0

89   
13

7   
18.4

79   
19

3   931   
15

7   
11

5   32   45 
 

  
200

9 109 Bled 
20.1

22 
100,

16 
14

4 
105,

1 
18.5

25 
100,

2 
18

5 95,9 935 100,4 
14

5 92,4 
11

9 103,5 31 96,9 38 84,4   
201

0 109 Bled 
19.7

32 
98,0

6 
17

4 
120,

8 
17.9

84 97,1 
18

6 
100,

5 
1.08

8 116,4 
12

8 88,3 
11

0 92,4 27 87,1 35 92,1 
1.970.

305 
201

1 109 Bled 
19.8

52 
100,

61 
21

0 
120,

7 
18.0

03 
100,

1 
19

4 
104,

3 
1.16

6 107,2 
12

2 95,3 99 90,0 25 92,6 33 94,3 
1.917.

054 
201

2 109 Bled 
19.2

32 
96,8

8 
19

5 92,9 
17.4

19 96,8 
19

5 
100,

5 
1.17

4 100,7 
11

2 91,8 82 82,8 20 80,0 35 106,1 181* 
201

3 109 Bled 
18.8

37 
97,9

5 
19

8 
101,

5 
17.0

17 97,7 
20

3 
104,

1 
1.17

2 99,8 
11

3 100,9 73 89,0 20 100,0 41 117,1 184 
Števno mesto 190 : Bled jezero na cesti  R1 209, odsek Bled - Pristava 

200
8 190 

Bled 
jez. 

7.05
1   

12
2   

6.16
7   

10
2   401   95   

10
5   24   35 

 
  

200
9 190 

Bled 
jez. 

6.93
3 98,3 

12
7 

104,
1 

6.13
4 99,5 92 90,2 343 85,5 98 103,2 95 90,5 12 50,0 32 91,4   

201
0 190 

Bled 
jez. 

6.87
0 99,1 

12
3 96,9 

6.09
0 99,3 95 

103,
3 341 99,4 89 90,8 87 91,6 12 100,0 33 103,1 

1.096.
881 

201
1 190 

Bled 
jez. 

7.13
0 

103,
8 

14
7 

119,
5 

6.30
9 

103,
6 

10
6 

111,
6 353 103,5 85 95,5 84 96,6 12 100,0 34 103,0 

1.321.
831 

201
2 190 

Bled 
jez. 

6.86
4 96,3 

14
1 95,9 

6.08
1 96,4 

10
6 

100,
0 340 96,3 76 89,4 76 90,5 11 91,7 33 97,1 126* 
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201
3 190 

Bled 
jez. 

6.70
1 97,6 

14
2 

100,
7 

5.79
5 95,3 

11
0 

103,
8 448 131,8 69 90,8 88 115,8 22 200,0 27 81,8 135 

Števno mesto 235: Spodnje Gorje na cesti R3, odsek  Gorje  - Bled 
200

8 235 
Sp. 
Gorje 

4.54
9   58   

4.09
8   59   193   69   56   6   10 

 
  

200
9 235 

Sp. 
Gorje 

4.53
2 99,6 62 

106,
9 

4.05
5 99,0 61 

103,
4 205 106,2 73 105,8 60 107,1 7 116,7 9 90,0   

201
0 235 

Sp. 
Gorje 

4.73
0 

104,
4 60 96,8 

4.26
3 

105,
1 59 96,7 215 104,9 65 89,0 53 88,3 7 100,0 8 88,9 

605.17
6 

201
1 235 

Sp. 
Gorje 

4.39
0 92,8 64 

106,
7 

3.95
0 92,7 62 

105,
1 199 92,6 57 87,7 46 86,8 6 85,7 6 75,0 

679.33
0 

201
2 235 

Sp. 
Gorje 

4.56
5 

104,
0 65 

101,
6 

4.11
7 

104,
2 61 98,4 207 104,0 57 100,0 46 100,0 6 100,0 6 100,0 68* 

201
3 235 

Sp. 
Gorje 

4.17
3 91,4 60 92,3 

3.75
5 91,2 61 

100,
0 189 91,3 54 94,7 44 95,7 5 83,3 6 100,0 65 

*dnevna obremenitev, NOO nominalna osna obremenitev, 20 letno povprečje 
Vir: Direkcija RS za ceste
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Slika 1 Gibanje povprečne letne dnevne prometne obremenitve  (PLDP) na odsekih R1 209  in 
R3 634 v letih 2008 – 2013  
 

 
 
Vir: Direkcija RS za ceste 
 
Iz primerjalne analize gibanja prometa iz študije  (podatki za 1999-2004) in dopolnilnih 
podatkov iz avtomatskih števnih postaj (2008-2013) ugotavljamo, da: 
 
- se je nekdanja rast prometa ustavila in stagnira 

 
Petletna analiza za obdobje 1999 – 2004 je pokazala na rast prometa s povprečno letno 
stopnjo 1,9% in PLDP 19.254 (leto 2004), medtem, ko se je obseg prometa v obdobju 
2008 – 2013 na območju Bleda stabiliziral. Skupni obseg vozil,  merjen v PLDP, je na 
Ljubljanski cesti (števno mesto  109) rastel do leta 2009, ko je dosegel PLDP 20.122, od leta 
2010 do 2013 pa  obseg prometa  stagnira. V letu 2012 je celo upadel za -3,2% , leta 2013 pa 2% 
na letnem nivoju. 

 
Tabela 16 Gibanje PLDP na avtomatskem merilnem mestu R1 209, števno mesto 109 
(Ljubljanska cesta) 

Leto 

Vsa vozila (PLDP) 

Število Verižni indeks 
Rast oz. upad glede na prehodno leto v 

%  
2008 20.089   
2009 20.122 100,16 +0,16% 
2010 19.732 98,06 -1,94% 
2011 19.852 100,61 + 0,61 
2012 19.232 96,88 - 3,2% 
2013 18.837 97,95 -2,0% 

Vir: Direkcija RS za ceste 
 

Stabilizacija prometa  na območju naselja Bled v obdobju 2008 – 2013 gre predvsem na račun 
znižanja števila osebnih vozil, kjer je na Ljubljanski cesti opaziti zmanjšanje tudi za 5-6% med 

20089,0 20122,0 19732,0 19852,0 
19232,0 18837,0 

7051,0 6933,0 6870,0 7130,0 6864,0 6701,0 

4549,0 4532,0 4730,0 4390,0 4565,0 4173,0 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

109 Lesce Bled 190 Bled jezero 235 Spodnje Gorje
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najbolj in najmanj obremenjenim letom v opazovanem obdobju. V nasprotju pa je bil trend na 
merilnem mestu Spodnje Gorje vse do leta 2013 pozitiven, saj obseg prometa osebnih vozil v 
nekaterih letih opazovanega obdobja tudi porase do +4% letno. Leta 2013 se je obseg prometa 
znižal kar za 8,5% na letni ravni. 
 
Ocenjujemo, da je upad prometa povezan z gospodarsko krizo, spreminjanjem življenjskih 
navad, postopno rastjo uporabe javnega prometa in nemotoriziranih sredstev (kolo, peš,..) za 
potrebe krajevne mobilnosti. Promet v turistični sezoni pa je med leti odvisen tudi od 
vremenskih razmer. 
 
- se spreminja struktura vozil 

 
V strukturi prometa  v obdobju 2008 – 2013  90% vozil predstavljajo oseba vozila, sledijo  s 6% 
lahka tovorna vozila do 3,5 t, razliko predstavljajo motorji, avtobusi in različna  tovorna vozila. 
Na vseh opazovanih  avtomatskih točkah se je leta 2012 v primerjavi z letom 2008 zmanjšalo 
število  srednjih in težkih tovornjakov, povečalo  pa število lahkih tovornjakov do 3,5t. 
 
- je obremenjenost posameznih odsekov cest različna in podvržena velikim 

sezonskim nihanjem 
 
Po podatkih avtomatskih števnih mest je v zadnjih 5 letih (2008-2013) zabeležena naslednja 
povprečna letna obremenitev cest:  
 

o Števno mesto 109 - Ljubljanska cesta:  19.644 PLDP 
 

o Števno mesto 190 - Bled jezero:  6.701 PLDP 
 

o Ocena Prešernova cesta na podlagi predpostavke: 
 100% razlike Ljubljanska cesta – Bled jezero: 12.719 PLDP 
 90% razlike Ljubljanska cesta – Bled jezero: 11.447 PLDP 
 

o Števno mesto 235: Spodnje Gorje: 4.173 PLDP 
 
Današnji podatki obremenjenosti cest iz avtomatskih števnih mest so primerljivi s podatki karte 
obremenjenosti cest  podane v študiji iz leta  2006, ki temelji na  podatkih  terenskih raziskav  v 
leta 2004. Iz karte bremenitev obstoječega prometnega omrežja  številka 4 je razvidno, da je na 
obravnavanem območju Bleda najbolj obremenjena Ljubljanska cesta oz. regionalna cesta R1-
209 iz Lesc v smeri proti Bohinju, ki prenaša obremenitve od 13.040 do 21.200 PLDP.  
 
V središču Bleda se od omenjene ceste, v smeri proti Gorjam, odcepi regionalna cesta R3-634, v 
prvem delu imenovana Prešernova nato pa Rečiška cesta. Prešernova cesta je obremenjena z 
9.770 do 11.790 PLDP, Rečiška cesta, ki poteka skozi naselje Rečica vse do Spodnjih Gorij, pa 
prevzame obremenitve od 5.010 do 7.720 PLDP. Na odseku iz Spodnjih Gorij, v smeri proti 
Blejski Dobravi, pa je cesta R3-634 obremenjena s 1.790 do 2.500 PLDP. V Spodnjih Gorjah se v 
smeri proti Zgornjim Gorjam in Pokljuki odcepi regionalna cesta R3-905, ki je obremenjena s 
3.190 PLDP.  Med preostalimi lokalnimi cestami je najbolj obremenjena Partizanska cesta v 
naselju Gmajna s 3.320 PLDP, med tem ko ostale ceste ne prevzemajo večjih obremenitev.10 
 
Podatki o dnevnih variacijah dokazujejo veliko sezonsko nihanje prometa.  V turistični 
sezoni se največja količina prometa na odseku Lesce – Bled poveča za 30%. Prometna 
študija iz leta 2006 ugotavlja največja odstopanja od povprečja PLDP v dnevih četrtek, petek, 
sobota in nedelja v pomladanskih  in poletnih mesecih, ko je bil dnevni PLDP tudi za 26-
29% višji od povprečja.  

                                                 
10 Študija variant obvoznice Bled – Zgornje Gorje, Acer, d.o.o., 2006 
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Maksimalni dnevni promet na delovni dan, je leta 2004 na  četrtek, dne 19.8.2004, znašal 
25.052 vozil, na nedelovni dan pa je bil maksimalni dnevni promet zabeležen v nedeljo, 
18.7.2004, ko je bilo registriranih 24.820 vozil na dan. Največjo količino prometa na dan leta 
2010 (avtomatski števec 109 Bled) je zabeležil 25.791 vozil na dan, leta 2009 pa 25.876 
vozil/dan.  
 
Konceptna zasnova dolgoročen prometne ureditve prometa na Bledu, PNZ, julij 2011 ugotavlja, 
da je na najbolj obremenjeni cesti R1-209 leta 2010 propustnost znašala 1.828 vozil/h v obe 
smeri, leta 2009 pa 1.840 vozil/h v obe smeri. Takšna količina prometa sicer nikjer ne 
preseže zmogljivosti ceste (propustnost dvopasovne ceste znaša okoli 2.400 vozil/h v obe 
smeri), vendar pa v prometnih konicah povzroča zastoje. V tem smislu posebno težavo Bledu 
predstavljajo poleg ozkih grl v vaškem jedru tudi premajhna propustnost križišča Ljubljanske in 
Prešernove ter razmeroma neuravnotežen promet po smereh. 
Karta 4 Prometna obremenjenost obstoječega prometnega omrežja, 2004   
 

 
Vir: TrafCons, 2006 
 
- projekcija bodoče prometne obremenitve obstoječega omrežja za leto 2025 

(TrafCons, februar 2006) 
 
Projekcije  prometne obremenitve za obravnavano obstoječe cestno omrežje povzemamo po 
Prometne napovedi in prometno-ekonomsko vrednotenje variant, ki  jo je izdelal 
TrafCons, februarja 2006. Projekcije so podane v  totalu v PLDP v vozilih na dan, za časovna 
preseka v letih 2005 in 2025 in po vrstah vozil. 
 
Tabela 17 Primerjava obremenjenosti obstoječih cestnih odsekov z vsemi vozili v PLDP, leta 
1999, 2004 s projekcijo za 2025  
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Cesta 
 
 

 Odsek 
 
 

Obstoječe 
omrežje, 1999 

 

Obstoječe 
omrežje, 2005 

Napoved obremenitve 
obstoječega omrežja 

brez SRC, 2025 
Ljubljanska
   

Odsek 
126 

16.930 18.420 25.940 

Prešernova 
c. 

Odsek 
125 10.150 

11.370 
13.070 

Seliška c. 
Odsek 
129 

1.730 450 6.940 

Rečiška c.  
Odsek 
159 

7.950 7.720 
12.830 

Sp. Gorje 
Odsek 
120 

- 5.010 
8.210 

Vir: Trafcons, 2000 in 2006 
 
V primeru, da se v cestno infrastrukturo na obravnavanem območju Bleda do leta 2025 ne 
posega, bo regionalna cesta R1-209 na odseku med Lescami in Bledom v smeri proti Bohinju, 
obremenjena z 21.030 do 37.380 PLDP.  Regionalna cesta R3-634, ki se v središču Bleda 
odcepi od R1-209 v smer proti Gorjam, bo za svoje sedanje stanje še bolj obremenjena. Po 
projekciji bo do leta 2025 na prvem odseku, Prešernova cesta obremenjena z 12.460 do 17.900 
PLDP, v nadaljevanju pa bo  Rečiška cesta, do naselja Rečica obremenjena z 12.830 PLDP. Skozi 
Rečico se obremenitve znižajo na 7.690 PLDP, proti Sp. Gorjam pa ponovno narastejo na 8.210 
PLDP. Regionalna c. R3-905 iz Sp. Gorij proti Zg. Gorjam in Pokljuki je obremenjena s 5.170 
PLDP. Projekcije pokažejo na povečano obremenjenost tudi za ostale lokalne ceste. Najbolj med 
njimi Seliška cesta s 6.940 in 7.190 PLDP. 
 
Karta 5 Projekcija obremenjenosti obstoječega prometnega omrežja, 2025  
 

 
Vir: Trafcons, 2006 
 
Tabela 18 Projekcija obremenjenosti obstoječega prometnega omrežja po odsekih za leto 
2025  
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Vir: Trafcons, 2006 
 
 
 
- projekcija bodoče prometne obremenitve novega omrežja za leto 2037, po 

izgradnji SRC in JRC   (PNZ, april 2014) 
 

Za potrebe izdelave strokovnih podlag za Severno razbremenilno cesto na Bledu je PNZ aprila 
2014 ažuriral prometne podatke in napovedi iz Koncepta zasnove dolgoročne ureditve prometa 
na Bledu, Predlog končnega poročila, PNZ d.o.o., marec 2012. Pri tem je  kot  predvideno leto 
izgradnje severne razbremenilne ceste upošteval leto 2017. Za napoved prometne obremenitve 
vozil na dan  pa je bila upoštevana 20-letna planska doba (ciljno leto 2037) in celotno bodoče 
cestno omrežje vključno z izgrajenima razbremenilnima cestama:  severno (SRC) in južno (JTC) 
razbremenilno cesto. 
 
Z makroskopskim prometnim modelom je PNZ modeliral letni dnevni promet (PLDP) osebnih 
avtomobilov in tovornjakov na območju občin Bled in Gorje. Napoved je bila izdelana tako za 
notranji kot za zunanji promet. Notranji in zunanji potniški promet je bil modeliran s sintetičnim 
4-stopenjskim modelom, zunanji cestni tovorni promet pa s sintetičnim 3-stopenjskim modelom. 
Upoštevana je bila 1-odstotna povprečna letna stopnja rasti prometa. Matrike notranjega in 
zunanjega prometa so združene v celovite matrike vsega prometa.  
 
Rezultat modeliranja pokaže naslednje obremenjenosti leta 2037 na prihodnjem cestnem 
omrežju (ob upoštevanju zapore na Partizanski ulici in izgradnji obeh razbremenilnih 
cest): 
 

- Ljubljanska cesta  (vhod na Bled)    29.400 PLDP 
- Prešernova cesta      5.000 PLDP 
- Cesta svobode     12.300 PLDP 
- SRC      12.200 PLDP 
- JRC      11.800 PLDP 

 
Karta 6 Projekcija obremenitve prihodnjega cestnega omrežja na Bledu leta 2037 
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Vir: Dopolnitev prometnih podatkov in napovedi za potrebe strokovnih podlag za SRC na Bledu, 
PNZ, Ljubljana, april 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.8. Zaključki analize s projekcijo  

 
- Glede na trende v opazovanem obdobju in starostno strukturo na območju Občine Bled 

in Gorje v naslednjih letih ni pričakovati pomembnejše rasti prebivalstva. Določeno 
povečanje števila prebivalstva eventuelno lahko povzroči realizacija katere od 
napovedanih stanovanjskih gradenj. Za potrebe projekcije smo upoštevali povprečno 
0,14% letno rast prebivalstva do leta 2025. Potrebno je računati na povečanje 
števila enodružinskih gospodinjstev in starejših prebivalcev ter posledično 
spremenjene potrebe po mobilnosti. Kakovostna dostopnost je pomemben dejavnik 
zadržanja mladih na Bledu in v Gorjah. Glede na obstoječe demografske trende se bo 
obseg prebivalstva v vitalni starostni skupini od 15-65 let, ki je največji uporabnik 
prometa, minimalno zmanjšal. 
 

- Ocenjujemo, da je na traso severne razbremenilne ceste vezanih najmanj 500 
podjetij s cca 1500 zaposlenimi, med njimi gre še posebej izpostaviti večja lesno 
predelovalna in gozdno predelovalna podjetja ter druga podjetja,  ki se nahajajo na 
poslovni lokaciji LIP Bled oz. Rečica in  Gorjah. Število delovnih mest, ki se nahajajo v 
občinah Bled in Gorje, se je v času recesije zmanjšalo za 0,7%.  Ker je kljub vsemu 
pričakovati okrevanje gospodarstva, smo za potrebe projekcije števila delovnih mest v 
občini upoštevali napovedi Urada  za makroekonomske analize, po letu 2016 pa 
predvideli 0,5% povprečno letno rast števila delovnih mest. Predpostavljamo tudi, da bo 
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v naslednjih letih vse več prebivalcev zaposlitvene priložnosti iskalo v lokalnem okolju, 
še posebej turizmu, upravljanju naravnih virov, kmetijstvu in storitvah. 
 

- Kljub vsemu delovnih mest v lokalnem okolju ne bo dovolj za celotno delovno aktivno 
prebivalstvo, zato bo velik del aktivnega prebivalstva občin Gorje in Bled tudi v 
prihodnje odvisen od vsakodnevne vožnje na delo v druga zaposlitvena središča 
na Gorenjskem in tudi v Ljubljano (med 2.500 in 3.000 oseb). 

 
- Velika odvisnost prebivalstva od lastnega prevoza se kaže v visokem številu osebnih 

vozil, ki pa že dosega primerljive evropske države in je daleč nad slovenskim 
povprečjem. Na podlagi trendov zadnjih štirih let, izkušenj in dogajanj v razviteljših 
državah EU ter naraščajočega pomena alternativnih oblik prevoza (pr. »car sharing«, 
javni promet,..) za naslednja leta predvidevamo zmanjšanje števila osebnih vozil v 
lasti lokalnih prebivalcev (cca -0,5% letno) in s tem posledično tudi nižanje 
stopnje motorizacije. 

 
- Obstoječe cestno omrežje je podvrženo velikim sezonskim nihanjem. V turistični 

sezoni (pomlad, poletje, še zlasti med četrtkom in nedeljo) se največja količina 
prometa na odseku Lesce – Bled poveča za 30%, kar  zaradi neprimernosti 
obstoječega omrežja povzroča zastoje in obremenjuje okolje.  

 
- Petletna analiza (1999-2004), izdelana v času proučevanja variant  severne 

razbremenilne ceste je za območje obstoječega prometnega omrežja med središčem 
Bleda,  Rečico in Gorjami ugotavljala rast prometa,  medtem, ko se je v  zadnjem 
proučevanem obdobju (2008 – 2013) rast prometa ustavila in stabilizirala. 
Povprečno dnevno število vozil  v  obdobju 2008 - 2013 merjeno v PLDP je na Ljubljanski 
cesti (števno mesto  109) znašalo 19.644 PLDP,  na območju Gorij pa 4.173 PLDP.  

 
- Kljub upadanju prometa v zadnjih  šestih letih, vse študije še vedno napovedujejo rast 

obsega prometa na vstopni točki proti Bledu. Po projekcijah (TrafCons, 2006) se 
predvideva leta 2025 na Ljubljanski cesti obremenitev 25.940 PLDP (odsek 129) , v Sp. 
Gorjah pa na 8.210 PLDP (števno mesto 120). Novejše projekcije (PNZ, april 2014) 
upoštevajo 1% letno rast in za leto 2037 napovedujejo obremenitev  Ljubljanske ceste s 
29.400 PLDP.  SRC pa naj bi bila leta 2037 obremenjena s povprečno 12.200 vozil na dan, 
medtem, ko bi se obremenitve Prešernove c. zmanjšale na 5.000 PLDP.   

 
- Na podlagi navedene analize lahko izpostavimo naslednje glavne probleme, s katerimi 

se srečujeta lokalni skupnosti na območju prometnega omrežja Bled – Rečica – Gorje: 
 
 

o preobremenjenost obstoječega omrežja glede na trenutno stanje in posledično  
slaba dostopnost Bleda, Gorij in Pokljuke, 

o preobremenjenost turističnega središča Bleda, 
o preozke ceste v strnjenem naselju turističnega središča Bled in Rečica, 
o nizka prepustnost križišč na blejski vpadnici, še zlasti v turistični sezoni, 
o negativni vplivi prometa na okolje in naravne vrednote – vplivno območje 

jezerske sklede, 
o negativni vplivi na območja kulturne dediščine Ambient Bleda EŠD 13232 in 

vplivnega območja spomenika Blejski grad EŠD 24, 
o ves tranzitni promet proti Severnemu delu občine in naprej Gorjam in Pokljuki 

poteka skozi turistično središče Bleda. 
 
Tabela 19 Projekcija ključnih razvojnih kazalnikov za leto 2025 za Občini Bled in Gorje skupaj  
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Projekcija Vir 
Izhodiščno 
stanje 

Predpostavka 
povprečnega letnega 

gibanja 2025 

Razvojni kazalniki     

Prebivalstvo SURS jul 2013 11.060 1,0014 
11.24

7 

Gospodinjstva SURS 2011 3.981 1,01 4.576 
Število prebivalstva od 15 
do 65 let SURS jul 2013 7.264 0,998 7.092 

Delovna mesta 
SURS dec 
2013 3.254 Različno* 3.407 

Obseg nočitev turistov SURS 2013 640.838 1,015 
766.1

98 

Motorizacija     

Število vozil  SURS 2013 5.962 - 0,5% 5.600 
Stopnja motorizacije:  
število os.vozil/1000 
prebivalcev   538,6 

1,0014 prebivalstvo  
-0,5% motorizacija  498,7 

Prometna obremenitev odsekov cest brez izgradnje SRC in JRC 

Prometna obremenitev v 
PLDP , Ljubljanska cesta, R1  

Trafcons, 
2006 na 
podlagi 
podatkov 
DRSC 2004 

18.420  
(odsek 129, 

2004) 

Projekcija iz Prometne 
napovedi in prometno-

ekonomsko vrednotenje 
variant, ki  jo je izdelal 

TrafCons, februarja 
2006 

25.94
0 

 

DRSC 
Avtomatsko 
števno mesto 
109 

19.805  
(št. 109, 

2012) 

Prometna obremenitev v 
PLDP, Prešernova cesta 

Trafcons, 
2006 na 
podlagi 
podatkov 
DRSC 2004 

11.370 
 (odsek 125, 

2004) 
13.07

0 

Prometna obremenitev v 
PLDP, Rečiška cesta 

Trafcons, 
2006 na 
podlagi 
podatkov 
DRSC 2004 

7.720 
(odsek 159, 

2004 

12.83
0 

Prometna obremenitev v 
PLDP, Spodnje Gorje (pred 
križiščem  za Jesenice) 

Trafcons, 
2006 na 
podlagi 
podatkov 
DRSC 2004 

5.010 
 (odsek120, 

2004) 

8.210 

Prometna obremenitev odsekov cest z izgradnjo SRC in JRC 2037 

Prometna obremenitev v 
PLDP , Ljubljanska cesta, R1 

PNZ, april 
2014 in DRSC, 
2013 

18.837 
(DRSC, 2013) 

Projekcija iz Dopolnitev 
prometnih podatkov in 

napovedi za potrebe 
strokovnih podlag za 
SRC na Bledu, PNZ, 

Ljubljana, april 2014 

29.40
0 

Prešernova cesta   5.000  

Cesta svobode  
 12.30

0 

SRC    
 12.20

0 

JRC   11.80
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0 

*UMAR , Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2014, 14.3.2014 in sicer 2014   -0,4, 2015    
0,0, 2016   +0,5, od 2016 naprej  + 0,5 

 
 
 
 
 

4.2. Potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija 

 
 
Naložba, ki je predmet PIZ zadovoljuje naslednje potrebe posameznih ciljnih skupin: 
 
Ciljna skupina Potrebe 
Prebivalci turističnega 
središča Bleda 

- Večja varnost vseh udeležencev v prometu v središču 
Bleda 

- Boljša dostopnost do stanovanjskih in storitvenih 
objektov v središču Bleda  prek Prešernove in Rečiške 
ulice 

- Zmanjšanje obremenitev hrupa, emisij v zrak, ... 
- Večja kakovost življenja v mestnem središču 
- Večja pretočnost prometa – brez zastojev 
- Ukinitev tovornega prometa skozi mestno središče 
- Večja varnost avtobusnega prometa 

 
Prebivalci Rečice, naselij 
severnega dela občine Bled 
in občine Gorje 

- Večja varnost vseh udeležencev v prometu 
- Umiritev prometa skozi naselje Rečica 
- Boljša dostopnost krajev severnega dela občine in občine 

Gorje  
- Krajši čas potovanja do avtoceste 
- Večja pretočnost prometa – brez zastojev 
- Dvig kakovosti življenja na podeželskem območju 
- Večja varnost avtobusnega prometa 

 
Turistični ponudniki 
(hoteli, penzioni, gostilne in 
drugi ponudniki) 
 
in 
 
turisti 

- Večja kakovost bivanja turistov v središču Bleda 
(zmanjšanje hrupa, emisij,..) 

- Večja varnost za pešce in kolesarje 
- Večje območje za varne sprehode in varnejši dostop peš 

in s kolesi do turističnih atrakcij na obrobju in izven 
mestnega središča (pr. Vintgar, Blejski grad, sprehajalne 
poti proti Rečici, Zasipu, ...) 

- Večja pretočnost prometa – brez zastojev 
- Boljša dostopnost do železniške postaje Bled, veslaškega 

centra, turistične destinacije Pokljuka  
- Možnost hitrejšega uvajanja trajnostnega koncepta 

turizma 
 

Gospodarstvo v občini Bled 
in Gorje 
 

- Izboljšana možnost dostopa tovornih vozil do poslovnih 
lokacij v poslovni coni Lip Bled, Rečica in poslovnih 
lokacij v občini Gorje 

- Večja varnost in učinkovitost tovornega prometa 
- Krajša pot – prihranki v gorivu in času potovanja 
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Obiskovalci in uporabniki 
Pokljuke: lastniki gozdov, 
rekreativci, ljubitelji 
narave,  
 

- Hitrejša in varnejša dostopnost do turistične destinacije 
Pokljuka 

- Večja pretočnost prometa – brez zastojev 
- Izboljšana možnost dostopa tovornih vozil do Pokljuke 
- Krajša pot – prihranki v gorivu in času potovanja 

 
 

 
 



 

  

 

4.3. Usklajenost investicije s strategijami na področju dejavnosti  

 
 
V nadaljevanju preverjamo skladnost naložbe  s strategijami na področju prometa in 
regionalnega razvoja. 
  
Programi in dokumenti investitorjev 
 

- Resolucija o nacionalnem programu razvoja javne prometne infrastrukture do leta 
2020 z vizijo do leta 2030 – v pripravi, zato skladnosti še ni moč preveriti. 
 

- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko unijo za obdobje 2014 – 2020 v 
okviru Tematskega cilja 7 – spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v 
ključnih omrežnih infrastrukturah sicer predvideva vzpostavitev ustreznih prometnih 
infrastruktur in povezav na regionalni razvni, ki so pogoj za enakomeren razvoj in 
dostopnost posameznih regij. Sredstva bodo namenjena predvsem posodobitvi jedrnega 
železniškega omrežja, odpravi ozkih grl v pomorski infrastrukturi in cestni 
infrastrukturi, vendar pa bodo sredstva za cestno infrastrukturo teritorialno usmerjena v 
najmanj razvita območja Vzhodne kohezijske regije, zato projekt SRC ni predviden za 
financiranje iz ESRR in Kohezijskega sklada in ni skladen s partnerskim sporazumom. 

 
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 

2020, Predlog operativnega programa 7.11.2014  predvideva vlaganja v regionalno 
prometno infrastrukturo za povečanje dostopnosti slovenskih regij, vendar izključno v 
projekte na 3. razvojni osi.  SRC Bled ni del 3. Razvojne osi, zato projekt ni skladen z 
operativnim programom. 

 
- Proračun RS za 2015, Načrt razvojnih programov, št. 2415-96-0594 (Obvoznica 

Bled – sever) – projekt umeščen v NRP. Sredstva prorračuna RS so predvidena v letih 
2016, 2017, 2018 in po 2018. V nadaljnji investicijski dokumentaciji bo potrebno 
uskladiti dinamiko virov po letih. 

 
- Občinski prostorski načrt Občine Bled, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

34/2014, 40/2014). Trasa v PIZ izbrane variante je skladna z OPN. 
 

- Razvojni program občine Bled  2009-2020, 20. oktober 2009 – SRC je skladen z 
razvojnim programom občine bled, saj je v njem projekt SRC opredeljen kot eden izmed 
strateških projektov Občine Bled do leta 2020. 

 
- Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2015  z Načrtom razvojnih 

programov za leta 2015-2018 (št. 20160209 – Gradnja obvnoznic). V proračunu 
Občine Bled 2014 so že namenjena sredstva za pripravo prostorske in projektne 
dokumentacije ter odkupe zemljišč, sredstva za gradnjo pa so predvidena tudi v NRP-ju 
osnutka proračuna Občine Bled za leto 2015. 

 
Drugi programi in strategije 
 

- Regionalni razvojni program Gorenjske 2014 – 2020, osnutek – Projekt SRC 
odpravlja ovire za pospešen razvoj  trajnostnega turizma in mobilnosti v destinaciji Bled, 
Julijske Alpe/TNP ter omogoča boljšo dostopnost in s tem konkurenčnost podjetij v 
poslovni coni LIP Bled, zato je naložba ključnega pomena tudi za regijo.  Projekt je 
umeščen v RRP Gorenjske 2014-2020.    
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5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI  
 
 
Naložba v izgradnjo severne razbremenilne ceste Bleda neposredno ne bo generirala prihodkov, 
bo pa bistveno izboljšala  pretočnost prometa, varnost  udeležencev v prometu, dostopnost 
naselij in turističnih območij severno od Bleda in v občini Gorje, izboljšala kakovost bivanja ter 
stanje narave in kulturne dediščine znotraj vplivnega območja. 
 
Bled je ena najpomembnejših turističnih destinacij Slovenije, zato bo naložba posredno 
pomembno omogočila udejanjanje koncepta  trajnostnega  turizma in mobilnosti   ter  povečala 
privlačnost in konkurenčnost turistične destinacije Bled/Gorje/TNP.  Z izgradnjo SRC se 
omogoči tudi vzpostavitev regijskega lesnega centra  v poslovni coni LIP Bled na Rečici.   
Družbeno – ekonomske koristi na osnovi analize iz  predhodnega poglavja prikazuje poglavje 10. 
 
 
 
6. ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV IN KORISTI  
 

6.1. Predstavitev variant  

 
Umeščanje in priprave na izgradnjo severne razbremenilne ceste Bleda segajo že več kot 
25 let nazaj. V tem času je bilo izdelanih več strokovnih podlag, ki jih v tej predinvesticijski 
zasnovi smiselno povzemamo in obravnavamo.  
 
Pri tem se severna razbremenilna cesta R3-634/1094 obravnava kot celota od njenega 
vhoda na Ljubljanski cesti do zaključka v občini Gorje.  
 

Posamezne variantne rešitve celotne severne razbremenilne ceste so celovito in detajlno 

obdelane v naslednjih strokovnih podlagah, ki jih  v tem poglavju PIZ smiselno povzemamo: 

 

za osnovni del trase  

- Idejna rešitev severne obvoznice, PNZ, d.o.o., št. 12-381, junij 1991 preveri potek severne 
razbremenilne ceste od Ljubljanske ceste preko Rečiške in Kolodvorske ceste z 
zaključkom na Bohinjski Beli. Potek med Ljubljansko in Rečiško cesto, poleg osnovne 
trase ob potoku Rečica, obdela varianto po trasi Seliške ceste in s podaljškom trase v 
predoru pod Bledcem. Potek med Zako in Bohinjsko Belo je obdelan variantno s 
predoroma pod Stanom in Veliko Osojnico. Z namenom rešitve celotnega cestnega 
sistema sočasno obdela tudi potek južne obvoznice, z ohranitvijo severnega obvoza po 
Seliški cesti, ter v nadaljevanju variantno s predorom pod Bledcem ali ob potoku Rečica. 

 

- Idejni projekt Severne razbremenilne ceste, izdelovalec: PNZ d.o.o., Ljubljana, št. 

12/542/1, junij 1996 obravnava osnovno traso od križišča Ljubljanske in Seliške ceste v 

središču Bleda, mimo križišča s Partizansko do Rečice. 

 

- Idejna zasnova Severna razbremenilna cesta na Bledu, št. 12-13000, PNZ, februar 2010, 

po naročilu Občine Bled dodatno obdela trase na relaciji Ljubljanska cesta  - Rečica z 

upoštevanjem izhodišč študije variant in dodatno umestitvijo kolesarske steze in 

hodnika za pešce. 

 

- Predlog OPPN Severne razbremenilne ceste, oktober 2014 št. P 122341, Protim Ržišnik 

Perc d.o.o. obravnava osnovni del severne razbremenilne ceste od Ljubljanske ceste do 

Rečice, pri tem dodatno vključuje obdelavo in ureditev  dela Ljubljanske ceste; 
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- Idejni projekt Severna razbremenilna cesta na Bledu, april 2014, dopolnjeno oktober 

2014, št. 12-1483, PNZ, d.o.o., Ljubljana  obravnava osnovni del severne razbremenilne 

ceste od Ljubljanske ceste do Rečice ter dodatno vključuje obdelavo in ureditev dela 

Ljubljanske ceste. 

za podaljšek trase do Občine Gorje 

 

- Idejna zasnova Obvoznica Bled – sever – Spodnje Gorje izdelovalec: PNZ d.o.o. Ljubljana, 

št. projekta: 12-1444, november 2005 obravnava podaljšek severne obvoznice proti 

Gorjam in zanj predlaga 3 variantne rešitve. 

 

- Študija variant obvoznice Bled–Zgornje Gorje, št. IŠ-R4/2006, ACER d.o.o, september 

2006 na osnovi idejne zasnovne analizira 3 variante in kot optimalno predlaga Varianto 

1: modra varianta.  

 

- Idejna zasnova ureditve ceste R1-209/1088 Lesce-Bled od km 2,975 do km 3,300, št. 12-

1327,  PNZ d.o.o., Ljubljana, februar 2011 upošteva rešitve variante 1. 

 

Za potrebe prikaza celotne naložbe je v PIZ celotna trasa severne razbremenilne ceste 

razdeljena v naslednje štiri funkcionalne enote: 

 

- Osnovna trasa SRC Ljubljanska cesta – križišče Partizanska c./Gmajna (začetni in 

osrednji del, ki je enak za vse variante;  na karti št 6  je ta del označen kot ČRNA trasa) 

I. Ureditev dela Ljubljanske ceste z vstopnim krožiščem na  severno razbremenilno 

cesto  

II. Ureditev od vstopnega krožišča do križišča s Seliško cesto  

III. Ureditev od križišča s Seliško cesto do križišča s Partizansko cesto  

 

- Podaljšek proti Gorjam 

IV. Ureditev podaljška od križišča s Partizansko cesto do Zg. Gorij z navezavo na 

Rečiško cesto, ki se obravnava  v 3 variantah različnih dolžin: 

- »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« (Modra varianta11) 

- »Severna varianta« (Zelena varianta) 

- Turnič« (Rumena varianta) 
 

Karta 7 Shematski prikaz variant celotne severne razbremenilne ceste z variantami podaljška v 
Gorje* 

                                                 
11 Nazivi variant po barvah so opredeljeni v Idejni zasnovi podaljška severne obvoznice ceste Bled, izdelovalca: PNZ d.o.o. Ljubljana, št. projekta: 
12-1444, november 2005; medtem, ko so na spodnji karti barve spremenjene. 
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*barve na tej karti se ne ujemajo z izvornim poimenovanjem; za detajle glej karto na naslednji 

strani 



 

  

Karta 8  Prostorski prikaz variante podaljška severne razbremenilne ceste  

 
 
Vir: Idejna zasnova Obvoznica Bled – sever – Spodnje Gorje izdelovalec: PNZ d.o.o. Ljubljana, št. projekta: 12-1444, november 2005 
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Tabela 20  Predstavitev variant  
 
 Naziv  Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po 

varianti  »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta12) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + podaljšek 

v varianti  »Severna varianta« (Zelena 

varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa SRC  + 

podaljšek v varianti »Turnič« (Rumena 

varianta) 

Opis  Vse tri proučevane trase  potekajo v osnovnem delu (začetni in osrednji del med Bledom do križišča s Partizansko cesto pri zaselku 

Gmajna) po isti trasi, razlikujejo se v reševanju  podaljška oz. reševanja poteka obvoza vasi Rečica, premostitve železniške proge in 

nadaljevanja povezave z Zg. Gorjami. 

 

Trasa severne razbremenilne ceste kot celota vključuje naslednje dele: 

I. Ureditev dela Ljubljanske ceste z vstopnim krožiščem na  severno razbremenilno cesto   

II. Ureditev od vstopnega krožišča do križišča s Seliško cesto  

III. Ureditev od križišča s Seliško cesto do križišča s Partizansko cesto  

IV. Ureditev podaljška: od križišča s Partizansko do Zg. Gorij z navezavo na Rečiško cesto v 3 variantah različnih dolžin in smeri in 

sicer: 

IV.1  Modra varianta podaljška 
Od križišča severne obvoznice z obstoječo občinsko 
cesto Bled-Jarmanka-Zasip (Partizanska cesta) v 
zaselku Gmajna se varianta usmeri proti severu in 
poteka blizu zahodnega roba zaselka Gmajnica. V 
začetnem delu do območja farme poteka vzporedno 
z obstoječe lokalno cesto, ki vodi proti Podhomu in 
se nato usmeri proti zahodu. V nadaljevanju poteka 
po južnem delu varstvenega območja Močvirje pri 
Podhomu in pod železniškim nadvozom prečka 
progo Nova Gorica - Jesenice. Nato sledi nivojsko 
križanje z regionalno cesto R3-905/1095 Spodnje 
Gorje- Zgornje Gorje ter se začne dvigovati po 
pobočju proti Spodnjim Gorjam, kjer se v končni 
točki priključi na obstoječo regionalno cesto R3-

IV 2. Zelena varianta podaljška 
Od križišča severne obvoznice s 
Partizansko cesto v zaselku Gmajna se 
trasa usmeri proti jugozahodu in 
tangira obstoječo cesto R3-634/1094. 
Nato se usmeri proti severozahodu, 
kjer se v bližini območja Grimščice 
predvideva rušenje dveh objektov. 
Cesta preide v 220 m dolg predor pod 
vzpetino Turnič, s čimer se izogne daljši 
trasi mimo Grimšč oziroma parka, ki jo 
obravnava varianta 3 »Turnič« in se 
nadaljuje pod železniško progo Nova 
Gorica - Jesenice na zahodu. Trasa te 
variante se nato nivojsko križa z 

IV.3 Rumena varianta podaljška 
Varianta 3 se od križišča s Partizansko cesto 
usmeri proti jugozahodu in poteka 
vzporedno z vodotokom Rečica. Nato se 
približa športnemu stadionu in poteka po 
obstoječi cesti R3-634/1094 do križišča s 
Kolodvorsko cesto. Trasa ceste se nato 
usmeri proti severu, kjer se približa 
stanovanjskim objektom in kmetijskemu 
posestvu. Cesta poteka po južnem delu 
varstvenega območja Močvirje pri Podhomu 
in se usmeri proti zahodu, kjer z vkopom 
prečka severni del vzpetine Turnič. Od 
železniškega nadvoza dalje se cesta naveže 
na potek variante 1 »Blato« do  končne 

                                                 
12 Nazivi variant po barvah so opredeljeni v Idejni zasnovi podaljška severne obvoznice ceste Bled, izdelovalca: PNZ d.o.o. Ljubljana, št. projekta: 12-1444, november 2005. 



 

135 

 

 Naziv  Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po 

varianti  »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta12) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + podaljšek 

v varianti  »Severna varianta« (Zelena 

varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa SRC  + 

podaljšek v varianti »Turnič« (Rumena 

varianta) 

905/1095 Spodnje Gorje- Zgornje Gorje. 
Podvarianta IV. 1A Rečica: omogoči boljšo 
dostopnost Rečice, železniške postaje, Zake, ...  Od 
začetne točke na križišču v zaselku Gmajna se 
različica modre trase usmeri proti jugozahodu preko 
območja »V Blatih« ob potoku Rečica, poteka mimo 
športnega igrišča do obstoječe regionalne ceste R3-
634/1094, kjer se naveže na obstoječo Kolodvorsko 
cesto.  
Brez te povezave bi se ves promet v smeri 
Kolodvorske ceste (z velikim zaledjem v smeri 
proti Zaki) moral še vedno prebijati skozi ožine 
mimo Bleda in po Partizanski cesti ali pa v smeri 
proti Ljubljanski cesti po Prešernovi cesti.  

regionalno cesto R3-634 in se, do 
priključka na regionalno cesto R3-
905/1095, nadaljuje po trasi variante 1 
»Blato«. 
 
 

točke, kjer se priključi na regionalno cesto 
R3-905/1095. 
 

Dolžina13 Dolžina osnovne trase  SRC (1-3): 2060m 
Dolžina podaljška SRC variante 4.1: 2.804 m 
Dolžina podaljška Kolodvorske ceste – podvarianta 
4.1A:  658 m 
Dolžina podaljška s podvarianto 1A: 3.462 m 
Skupna dolžina celotne trase: 5.524 m (brez 1.A  
4.866 m) 

Dolžina osnovne trase SRC  (1-3): 
2060m 
Dolžina podaljška SRC variante 4.2:  
2.692 m 
Skupna dolžina celotne trase: 4.754 
m 
 

Dolžina osnovne trase SRC (1-3): 2060m 
Dolžina podaljška SRC po  varianti 4.3 je 
3.153 m. 
Skupna dolžina celotne trase: 5.215 m 
 
 

                                                 
13 Dolžine so povzete po študijah variant, vendar se med različnimi  strokovnimi podlagami oz. dokumenti minimalno razlikujejo. 
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 Naziv  Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po 

varianti  »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta12) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + podaljšek 

v varianti  »Severna varianta« (Zelena 

varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa SRC  + 

podaljšek v varianti »Turnič« (Rumena 

varianta) 

Tehnični 

vidik:  

 
 

Karakteristični prerez: enak na celotni trasi, 

dvopasovnica s širino voznih pasov 3,00 m, širino 

robnih pasov 0,30 m in širino bankin 1,0m 

Voziščna konstrukcija:  

Konstrukcijo zgornjega ustroja podaljška severne 
razbremenilne ceste je povzeta iz idejnega projekta 
severne  sestavlja:  
- bitumenski beton BB 8 - 4 cm 
- bitumeniziran drobljenec BD 22 - 8 cm 
- tamponski drobljenec D 32 – 25 cm  

Skupaj 37 cm 
 

Križišča: 6 na varianti , od tega 2 krožišči na osnovni 

trasi (Ljubljanska cesta, Cesta na Dobe), vsa križišča 

so nivojska 

Deviacije lokalnih poti oziroma dovoznih cest: 

750 m deviacij lokalnih poti in 190 m navezav na 
obstoječe ceste.  Varianta 1 ima daljšo deviacijo 
zaradi podvariante 1a - navezave podaljška 
Kolodvorske ceste in navezava Ceste v Gorje. 
Trasirni elementi: Osnovni in podaljšani del 
severne razbremenilne ceste sta projektirana za 
računsko hitrost 70 km na h. 
Objekti:  
Na osnovni trasi je potrebno prečkanje potoka 
Rečica z mostom dolžine 25  in stranski potok Rečice 
v dolžini10 m 
Na podaljšku trase je predviden: 
 1 podvoz pod železniško progo Nova Gorica - 

Jesenice 

Karakteristični prerez: enak na 

celotni trasi, dvopasovnica s širino 

voznih pasov 3,00 m, širino robnih 

pasov 0,30 m in širino bankin 1,0m 

Voziščna konstrukcija: enaka na 

celotni trasi 

 

Konstrukcijo zgornjega ustroja 
podaljška severne razbremenilne ceste 
je povzeta iz idejnega projekta severne  
sestavlja:  
- bitumenski beton BB 8 - 4 cm 
- bitumeniziran drobljenec BD 22 - 8 

cm 
- tamponski drobljenec D 32 – 25 cm  

Skupaj 37 cm 
 

Križišča: 7, od tega 2 krožišči na 

osnovni trasi (Ljubljanska cesta, Cesta 

na Dobe), vsa križišča so nivojska 

Deviacije lokalnih poti oziroma 

dovoznih cest: 805 m deviacij in 310 m 

navezav ; daljša navezava Ceste v 

Vintgar in Ceste v Gorje  

Trasirni elementi: Osnovni in 
podaljšani del severne razbremenilne 
ceste sta projektirana za računsko 
hitrost 70 km na h. 
Objekti:  
Na osnovni trasi je potrebno 

Karakteristični prerez: enak na celotni 

trasi, dvopasovnica s širino voznih pasov 

3,00 m, širino robnih pasov 0,30 m in širino 

bankin 1,0m 

Voziščna konstrukcija: enaka na celotni 

trasi 

 

Konstrukcijo zgornjega ustroja podaljška 
severne razbremenilne ceste je povzeta iz 
idejnega projekta severne  sestavlja:  
- bitumenski beton BB 8 - 4 cm 
- bitumeniziran drobljenec BD 22 - 8 cm 
- tamponski drobljenec D 32 – 25 cm  

Skupaj 37 cm 
 

Križišča: 8,  od tega 2 krožišči na osnovni 

trasi (Ljubljanska cesta, Cesta na Dobe), vsa 

križišča so nivojska 

Deviacije lokalnih poti oziroma dovoznih 

cest: 715 m deviacij in 525 m navezav; 

daljša navezava  Ceste v Vintgar in navezava 

Rečiške ceste.  

Trasirni elementi: Osnovni in podaljšani 
del severne razbremenilne ceste sta 
projektirana za računsko hitrost 70 km na h. 
Objekti:  
Na osnovni trasi je potrebno prečkanje 
potoka Rečica z mostom dolžine 25  in 
stranski potok Rečice v dolžini10 m 
Na podaljšku trase je predviden: 
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 Naziv  Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po 

varianti  »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta12) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + podaljšek 

v varianti  »Severna varianta« (Zelena 

varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa SRC  + 

podaljšek v varianti »Turnič« (Rumena 

varianta) 

 zavarovanje cestnega telesa z ureditvijo daljših 
odsekov podpornih in opornih zidov v Spodnjih 
Gorjah 

 gradnja manjših prepustov in regulacije potokov, 
kjer je to potrebno 

Regulacije: 
Regulacije so načrtovane ob potoku Rečica in 
njegovih pritokih. Obsežnejše regulacije bodo na 
območju krožišča s Partizansko. Na pobočju pri 
Spodnjih Gorjah bo potrebno urediti prečkanje 
potoka Drbuna. Pri podvarianti 1 je potrebna 
ureditev odprte struge potoka med križiščem z 
Rečiško cesto in Kolodvorsko cesto ter v 
nadaljevanju proti Rečici. Skupna dolžina regulacij 
pri varianti 1 je 193 m. 
Protihrupna zaščita: protihrupni ukrepi so 
predvideni pri varovanju bližnjih naselij in 
stanovanjskih objektov v skladu z oceno vpliva in 
zaščite pred hrupom 
Kolesarska steza in hodnik za pešce: Z 
dopolnitvijo idejnega projekta leta sta bila k 
osnovnemu poteku trase v koridor SRC umeščena 
tudi samostojna obojesmerna enostranska 
kolesarska steza in hodnik za pešce  
 

 

prečkanje potoka Rečica z mostom 
dolžine 25  in stranski potok Rečice v 
dolžini10 m 
Na podaljšku trase je predviden: 
 1 podvoz pod železniško progo 

Nova Gorica - Jesenice 
 zavarovanje cestnega telesa z 

ureditvijo daljših odsekov 
podpornih in opornih zidov v 
Spodnjih Gorjah 

 gradnja manjših prepustov in 
regulacije potokov, kjer je to 
potrebno 

 Predor dolžine 220 m izpod 
vzpetine Turnič.  

Regulacije: 
Regulacije so načrtovane ob potoku 
Rečica in njegovih pritokih. Obsežnejše 
regulacije bodo na območju zaselkov 
Rečice in Grimšč, kjer trasa tangira 
obstoječo strugo potoka. Na pobočju pri 
Spodnjih Gorjah bo potrebno urediti 
prečkanje potoka Drbuna.  
Skupna dolžina regulacij pri varianti 2 
znaša 100 m. 
Protihrupna zaščita: protihrupni 
ukrepi so predvideni pri varovanju 
bližnjih naselij in stanovanjskih 
objektov v skladu z oceno vpliva in 
zaščite pred hrupom 
Kolesarska steza in hodnik za pešce: 

 1 podvoz pod železniško progo Nova 
Gorica - Jesenice 

 zavarovanje cestnega telesa z ureditvijo 
daljših odsekov podpornih in opornih 
zidov v Spodnjih Gorjah 

 gradnja manjših prepustov in regulacije 
potokov, kjer je to potrebno 

 gradnja manjših prepustov pri 
prečkanju potokov Rečice in njegovih 
pritokov.  

Regulacije: 
Regulacije so načrtovane ob potoku Rečica 
in njegovih pritokih. Obsežnejše regulacije 
bodo na območju zaselkov Rečice in Grimšč, 
kjer trasa tangira obstoječo strugo potoka. 
Na pobočju pri Spodnjih Gorjah bo potrebno 
urediti prečkanje potoka Drbuna. Skupna 
dolžina regulacij je 380 m. 
Protihrupna zaščita: protihrupni ukrepi so 
predvideni pri varovanju bližnjih naselij in 
stanovanjskih objektov v skladu z oceno 
vpliva in zaščite pred hrupom 
Kolesarska steza in hodnik za pešce: Z 
dopolnitvijo idejnega projekta leta sta bila k 
osnovnemu poteku trase v koridor SRC 
umeščena tudi samostojna obojesmerna 
enostranska kolesarska steza in hodnik za 
pešce  
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 Naziv  Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po 

varianti  »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta12) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + podaljšek 

v varianti  »Severna varianta« (Zelena 

varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa SRC  + 

podaljšek v varianti »Turnič« (Rumena 

varianta) 

Z dopolnitvijo idejnega projekta leta sta 
bila k osnovnemu poteku trase v 
koridor SRC umeščena tudi samostojna 
obojesmerna enostranska kolesarska 
steza in hodnik za pešce 

Projekcije 

prometne 

obremenitve 

(ob 

predpostavki, 

da je SRC 

zgrajena v 

letu priprave 

študije, t.j. leto 

2005) 

Obremenitve regionalne ceste R1-209 so na odseku 
iz smeri Lesc do odcepa SRC (na križišču Ljubljanske 
in Seliške ceste) enake kot v varianti brez izgradnje  
in znašajo do 21.200 PLDP. Za odcepom SRC pa se 
njene obremenitve postopno znižajo na 13.510 in 
12.700 PLDP.  
SRC, ki poteka večinoma po Seliški cesti do naselja 
Gmajna, je do križišča s Partizansko cesto, 
obremenjena s 6.510 in 6.700 PLDP. Od tod dalje je 
načrtovana severna obvoznica po modri varianti, ki 
je do podaljška Kolodvorske ceste obremenjena s 
7.290 PLDP. Naslednji odsek obvoznice, do odcepa 
za Podhom in Vintgar, pa je obremenjen s 5.110 
PLDP. V nadaljevanju proti Gorjam pa se 
obremenitve na obvoznici znižajo na 3.760 in 2.850 
PLDP.  
Podaljšek Kolodvorske ceste do obvoznice je 
obremenjen z 2.180 PLDP. 
V središču Bleda je močneje obremenjena 
Prešernova cesta (R3-634) z obremenitvami med 
4.530 in 6.290 PLDP. Obremenitve na preostalih 

Regionalna cesta R1-209 je na odseku 
skozi Bled obremenjena enako, kot v 
modri varianti. Enako velja za 
obremenitve na SRC saj njihova 
maksimalna vrednost znaša 6.530 
PLDP.  
Obvoznica zgrajena po zeleni varianti, 
je na odseku med naseljem Gmajna in 
priključkom Kolodvorske ceste 
obremenjena s 5.800 in 5.010 PLDP. 
Najvišje obremenitve ima obvoznica na 
odseku pri naselju Rečica, ki dosežejo 
6.700 PLDP. V nadaljevanju pa se njene 
obremenitve znižajo na 5.160 in 
nazadnje na 2.850 PLDP. 
Med preostalimi cestami sta močneje 
obremenjeni Prešernova s 4.700 do 
6.280 PLDP in prvi odsek Rečiške ceste 
s 3.830 PLDP. 
 
 

Obremenitve na R1-209 so enake, kot v 
predhodnih dveh variantah, SRC pa je 
obremenjena s 6.340 PLDP.  Obvoznica 
zgrajena po rumeni varianti, na prvem 
odseku med naseljema Gmajna in Rečica 
prevzame obremenitve, ki znašajo med 
4.370 in 5.720 PLDP. Najbolj je obvoznica 
obremenjena na odseku skozi naselje 
Rečica, z vrednostmi med 6.680 in 8.280 
PLDP. V nadaljevanju pa se njene 
obremenitve znižajo na 3.140 in 2.850 
PLDP. 
Močneje sta še obremenjeni Prešernova in 
Rečiška cesta, prva z vrednostmi do 6.460 
PLDP in druga z obremenitvami do 3.910 
PLDP. 
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 Naziv  Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po 

varianti  »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta12) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + podaljšek 

v varianti  »Severna varianta« (Zelena 

varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa SRC  + 

podaljšek v varianti »Turnič« (Rumena 

varianta) 

cestnih odsekih pa ne presegajo vrednosti 3.270 
PLDP. 
 

Prometna 

učinkovitost 

Prometna učinkovitost je prikazana za variante podaljška severne razbremenilne ceste. Prometno delo je računano kot produkt števila vseh 
vozil na obravnavanem omrežju po cestnih odsekih in dolžine posameznih odsekov. V potovalnih časih je izražen čas zadrževanja vseh vozil 
na omrežju. Prometno delo in potovalni časi so računani za dva časovna preseka za PLDP v vozilih na dan in so podani v naslednji tabeli. 
 

Prikaz prometne učinkovitosti za PLDP v vozilih na dan 
 

Opis Omrežje v km Obvoznica v km* Leto 2005 Leto 2025 
voz. 
ure 

voz. km voz. 
ure 

voz. km 

Varianta 0 – brez 
naložbe 

6,579 - 1.120 33.600 2.630 58.810 

Varianta 1 – Modra 10,519 3,462 770 38.070 1.740 62.330 
Varianta 2 – Zelena 9,789 2,692 760 37.020 1.700 59.640 
Varianta 3 – Rumena 9,660 3,153 780 37.350 1.760 60.820 

(*) dolžina obvoznice brez SRC 
 

Iz tabele prometne učinkovitosti je razvidno, da so vse tri variante v obeh časovnih presekih in po obeh kriterijih medsebojno zelo izenačene. 
Po kriteriju prevoženih kilometrov (voz. km) je v obeh časovnih presekih najugodnejša varianta 0, ki predstavlja obstoječe omrežje, vendar je 
potrebno upoštevati, da ima veliko krajše cestno omrežje, ki ne zajema obvoznice in SRC. 
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 Naziv  Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po 

varianti  »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta12) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + podaljšek 

v varianti  »Severna varianta« (Zelena 

varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa SRC  + 

podaljšek v varianti »Turnič« (Rumena 

varianta) 

V medsebojni primerjavi variant po kriteriju prevoženih kilometrov (voz. km) izkazuje najugodnejše rezultate varianta 2, ki je za 1,97% boljša 
od variante 3 in za 4,51% od variante 1. Varianta 3 pa je za 2,48% boljša od variante 1. 
 
Primerjava variant po kriteriju časovnega zadrževanja vozil na omrežju (voz. ure) nam pokaže, da je ponovno najugodnejša varianta 2. Na 
drugo mesto se uvršča varianta 1, ki je za 2,35% slabša in kot zadnja je varianta 3, ki je za 3,52% slabša od variante 2. Varianta 1 je za 1,15% 
boljša od variante 3. 
 
Rezultati izkazujejo, da je varianta 2 učinkovitejša od variant 1 in 3. To pomeni, da vozila hitreje in z manj prevoženimi kilometri dosežejo 
svojo ciljno destinacijo. 
Glede prometne učinkovitosti so vse tri predlagane in obravnavane variante zelo učinkovite. Namen izgradnje obvoznice in SRC, da se 
razbremeni severni predel Bleda oz. Prešernovo in Rečiško cesto, je vsekakor dosežen, saj uspešno razbremenjujejo. 
 
V primerjavi prometnih obremenitev in prometne učinkovitosti lahko ugotovimo, da je po prvem kriteriju varianta 1 za malenkost ugodnejša 
od variant 2 in 3, po prometni učinkovitosti pa je prav tako minimalno ugodnejša varianta 2. 

Pravno 

lastniška 

razmerja in 

posegi v 

zemljišča 

Večino tangiranih zemljišč na osnovnem delu trase 
in na podaljšku severne razbremenilne ceste 
predstavljajo njive in travniki v zasebni lasti, ki jih bo 
potrebno odkupiti. Poleg tega bo v podaljšku trase v 
Spodnjih Gorjah potrebno prestaviti obstoječi 
vodohran površine 70 m2 in prestaviti dva senika pri 
varianti 1. 
 
 

Večino tangiranih zemljišč pri potekih 
obravnavanih variant predstavljajo njive 
in travniki. Varianta 2 podaljška poseže v  
območje stanovanjskih objektov, ki 
narekuje rušenje 750 m2 etažnih površin 
teh objektov na območju južnega vstopa 
predora Turnič.  Poleg tega bo v Spodnjih 
Gorjah potrebno prestaviti obstoječi 
vodohran površine 70 m2. 

Večino tangiranih zemljišč pri potekih 
obravnavanih variant predstavljajo njive 
in travniki.  
 
Poleg tega bo v Spodnjih Gorjah potrebno 
prestaviti obstoječi vodohran površine 
70 m2 (pri vseh treh variantah), 
prestaviti en senik.  
 

Preliminarna 

ocena 

stroškov 

odkupov 

zemljišč: 

785.548,23€ (brez DDV oz. DPN) 676.049,29€ (brez DDV oz. DPN) 741.606,45€ (brez DDV oz. DPN) 

Vrednost 

investicije po 

Osnovna trasa SRC (1-3):  6.936.235,67 € 
Podaljšek trase (4): 8.066.286,33 € 
Skupaj: 15.002.522,00€  

Osnovna trasa SRC (1-3): 6.936.235,67 
€ 
Podaljšek trase (4):16.571.332,21 € 

Osnovna trasa SRC (1-3): 6.936.235,67 
€ 
Podaljšek trase (4): 14.675.752,36 € 
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 Naziv  Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po 

varianti  »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta12) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + podaljšek 

v varianti  »Severna varianta« (Zelena 

varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa SRC  + 

podaljšek v varianti »Turnič« (Rumena 

varianta) 

tekočih 

cenah brez 

DDV: 

Skupaj:  23.507.567,88 € Skupaj: 21.611.988,03 € 

Varovanje 

narave in 

kulturne 

dediščine 

Varianta 1 poseže v območje, ki ga obravnavata dva 
naravovarstvena dokumenta:  
- Odlok o razglasitvi močvirij in rastišč redkih 

rastlin v občini Bled (Močvirje pri Podhomu je 
bilo 28.12.1998 v Uradnem listu RS razglašeno 
za naravni spomenik. V to območje spadajo 
določene parcele iz katastrskih občin Rečica in 
Podhom.)  

- državni seznam potencialnih območij narave 
pomembnih za EU (pSCI) (območje Bled - 
Podhom). 

- Trasa variante 1a se mokrišču bolj umakne. 
- naravna vrednota hrasti, Gmajna (EŠ 5241) 

Predor v  trasi variante 2 poteka na 
območju kulturne dediščine griča Turnič  
severno od Rečice in južno od železniške 
proge Nova Gorica – Jesenice  je vpisano v 
register kulturne dediščine kot krajinska 
in arheološka dediščina: Ambient cerkve 
sv. Andreja nad Rečico  in (EŠKD 13101) in 
arheološko najdišče Turnič - (EŠKD 
13081).   
naravna vrednota hrasti, Gmajna (EŠ 
5241) 
  

Varianta 3 poseže v območje, ki ga 
obravnavata dva naravovarstvena 
dokumenta:  
- Odlok o razglasitvi močvirij in rastišč 

redkih rastlin v občini Bled (Močvirje 
pri Podhomu je bilo 28.12.1998 v 
Uradnem listu RS razglašeno za 
naravni spomenik. V to območje 
spadajo določene parcele iz 
katastrskih občin Rečica in Podhom.)  

- državni seznam potencialnih območij 
narave pomembnih za EU (pSCI) 
(območje Bled - Podhom).  

- naravna vrednota hrasti, Gmajna (EŠ 
5241) 

Prednosti - enostavnejša in funkcionalnejša z vidika 
regionalne prometne sheme 

- v veliki meri izkoristi obstoječi koridor lokalne 
ceste  

- dosega skladnost v mentalni sliki prostora,hkrati 
pa zagotavlja racionalno rabo prostora 

- najlažje zagotavlja varnost za pešce in kolesarje 
- gradbeno tehnično ima najmanjši povprečni 

sklon in uporabljeno najkrajšo razdaljo 
minimalnega uporabljenega radija glede na 
celoten potek trase 

- ohranjanja vidne privlačnosti ambienta Bleda, 
kar je v širšem smislu zelo pomembno 

- najkrajša povezava do Gorij 
- razbremeni severni del Bleda ter 

izboljša dostopnost pomembnih 
lokacij (ŽP Bled, Zaka,..) in Rečice 

- izboljša  povezljivost naselij občine 
Bled 
 

- razbremeni severni del Bleda ter 
izboljša dostopnost pomembnih 
lokacij (ŽP Bled, Zaka,..) in Rečice 

- izboljša  povezljivost naselij občine 
Bled 

- v prvem delu poteka po obstoječi 
trasi, ki je že umeščena v OPN 

- na južnem delu zagotavlja racionalno 
rabo prostora za urbanizacijo, saj 
poteka po robu dveh namenskih rab 
prostora – med stadionom in 
sklenjenimi kmetijskimi površinami. 
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 Naziv  Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po 

varianti  »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta12) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + podaljšek 

v varianti  »Severna varianta« (Zelena 

varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa SRC  + 

podaljšek v varianti »Turnič« (Rumena 

varianta) 

Slabosti - poteka čez kmetijska zemljišča 
- posega na zavarovana območja narave in 

območje NATURA 2000 (mokrišča) 
- za povezljivost z Rečico in S delom Beda 

potrebuje posebno podvarianto 1A,  kjer bo 
potrebno izvesti pogoje za optimizacijo variante, 

- podvarianta 1A se pojavlja kot motnja v 
mentalni sliki prostora, ker razkosa ravninsko 
območja (potrebna optimizacija) 

-  

- poteka čez kmetijska zemljišča 
- potekata po območju naselja Rečica oz. 

tik ob njem, s čimer bo potek obvozne 
ceste lahko oviran zaradi lokalnega 
prometa in razvoja poselitve 

- zaradi tunela pod vzpetino Turnič bo 
potrebno rušenje objektov 

- območje vzpetine  Turnič je 
opredeljeno kot  območje kulturne 
dediščine - kulturna krajina. 

- ni ustrezna z vidika skladnosti v 
mentalni sliki prostora, saj prereže 
sklenjeno območje kmetijskih zemljišč  

- ne zagotavlja racionalne rabe prostora 
za urbanizacijo in kmetijstvo  

- predor; v območju tunela sta 
problematična predvsem oba vhoda 
oz. izhoda iz tunela 

- potek čez kmetijska zemljišča 
- posega na zavarovana območja 

narave in območje NATURA 2000 
(mokrišča) 

- poteka po območju naselja Rečica oz. 
tik ob njem, s čimer bo potek 
obvozne ceste lahko oviran zaradi 
lokalnega  

- ni ustrezna z vidika skladnosti v 
mentalni sliki prostora, saj prereže 
sklenjeno območje kmetijskih 
zemljišč na severu,  

- najdaljše dolžine izvedbe potrebnih 

navezav, deviacij in regulacije 

vodotokov 

- severno od zaselka Rečica razkosa 
ravninsko območje pod vzpetino 
Turnič ter tako vpliva na širše 
območje kulturne dediščine. 

- z vidika geoloških in reliefnih 
značilnosti ter vidnih značilnosti 
prostora bo izvedba nasipov imela 
zelo velik vpliv na okolje.  
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 Naziv  Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po 

varianti  »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« (Modra 

varianta12) 

Varianta 2: osnovna trasa  SRC + podaljšek 

v varianti  »Severna varianta« (Zelena 

varianta) 

Varianta 3: osnovna trasa SRC  + 

podaljšek v varianti »Turnič« (Rumena 

varianta) 

Vrednotenje variant podaljška na podlagi Študije variante obvoznice Bled – Zgornje Gorje, ACER, september 2006 (zbirna ocena)14  

Regionalni in 

urbani vidik 

Bolj ustrezna, pri 1a so priporočene optimizacije Ustrezna Ustrezna 

Prometna 

učinkovitost 
Manj ustrezna Bolj ustrezna Ustrezna 

Gradbeno 

tehnični 

vidik 

Bolj ustrezna Ustrezna Manj ustrezna 

Varovanje 
življenjskega 
okolja in 
naravnih 
vrednot 

Ustrezna  

( Opomba: Študija variant  je predvidela omilitvene 

ukrepe in optimizacijo na delu, kjer trasa prečka 

zavarovano območje narave – umestitev ceste na 

pilote) 

Manj ustrezna Manj ustrezna 

Ekonomska 

upravičenost 

investicije  

Ustrezna Manj ustrezna Ustrezna 

Zaključek Priporočena s predlogi izboljšav Manj primerna Manj primerna 

 
 

                                                 
14 Navedeno vrednotenje  variant je povzeto po Študiji variant obvoznice Bled – Zgornje Gorje, Acer, September 2006. Metodologija primerjave variant je usklajena s standardno metodologijo, ki jo uporablja Direkcija Republike 

Slovenije za ceste za primerjavo cestnih variant. Metoda ocenjevanja ustreznosti variant izhaja iz ugotovitev o skladnosti s kriteriji ustreznosti; zato so variante ocenjene kot neustrezna, manj ustrezna, ustrezna, bolj ustrezna ali zelo 
ustrezna. V sklepnih ugotovitvah je varianta, ki je večkrat ocenjena kot bolj ustrezna ali zelo ustrezna, ocenjena kot ustreznejša.  V skladu s standardno metodologijo, ki jo uporablja Direkcija Republike Slovenije za ceste,  je 

primerjava izvedena z naslednjimi kriteriji: regionalni in urbani razvoj, gradbeno-tehnične rešitve in prometna varnost in varovanje življenjskega okolja in naravnih vrednot,  družbene sprejemljivosti (na lokalni ravni) prometna 

učinkovitost, ekonomska upravičenost investicije. Variante so bile na osnovi velikosti pričakovanih vplivov oz. negativnih sprememb v prostoru ovrednotene s 5 kategorijami ustreznosti: zelo ustrezna varianta (ni vpliva, zanemarljiv 
vpliv);   bolj ustrezna varianta (majhen vpliv);   ustrezna varianta (zmeren vpliv);  manj ustrezna varianta  (velik vpliv);  neustrezna varianta (zelo velik vpliv).   

 

 



 

  

 

6.2. Okvirna finančna konstrukcija variant 

 
Okvirna finančno konstrukcijo variant  je izdelana na onosvni naslednjih izhodiščih: 
- Ocena gradbenih del osnovne trase je povzeta po IDP Idejni projekt: Severna 

razbremenilna cesta na Bledu, april 2014, ŠT. 12-1483, PNZ, d.o.o., Ljubljana, april 2014, 
dopolnitev po javni razgrnitvi oktober 2014 , popravki predračunske vrednosti iz 
decembra 2014 

- Ocena gradbenih del za podaljše trase  v variantah 1, 2 in 3 je povzeta po po Študiji 
variant obvoznice Bled – Zgornje Gorje, št. IŠ-R4/2006, ACER d.o.o, september 2006  ter 
zgoraj omenjenem IDP;  cene iz leta 2006 so preračunane na cene leta 2014,  

- Za podvarianto a1 je podaljšek trase ocenjen po projektu PZI Rečiške ceste,popravek 
predračunske vrednosti iz decembra 2014 

- Stroški odkupov in odškodnin za zemljišča so preliminarno ocenjeni upoštevajo 
primerljive cene kot so bile dosežene za odkupe kmetijskih zemljišč na trasi južne 
razbremenilne ceste na Bledu, 

- Strošek projektiranja je ocenjen na osnovi primerljivih projektov in se razlikuje za 
varinati 2 in 3, kjer je poseg zahtevnješi, 

- Strošek nazdora in inženiringa je ocenjen na 5% gradbenih del. 
 
 
Tabela 21 Okvirna finančna konstrukcija po variantah  

 ODSEK 
STALNE CENE (December 2014) 

 

VARIANTA 1 
VARIANTA 

1A 
VARIANTA 

2 
VARIANTA 3 

1 
Ljubljanska (4F) 

1.637.824,00 
1.637.824,0

0 
1.637.824,0

0 1.637.824,00 

2 
P2-P11 Od krožnega krožišča 
na Ljubljanski (policije) do 
križišča s Seliško cesto (1 f) 1.284.711,00 

1.284.711,0
0 

1.284.711,0
0 1.284.711,00 

3 
P11-P31 Križišče Seliške 
ceste do vključno križišča s 
Partizansko cesto'2.f) 2.986.688,00 

2.986.688,0
0 

2.986.688,0
0 2.986.688,00 

4.1. 
Varianta 1 »Blato« (modra po 
PNZ) s Podvarianto 1A Rečica 6.573.623,94 

3.343.979,
48     

4.1.
a 

P31-P53 Od križišča s 
Partizansko cesto do 
obstoječe Rečiške ceste (za 
križiščem s Kolodvorsko 
cesto) 3 f 1.910.690,00 

1.910.690,0
0     

4.1
b 

Preostanek trase Partizanska- 
Sp. Gorje 4.662.933,94 

1.433.289,4
8     

4.2 
Varianta 2  »Severna 
varianta« (zelena po PNZ) 

  

13.907.613,
53 

 
4.3. 

Varianta 3 »Turnič« (rumena 
po PNZ) 

   

12.207.932,3
3 

  
SPREMLJAJOČI STROŠKI 

1.659.690,58 
1.299.410,1

2 
1.966.891,1

2 1.947.464,22 

  
SKUPAJ 14.142.537,5

2 
10.552.61

2,60 
21.783.72

7,65 
20.064.619,

55 

  
DDV+DPN 

2.954.248,61 
2.194.224,7

7 
4.657.210,2

2 4.265.895,01 

  SKUPAJ 17.096.786,12 12.746.837, 26.440.937, 24.330.514,5
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38 87 6 

6.3. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov za posamezne variante 

 
Tabela 22 Predpostavke finančne analize 
Parameter Predpostavka 
Referenčno obdobje 25let   (Delovni dokument 4) 
Diskontna stopnja 7 % (Uredba o enotni metodologiji) 
Preostanek vrednosti po koncu referenčnega 
obdobja 

Računovodska vrednost po zaključku 
ekonomske dobe (neamortizirana vrednost) 

Pričetek referenčnega obdobja 2015 
Prihodki Projekt ne ustvarja prihodkov 
Stroški vzdrževanja cest 14,22 €/m vzdrževane ceste 

(vir: Poslovno poročilo Direkcije RS za ceste 
2011-2012) 

 
Tabela 23 Finančni kazalniki po variantah  

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Neto sedanja vrednost (v €) -10.591.138   -16.063.021 -14.828.086 

Relativna neto sedanja 
vrednost -0,71 -0,68 -0,69 

Interna stopnja donosa -2,95% -5,08% -4,70% 
 
Tabela 24 Predpostavke ekonomske analize 
Parameter  Predpostavka 

Referenčno obdobje 25 let (Delovni dokument št. 4) 

Diskontna stopnja 7% (Uredba o enotni metodologiji) 

Osnova Predpostavke finančne analize 

Družbene koristi (za prvo leto obratovanja 

– 2021) 

Varianta 1: 896.907€ 

Varianta 2:1.083.598 € 

Varianta 3: 1.028.921€ 

Stroški uporabnikov 

(odvisni od tehnične značilnosti cest in 

povprečnih obratovalnih hitrosti vozil) 

Obratovalni stroški vozil (gorivo, mazivo, 

gume, popravila) 

Časovno odvisni stroški (amortizacija, obresti, 

režija, plače) 

Stroški za čas potnikov 

Dodatni stroški 

Stroški uporabnikov  pred naložbo 9.528.459,36 € 

Varianta 1:8.631.552,36€ 

Varianta 2: 8.444.861,36€ 

Varianta 3: 8.499.538,36€ 

 
Tabela 25 Ekonomski kazalniki po variantah  
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 Varianta 
1 

Varianta 
2 

Varianta 3 

Ekonomska neto sedanja vrednost 
(v €) 2.758.285 471.209 432.855 

Koeficient družbene koristnosti 
(B/C ratio) 1,14 1,05 1,06 

Ekonomska stopnja donosa 8,58% 7,21% 7,20% 
 
 

6.4. Merila in uteži za izbiro optimalne variante 

 
Za potrebe PIZ smo na podlagi predhodnih študij in dostopnih noveliranih podatkov izvedli 
preveritev vrednotenja varinat na osnovi primerjave vrednosti investicije po cenah november 
2014, ekonomske upravičenosti, družbeno ekonomske koristnosti in prometne učinkovitosti.  
 
Kazalniki so označeni z vrednostmi 1,2 in 3, pri čemer vrednost 1 predstavlja najbolj ugodne, 
vrednost 3 pa najmanj ugodne učinke. Skupni vpliv  predstavlja seštevek rangiranj (vrednosti 1-
3) vseh kazalnikov, pri čemer je predpostavljeno, da ima vsak kazalnik enako težo. Najbolje je 
uvrščena tista varianta, katere seštevek je najmanjši.  
 
 
 
 
 
Tabela 26  Multikriterijska analiza variant  

  

VARIANTA 

 
Kazalnik VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3 

I INVESTICIJA V € (cene april 2014) 17.096.786,12 26.440.937,87 24.330.514,56 

 
Rang 1 3 2 

II EKONOMIČNOST NALOŽBE  
   

 
Neto sedanja vrednost -10.591.138 -16.063.021 -14.828.086 

 
Rang 1 3 2 

III DRUŽBENO EKONOMSKA KORISTNOST 
   

 
Koeficient družbene koristnost 1,14 1,05 1,06 

 
Rang 1 3 2 

IV PROMETNA UČINKOVITOST 
   1 Stroški uporabnikov v prvem letu uporabe 8.631.552 8.444.861 8.499.538 

 
Rang 3 1 2 

2 Prometno delo 62.330 59.640 60.820 

 
Rang 3 1 2 

3 Potovalni časi 1.740 1.700 1.760 

 
Rang 2 1 3 

V SKUPNI VPLIV 
   

 
Skupaj točk 11 12 13 

 
Rang 1 2 3 
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Z vidika uporabljenih meril je najbolj sprejemljiva varianta 1, ki se izvedbeno deli v več faz in 
izvaja v skladu s priporočili predhodnih študij.  
 

6.5. Vrednotenje sprejemljivosti in izvedljivosti variante 1 

 
 

- Strokovno vrednotenje na podlagi Študije variant obvoznice Bled – Zgornje Gorje, 

Acer, september 2006 

 
Tudi na podlagi primerjalne analize in strokovnega vrednotenja opisanih variant je bila s Študijo 
variant obvoznice Bled – Zgornje Gorje, Acer, september 2006 je bila kot najprimernejša 
opredeljena varianta 1 Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po varianti  »Blato« s 
podvarianto 1A »Rečica« (Modra varianta). Za izbrano varianto so bile predlagane tudi 
načelne usmeritve za izboljšanje: 
 

- potek variante 1A naj se izvede po trasi variante 3, od začetne točke do priključka na 
obstoječo regionalno cesto R3-634 ali med stadionom in naseljem Gmajna; 

- ohraniti je treba hrastov drevored na JZ robu zaselka Gmajna, zato se na območju 
odcepa od obstoječe ceste novo obvoznico odmakne toliko od obstoječe lokalne ceste, 
da se bo izognila drevoredu hrastov (naravna vrednota); 

- zaradi zagotovitve bariere med naseljem in novo cesto, predlaga podaljšanje linije 
hrastov ob obstoječi lokalni cesti proti severu; 

- v nadaljevanju proti severu naj SRC poteka po trasi obstoječe lokalne ceste, s čimer se 
izkoristi že obstoječ koridor v prostoru in v večji meri ohranijo sklenjene kmetijske 
površine; 

- cesta naj se vodi tako, da bodo potrebni čim manjši posegi v relief (vkopi in nasipi),  
- na območju močvirja Podhom pa se namesto nasipa izvede cesto na pilotih, gradbišče 

naj se omeji na najmanjši možni obseg, da se zmanjša negativen vpliv na opredeljeno 
naravno vrednoto; 

- zagotovijo naj se bariere do naselja Spodnje Gorje na poteku po brežini južno od 
naselja, hkrati pa tudi zasaditev ceste po južnem robu, da v pogledih z juga ne bo 
povzročena vidna degradacija prostora; 

- urejanje obcestnih brežin mora izhajati iz obstoječih reliefnih značilnosti, pri tem pa se 
na območju nasipov in vkopov predvidi ustrezna sanacija - mehkejši prehodi med 
brežinami in obstoječim terenom, manjši nakloni brežin ipd.; 

- zasaditev obcestnega prostora mora biti izvedena z ustreznimi grmovnimi in 
drevesnimi vrstami; 

- ustrezno naj se uredi priključke lokalnih cest in končni priključek na regionalno cesto 
pri naselju Spodnje Gorje,  

- prekinjene dostope do kmetijskih zemljišč se ponovno vzpostavi oz. nadomesti. 
 

- Sprejemljivost in izvedljivost variante 

 
V okviru študije ni bila analizirana sprejemljivost variant v  lokalnem okolju, se je pa lokalna 
skupnost v nadaljevanju opredelila do variant Severne razbremenile ceste. Občinski svet Občine 
Bled je na osnovi pregleda izbora trase Severne razbremenilne ceste leta 2008 sprejel naslednji 
sklep: »Občinski svet Občine Bled zadolžuje občinsko upravo, da prične s postopkom priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Severno razbremenilno cesto po trasi iz 
Dolgoročnega in družbenega plana, v postopku Občinskega prostorskega načrta pa v dogovoru z 
Občino Gorje rezervira koridor modre variante kot traso obvoznice oziroma povezovalne državne 
ceste med občinama Bled in Gorje.« Na ta način je Občina Bled tudi uradno potrdila stališče, 
da z vidika umestitve v prostor podpira t.i. modro varianto skupaj s podvarianto 1A, t.j. 
povezavo Partizanske ceste in Kolodvorske ceste. 
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Po drugi strani je v odseku različice 1A možno zagotoviti skladnost z obstoječim 
prostorskim aktom v kolikor se upošteva priporočilo študije in se  optimizira traso v tem 
delu  tako, da se potek variante 1A izvede po trasi rumene variante 3, od začetne točke do 
priključka na obstoječo regionalno cesto R3-634 ali med stadionom in naseljem Gmajna (glej 
karto 8). Povezava Partizanske in Rečiške ceste neposredno ob Športnem parku Bled, je kot 
najboljša optimizacija modre variante prepoznana tudi v omenjeni študiji variant.  
 
Karta 9  Prikaz modifikacije modre variante v  delu podrazličice Variante 1A , ki povezuje 
Partizansko in Rečiško cesto 
 

 
V sklopu priprave novega Občinskega prostorskega načrta sta Občini Bled in Gorje  nameravali 
umestiti v prostor podaljšek severne razbremenilne ceste po predlogu modre variante. V 
postopku pridobivanja smernic pa sta občini prejeli negativno mnenje Zavoda RS za varstvo 
narave za Modro varianto podaljška. Večji  del območja, kjer je predviden potek modre trase, je 
v območju NATURA 2000 ter zavarovan z odlokom o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč 
redkih rastlin v Občini Bled ( Ur.l. RS št. 23/91). Zavod RS za naravo meni, da bi bil poseg v 
prostor  (tudi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, t.j. postavitev ceste na pilote)  tako velik, da 
bi negativno vplival na hidrologijo širšega prostora. Zaradi negativnega mnenja Zavoda RS 
za naravo,  Občina Bled in Občina Gorje v novih občinskih prostorskih načrtih nista 
rezervirali koridorja trase podaljška severne razbremenilne ceste. 
 
Glede na časovno odmaknjenost umestitve koridorja  modre variante v prostorske akte obeh 
sosednjih občin in pa manjšo primernost poteka povezave Ceste v Vintgar in Kolodvorske ceste z 
vidika vplivov na urbani razvoj, ter s tem povezano potrebno spremembo planskih aktov občine, 
sta Občina Bled in DRSC soglašala, da do nove umestitve podaljška SRC v prostorske akte, SRC 
predstavlja obstoječ koridor, sprejet v veljavnih planskih aktih.  
 
Občina Bled ima tako v veljavnem občinskem prostorskem aktu OPN Bled, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, 40/2014) sprejet koridor  osnonvega dela  SRC  od 
Ljubljanske do Partizanske oz. Rečiške ceste, medtem ko podaljšek Modre trase med 
Partizansko c. in Gorjami zaradi zavrnitve s soglasja s strani Zavoda RS z varstvo narave 
ni umeščen v veljavni prostorski akt Občine Bled, niti v prostorske akte Občine Gorje. 
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REČICA

BLED

ŽELEČE

Občina Bled je tako s sklepom Občinskega sveta Občine Bled z dne 3.12.2013 in ob soglasju DRSC 
pričela s postopkom priprave OPPN po trasi iz veljavnih planskih aktov, t.j. od Ljubljanske ceste 
do Rečiške ceste. 
 
Karta 10 Koridor trase iz planskih aktov Občine Bled – predlagan za nadaljnjo izvedbo 

Vir: Občina Bled 
 
Zaradi  navedenih okoliščin  je smiselno, da: 
 
- investitorja nadaljujeta s pripravo projektno – tehnične in izvedbene dokumentacije za 

del celotne trase, torej od Ljubljanske ceste do Rečiške ceste, ki je skladen z obstoječimi 
prostorskimi akti; 

- sočasno z novogradnjo ožjega dela SRC investitorja pristopita k rekonstrukciji obstoječe 
ceste na odseku skozi naselje Rečica do poslovne cone Lip Bled oz. občinske meje,  

- dolgoročno investitorja nadaljujejeta z iskanjem izboljšav obstoječih variant oz. iskanjem 
novih  rešitev podaljška SRC med Rečico in Gorjami, ki bodo usklajene z vsemi deležniki 
v prostoru in soglasodajalci, 

- se v nadaljevanju predinvesticijske zasnove podrobneje obravnava zgolj naložba v 
različico 1A v trasi kot je predvidena z veljavnimi planskimi akti Občine Bled 
(karta 10) z dodatno rekonstrukcijo obstoječe ceste skozi naselje Rečica. 

 
 
7. OPIS IZBRANE RAZLIČICE VARIANTE Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 
 

Opis izbrane variante v prilagojeni različici 1A povzemamo po Idejnem projektu: Severna 

razbremenilna cesta na Bledu, april 2014, dopolnitev november 2014, št. 12-1483, PNZ, d.o.o., 

Ljubljana.  Projekt  obravnava osnovni del severne razbremenilne ceste od Ljubljanske ceste 

do Rečice; pri tem dodatno vključuje obdelavo in ureditev vstopnega krožišča na Ljubljanski 

cesti. 

 
Dodatno se namesto s strani naravovarstvenikov zavrnjenjenega »modrega« podaljška variante 
1A srednjeročno predlaga rekokonstrukcija obstoječega odseka Rečiške ceste  skozi naselje 
Rečica do občinske meje med občinama Bled in Gorje.  Opis rekonstrukcije je povzet po projektu 
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PZI po recenziji, Rekonstrukcija Rečiške ceste R3-634 odsek 1094 Gorje – Bled od km 1,6+00 do 
km 2,3+20 z ureditvijo pločnika, avtobusnih postajališč in ureditvijo križišča k poslovni coni LIP, 
PNZ, Ljubljana, november 2012, dopolnjeno december 2013. 

7.1. Severna razbremenilna cesta – ožji del 

 

Situativni potek 

Dolžina obravnavanega poteka severne razbremenilne ceste med Ljubljansko cesto in vstopom v 

naselje Rečica je 2.532 m. 

 

Od odcepa s krožnega križišča z Ljubljansko cesto se severna razbremenilna cesta usmeri po 

koridorju obstoječe Seliške ceste na dolžini približno 500 m do križišča, kjer obstoječa cesta 

zavija v ostrem loku proti šoli. 

 

Karta 11 Lokacija SRC 

 
Vir: PNZ 

 

S krožnega križišča premera 33 in z Ljubljanske ceste se severna razbremenilna cesta odcepi s 

potekom v kratki premi in nato pred priključkom Črtomirove ulice preide v levo krožno krivino 

polmera 550 m vse do območja parkirišča pred vrtcem na Seliški cesti. Pred križiščem oziroma 

odcepom proti šoli trasni potek preide v nasprotnosmerno desno krivino, sledi kratek potek v  

premi po trasi današnje poti in nato pred prečkanjem potoka Rečica potek v levi krivini polmera 

350 m, s katerim preide trasa z desnega na levi breg potoka Rečica. Sledi potek po levem bregu 

potoka Rečica v sestavljeni košarasti krivini polmerov 700 m in 450 m, s katero cesta sledi strugi 

potoka v smeri proti križišču s Partizansko cesto. Izza križišča po kratkem poteku vzdolž potoka 

Rečica v levi krožni krivini polmera 500 m se trasni potek usmeri v desno krivino polmera 300 m 
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in naveže na koridor Rečiške ceste z istosmerno krivino polmera 750 m. Na zadnjem odseku od 

križišča s Kolodvorsko cesto se trasa navezuje na projekt št. 11-0384 Rečiška cesta PGD/PZI. 

 

Niveletni potek 

Koridor severne razbremenilne ceste poteka v celoti po ravninskem terenu z blagimi nagibi 

nivelete v nizkih nasipih oziroma na nivoju obstoječih cestišč in tako pretežno na višini 

obstoječih utrjenih površin.  

 

S krožnega križišča z Ljubljansko cesto se niveletni potek znižuje na kratkem odseku pri križišču 

z 1,50% in nato z 0,32% padcem, ki mu izza priključka Črtomirove ulice sledi vzpon 0.80% proti 

križišču s Cesto na Dobe. Izza križišča s Cesto na Dobe se niveletni potek v smeri proti križišču s 

Seliško cesto (odcepom proti šoli) nadaljuje z 0,80%, sledi mu vzpon z 0,50% proti mostu čez 

Rečico in nato po prehodu na levi breg Rečice potek z padcem 0,1% proti Partizanski cesti, kjer 

na zadnjem odseku pred križiščem preide niveleta v 0,80% vzpon. V nadaljevanju vzdolž levega 

brega potoka Rečica poteka cesta v nizkem nasipu preko ravninskega območja travnikov, sprva v 

horizontali in izza križišča s Cesto v Vintgar z 0,75% vzponom na celotnem poteku do 

pridružitve koridorju obstoječe Rečiške ceste oziroma navezave na projekt št. 11-0384 Rečiška 

cesta PGD/PZI.  

 

Ravninski teren omogoča uporabo velikih polmerov zaokrožitev niveletnega poteka s krožnimi 

krivinami med 10.000 in 35.000 m. Manjša zaokrožitev je uporabljena le na območju navezave v 

krožno križišče in sicer velikosti 1500 m. 

 

Križišča in priključki 

Na obravnavani trasi severne razbremenilne ceste je predvidena ureditev sedmih križišč, in 

sicer: 

K3 štirikrako krožišče z Ljubljansko cesto s premerom 33 m, širino pasu 6,50 m, notranjim 
otokom premera 20 m in 1,00 m širokim povoznim delom znotraj omenjenega 
prometnega otoka; zaradi izrazito poševnega priključevanja Koritenske ceste je 
omogočena še navezava petega kraka oziroma lokalnega dovoza do obstoječega 
stanovanjskega objekta na južni strani Ljubljanske ceste; 

K5 trikrako križišče s Cesto na Dobe s pasom za levo zavijanje na SRC, 
K6 trikrako križišče s Seliško cesto s pasom za levo zavijanje na SRC, 
K7 trikrako križišče s Partizansko cesto s pasom za levo zavijanje na SRC, 
K8 trikrako križišče s Cesto v Vintgar s pasom za levo zavijanje na SRC, 
K9 trikrako križišče z Rečiško cesto s pasom za levo zavijanje na SRC, 
K10 trikrako križišče s Kolodvorsko cesto s pasom za levo zavijanje na SRC. 
 

Za križišče s Partizansko cesto je potrebno pojasniti, da je zaradi visokih stoletnih vod, ki bi 

pogojevale dvigovanje nivelete, zaradi konstrukcijske višine novega mostu in varnostne višine, 

ter zaradi zahtevnih navezav na obstoječi teren in dostopov skupaj z Naročnikom bilo odločeno, 

da se predvidi zaprtje južnega kraka Partizanske ceste ter s tem zaprtje te ulice proti severu 

(nastane slepa ulica). Obstoječi most preko Rečice na Partizanski cesti torej ni predmet obdelave 

v okviru te projektne dokumentacije in se ohrani v obstoječem stanju. Zaprt bo za motorni 

promet, peš promet pa ga bo lahko uporabljal, saj bo v križišču izveden prehod za pešce, ki bo 

omogočal peš promet proti Vintgarju in proti Zasipu. 

 

Na severnem delu tega križišča je v neposredni bližini trase stanovanjski objekt, ki ga pred 

hrupom ščitimo s protihrupno ograjo na razdalji dober meter od najbolj kritičnega vogala hiše. 
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Poleg omenjenih križišč je predvidena ureditev več priključevanj prometno manj obremenjenih 

poti, cest in dovozov, in sicer dovoz do območja Policije in Črtomirova ulica (načrtovana z desno-

desno priključevanjem), dovoz do objekta Gozdnega gospodarstva, dovoz na bencinski servis pri 

Cesti na Dobe, parkirišča pred vrtcem, Mladinska cesta, enostranski približno 100 m severno od 

križišča s Seliško cesto in obojestranski pred mostom čez potok (slednja pa so načrtovana s 

polnimi priključki – možno zavijanje levo). 

 

Enostranska priključka sta zaradi navezav obstoječih poti načrtovana še na območju križišč s 

Kolodvorsko cesto. Na južni strani priključek lokalne poti in na severni strani neposredno pred 

priključkom na obstoječo cesto v Rečici navezava poljskih poti z združitvijo v skupno priključno 

mesto. 

Poleg omenjenih priključkov so predvideni še enostranski priključki do objektov na Cesti v 

Vintgar in na Rečiški cesti. 

 

Priključki so torej naslednji: 
P6 obojestranski priključek – avtobusna postaja (izvoz) in GG, 
P7 obojestranski priključek – policijska postaja in GG, 
P8 obojestranski priključek – Črtomirova ulica in bencinski servis (uvoz), 
P9 enostranski priključek – parkirišča pred vrtcem, 
P10 obojestranski priključek – Mladinska cesta, 
P11 obojestranski priključek – objekt Seliška cesta 4a in poljska pot, 
P12 obojestranski priključek – objekti Seliška cesta 
P13 enostranski priključek – poljska pot 
P14 enostranski priključek – objekti Rečiška cesta 
P15 enostranski priključek – objekt Rečiška cesta 31 
P16 enostranski priključek – poljska pot 
P17 enostranski priključek – Cesta v Vintgar 
P18 enostranski priključek – objekt Cesta v Vintgar 22  
P19 enostranski priključek – objekt Cesta v Vintgar 24 
P20 enostranski priključek – objekti Rečiške ceste 
P21 enostranski priključek – objekt Rečiške ceste 3 
 

Deviacije priključnih cest 

Ureditev križišča severne razbremenilne ceste (SRC) s Partizansko cesto ukinja obstoječi 
priključek Ceste v Vintgar na Partizansko cesto. Cesto v Vintgar je zato potrebno deviirati in na 
ustrezni oddaljenosti od križišča s Partizansko cesto navezati na SRC. Razdalja med obema 
novima križiščema je 120 m in je pogojena z zagotavljanjem prometne varnosti ob upoštevanju 
predpisov o projektiranju cest. Nadaljnji potek deviacije pa je pogojen z naravno vrednoto št. 
5241 (hrasti ob cesti v Vintgar), ki se ji je potrebno izogniti. Ta enostranski drevored ob Cesti v 
Vintgar se zaključi na približno 150 m oddaljenosti od Partizanske ceste in na tem mestu je 
načrtovana navezava deviacije na obstoječi potek Ceste v Vintgar. Deviacija je dolga 195 m in se 
z dvema nasprotnosmernima krivinama polmerov 200 m in 100 m iz premega poteka Ceste v 
Vintgar odkloni proti zahodu in priključi na SRC. Deviacija ima širino vozišča 5,5 m (2 x 2,50 m + 
2 x 0,25 m) z bankinama širine po 1,00 m. 
 

Deviacija Rečiške ceste dolžine 120 m bo omogočila cestno povezavo območij izpod Gradu na 

severno razbremenilno cesto. Trasni potek v krivini 200 m sledi poteku obstoječe ceste in 

omogoča najkrajšo povezavo z novo cesto. Niveletni potek se z blagim padcem 1,20% znižuje od 

križišča z glavno traso proti navezavi na obstoječo cesto. Širina vozišča je 6,00 m (2 x 2,75 m + 2 

x 0,25 m), bankini sta široki po 1,00 m. 

 

Vodenje pešcev in kolesarjev 
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Na odseku od krožišča SRC do Ceste na Dobe so kolesarji vodeni dvostransko enosmerno, od tu 

pa do priključka Mladinske ceste so kolesarji in pešci vodeni po enostranski mešani površini 

širine 2,5 v asfaltni utrditvi. Od priključka Mladinske ceste naprej so kolesarji in pešci vodeni po 

enostranski mešani površini širine 3,0 v peščeni utrditvi in z ozkimi betonskimi robniki na obeh 

robovih te površine. Tako urejena površina je načrtovana po levi strani cestišča mimo križišča s 

Seliško cesto (kjer se nanjo naveže že obstoječa mešana površina v podobni utrditvi, ki poteka ob 

Seliški cesti) do mostu čez Rečico (profil P19), kjer pa mešana površina ne preide na levi breg 

vodotoka, temveč ostane na desnem in nato poteka ločeno od razbremenilne ceste vse do 

križišča z Rečiško, kjer ponovno preide v asfaltno utrditev širine 2,5 m in nato poteka dvosmerno 

enostransko do križišča s Kolodvorsko, kjer promet proti Gorjam ponovno preide na desno stran 

razbremenilne ceste. 

 

V profilu P24 je umeščeno počivališče z obvestilnimi tablami, kjer je peščena površina razširjena 

na 5m na dolžini 10m. 

 

Površine javnega potniškega prometa 

Javni potniški promet se na Bledu odvija po Ljubljanski, Prešernovi, Cesti svobode in v smeri 

proti Pokljuki po Rečiški cesti. 

Na severni razbremenilni cesti postajališča javnega potniškega prometa niso predvidena, izjema 

je nadomestitev današnjih začasnih postajališč na območju odcepa Kolodvorske ceste. Ti 

nadomestni postajališči sta predvideni na izvoznih straneh križišča glavne trase z urejenimi 

peroni in prehodom za pešce na območju križišča. 

Na območju severnega bencinskega servisa ob Ljubljanski in policijske postaje je nakazana 

Variantna možnost ureditve avtobusne postaje z uvozom iz Ljubljanske ceste in izvozom na 

Seliško cesto oz. SRC. 

 

Karakteristični prečni profili 

Prečni nagib vozišča je enostranski 2,5%, vozišče je obrobljeno z dvignjenimi betonskimi robniki 

na odseku od km 0,000 do km 0,250 obojestransko in od km 0,250 do km 0,860 enostransko. 

Enostranska obroba z dvignjenimi robniki je načrtovana tudi na odseku od km 2,150 do km 

2,380 ter obojestranska od križišča s Kolodvorsko do priključka na obstoječo cesto v Rečici. 

 

Prečni nagib kolesarske poti in hodnika za pešce v asfaltni utrditvi je enostranski 2,5% s padcem 

proti vozišču, v peščeni utrditvi pa 4%. 

 

7.2. Ljubljanska cesta 

 

Ljubljanska cesta - RC 

Gre za odsek Ljubljanske ceste (regionalna cesta) med mejo projektne obdelave Južne 

razbremenilne ceste Bled (PGD, št.proj.:12-1223) in križiščem s Seliško cesto.  

 

Trasa se na projektne rešitve JRC naveže v premi in se v levem radiju 375 m nadaljuje proti pet-

krakemu krožišču – Ljubljanska cesta (RC), Seliška cesta, Ljubljanska cesta (LC), individualni 

uvoz in Koritenska cesta. Trasa se od navezave na JRC do krožišča s Seliško ves čas vzpenja, 

niveleta pa je vodena na način, da se kar najbolje prilega obstoječemu poteku.   
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Predvidena je preureditev obeh priključkov Gregorčičeve ulice (zahod in vzhod) v eno skupno 

novo križišče. Oba kraka se tako najprej združita in nato na Ljubljansko cesto priključujeta v 

enem samem križišču. To skupno novo križišče je urejeno na polovici razdalje med obstoječima 

priključkoma. Taka ureditev obeh krakov pogojuje ureditev dveh opornih zidov, in sicer ob 

zahodnem kraku (ob parceli objekta Gregorčičeva 13) v dolžini ca 35m in višini 0,5-2,5 m ter ob 

vzhodnem kraku (ob parceli objekta Gregorčičeva 17) v dolžini ca 17 m in višini 0,5-1,5 m. Uredi 

se tudi dostopna cesta do objekta Gregorčičeva 15. V okviru križišča se na Ljubljanski cesti uredi 

tudi pas za zavijanje levo iz smeri centra Bleda proti Gregorčičevi ulici v dolžini 30 m in širini 

3,00m. Preureditev obeh priključkov je predvidena na severni strani, širitev zaradi dodatnega 

pasu pa je predvidena na južni strani obstoječe Ljubljanske ceste. 

 

Kolesarski promet se od navezave na projektne rešitve JRC do križišča s Kajuhovo cesto vodi 

enostransko dvosmerno po južni strani Ljubljanske ceste. V križišču s Kajuhovo cesto se 

kolesarski promet iz Lesc v smeri proti centru Bleda in proti Seliški cesti preusmeri na severno 

stran Ljubljanske ceste in nadalje poteka dvostransko enosmerno. Kolesarski prehodi so na 

vzhodnem in severnem kraku križišča. Da bi se po prečkanju Ljubljanske ceste omogočilo še 

prečkanje Kajuhove ceste brez prehoda na nivo hodnika za pešce, je potrebno za približno 1 m 

prestaviti robnik in hodnik za pešce v severo-vzhodnem kvadrantu križišča. Na obravnavanem 

območju je predvidena tudi začasna rešitev (do ukinitve dejavnosti bencinskega servisa), kjer so 

zaradi utesnjenosti na dolžini ca 70 m kolesarji in pešci usmerjeni, po začasnih površinah južno 

od bencinskega servisa, proti Koritenski cesti.  

 

Zaradi dodatnih površin za kolesarski promet in pasu za zavijanje levo, je na južnem robu 

Ljubljanske ceste med navezavo na projektne rešitve JRC in mostom čez Rečico potreben 

podporni zid v dolžini ca 155 m in višini od 1 do 9 m. Potrebna je tudi razširitev mostu čez 

Rečico na dolvodni strani. Na gorvodni strani se most ne širi (ohrani se tako podporni zid med 

cesto in potokom Rečico kakor tudi obstoječa varovalna ograja).  

Med mostom čez Rečico in križiščem s Kajuhovo cesto se severni rob cestnega sveta ne širi, kajti 

tu je v neposredni bližini ceste že obstoječa podzemna garaža objekta Ljubljanska 27, za katero 

podatki so bili pridobljeni s strani občine Bled. Ohrani se torej obstoječi desni cestni robnik in 

hodnik za pešce (obstoječa širina 1,60 m). 

 

Na istem območju vendar na južni strani Ljubljanske ceste (ob objektih Ljubljanska 32 in 

Koritenska 7 tj. nasproti TNP) se cestno telo širi za približno 2,5 m zaradi dodatnih površin za 

kolesarje. Posledično se ob objektu Ljubljanska 32, ki se mu sicer hodnik za pešce na najbolj 

izpostavljenem vogalu približa na manj kot meter, ukinejo tri parkirišča.  

 

Na odseku med Kajuhovo in Seliško cesto se na severnem robu Ljubljanske ceste obstoječi 

pločnik iz obstoječe širine 2,50 m razširi za 0,75 m, da se zagotovi zadostna širina še za 

kolesarski promet (0,75 varovalni pas + 1,00 kolesarski pas + 1,50 hodnik za pešce). Posledično 

je potrebno prestaviti ograjo ob teh parcelah in stopnice v sklopu pešpoti do objekta Ljubljanska 

21. 

 

Ljubljanska cesta – LC 

Gre za odsek Ljubljanske ceste med Seliško cesto in Ribensko cesto, ki bo predvidoma zgrajen v 

četrti fazi, po izgradnji JRC in SRC, in ga bo v upravljanje predvidoma prevzela občina Bled 

(lokalna cesta). 
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Na začetnem delu se trasa naveže na križišče (krožišče) s Seliško cesto. Iz krožišča se trasa 

nadaljuje v premi, sledi desni radij 3000m, prema in ponoven desni radij 750m. V vertikalnem 

smislu se trasa v začetnem delu rahlo vzpenja (do 3%), sledi konveksna zaokrožitev 1200m in 

blag spust do navezave na obstoječe stanje pri Ribenski cesti.  

 

Odsek je v splošnem zasnovan na način, da v največji meri ohranja južni rob in niveleto 

obstoječega vozišča. Na južni strani je na odseku od krožišča do km 0,1 predvidena korekcija 

robnika, gabariti hodnika za pešce se ohranjajo. Predvidena je nova ureditev uvoza Zagoriške 

ceste (sistem desno – desno) ostali dostopi do objektov na južni strani se uredijo po obstoječem 

principu.  

 

Glede na predvideno prekategorizacijo se vozišče na obravnavanem odseku zoži in sicer na 

2x3,0m, ter se za potrebe zavijanja v levo proti Ribenski cesti razširi na 3,00+4,75m. Na območju 

obstoječega bencinskega servisa se predvideva ureditev avtobusne postaje, uvoz je predviden iz 

Ljubljanske ceste, izvoz pa na Seliško cesto. V naslednjih fazah, po predvideni prestavitvi 

policijske postaje, bo mogoče avtobusno postajo razširiti na celotne manipulativne površine 

obstoječe policijske postaje.  

 

Po celotni dolžini je ob severnem robu predvidena ureditev zelenice v širini 2,5m in hodnika za 

pešce v širini 2,5m. Individualni uvozi proti obstoječim objektom se urejajo preko pogreznjenih 

robnikov.  

 

Za zagotovitev boljše funkcionalnosti se predvideva tudi celovita ureditev uvoza proti Griču oz. 

proti parkirišču hotela Union. Celoten uvoz se prestavi nekoliko proti vzhodu, nakažejo se jasne 

smeri potekov ulic in uvoz na parkirišče. V ta namen je potrebno prestaviti obstoječe rampe 

parkirišča in preurediti obstoječe zidove (porušitev in ponovna dograditev ca 25m zidov višine 

do 1m).  

 

Kolesarji so na tem območju vodeni po cestišču, navezava na dvostranske enosmerne kolesarske 

površine je predvidena na območju križišča s SRC.  

 
Križišča so torej naslednja: 
K1 trikrako križišče z Gregorčičevo ulico (RC15) 
K2 trikrako križišče s Kajuhovo cesto (RC) 
K3 štirikrako krožišče z Ljubljansko cesto s premerom 33 m, širino pasu 6,50 m, notranjim 

otokom premera 20 m in 1,00 m širokim povoznim delom znotraj omenjenega 
prometnega otoka; zaradi izrazito poševnega priključevanja Koritenske ceste je 
omogočena še navezava petega kraka oziroma lokalnega dovoza do obstoječega 
stanovanjskega objekta na južni strani Ljubljanske ceste; (RC) 

K4 štirikrako križišče z Ribensko cesto (LC16) 
 
 
Priključki so torej naslednji: 
P1 enostranski priključek – objekt Ljubljanska cesta 32, (RC) 
P2 enostranski priključek – avtobusna postaja (uvoz), (LC) 
P3 enostranski priključek – dom starejših občanov, (LC) 
P4 enostranski priključek – trgovina Mercator, (LC) 
P5 enostranski priključek – Zagoriška cesta, (LC) 
 

                                                 
15 Regionalna cesta 
16 Lokalna cesta 
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Pri objektu Ljubljanska cesta 32 se predvidi 33 parkirnih mest. 
 

7.3. Ostale ureditve SRC 

 
Objekti 
 
Na SRC so predvideni naslednji objekti: 
- Mostovi in prepusti: 

o MOST 5-2 (km 0,90+00), ki bo služil premoščanju potoka Rečica v profilu P19.  
o MOST 5-3 (na Partizanski cesti, km RC 1,4+85), kjer se ohranja se obstoječi most. 
o MOST 5-4 (km. 1,5+80), ki bo služil premoščanju trase preko pritoka regulacije 

Rečice med profilom P32 in P33 
o MOST 5-5 (km. Ceste v Vintgar, 0,0 + 70) namenjen premoščanju ceste v Vintgar 

preko pritoka regulacije Rečice.  
o Prepust 3-1 (km. Rečiške ceste 0,0 + 20), ki služi premoščanju Rečiške ceste 

preko regulacije Rečice.  
o Prepust 3-2 (km. 2,1 + 15) namenjen premoščanju glavne trase ceste preko 

regulacije Rečice  
- Podporni in oporni zidovi: 

o 1 Podporni zid na Ljubljanski cesti  V2 – V5 (levo) 
o 5 Opornih zidov: na Gregorčičevi – V, Gregorčičevi – Z(V4), Ljubljanski ob 

parkirišču hotela Union in na Ljubljanski (preureditev obstoječega zidu zaradi 
ureditve križišča proti Griču) (op. 2x) 

- Protihrupne ograje: Zaščita proti hrupu je predvidena z vgraditvijo tišjega asfalta in 
protihrupnimi ograjami in nasipi v skupni dolžini 916 m. 

 
Odvodnjavanje 
 
Ob načrtovanju SRC je potrebno urediti: 
- Odvodnjo načrtovane Severne Razbremenilne Ceste 
- Zaščititi oz. prestaviti obstoječe kanale za padavinsko vodo pod načrtovano SRC 
- Kjer na istem prostoru nastopata oba tipa odvodnje (pod a in b), ju je potrebno 

medsebojno uskladiti oz. združiti. 
 
Pri zasnovi odvodnje SRC padavinskih voda je upoštevana 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest (Ur. l RS 
47/2005) 

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Ur.l.RS 64/2012) 

 
Glede na hidrogeološke danosti, predviden potek trase ceste in prometno obremenitev (max 
10000 PLDP), je na osnovi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z 
javnih cest (Ur. l RS 47/2005) izbran sledeč koncept odvodnje: 
 

- V nepozidanem območju je predvideno disperzno odvodnjavanje z zadrževanjem in 
osnovnim čiščenjem vode pred izpustom v okolje. Težnostni lovilci olj so namenjeni 
za zadrževanje ogljikovodikov v slučaju izliva, v ta namen pa je za lovilcem olj 
predvidena tudi vgradnja zapornega elementa.  

 
- V pozidanem - urbanem okolju je predvideno odvodnjavanje s kanalizacijo in 

osnovnim čiščenjem vode pred izpustom v okolje. 
 
Odvodnja preko zadrževalnikov padavinske vode v smislu 4 čl. Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest (Ur. l RS 47/2005) ni potrebna. 
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Kot odvodnik (recipient) nastopa vodotok II reda Rečica s pritoki. 
 
Predvidena je tudi ureditev obstoječih kanalov. 
 
Umazano padavinsko vodo iz vseh načrtovanih parkirišč in bencinskega servisa je potrebno 
pred priključitvijo na padavinsko kanalizacijo očistiti v ustreznem lovilcu olj. 
 
Regulacije (VG Ureditev vodotoka Rečica) 
 
Potok Rečica je bil v preteklosti že večkrat urejan in po oceni upravljavca so posegi v obstoječo 
strugo možni oziroma dopustni pod pogojem, da se ne poslabšajo odvodne sposobnosti potoka. 
 
Na območju križišča s Partizansko cesto se cestni potek severne razbremenilne ceste povsem 
približa robu obstoječe struge. Na tem območju bo potrebno strugo potoka na dolžini 117,5m 
prilagoditi odmiku od cestnega roba in strugo prestaviti v smeri proti jugu za približno 1 - 3 m. 
Ureditev se začne tik za obstoječim mostom na Partizanski cesti. Stoletni pretoki na tem odseku 
znašajo 19 m3/s. Naklon brežin je 1:2, širina struge pa 4,0 m.  
 
Na območju križišča z Rečiško cesto se cestni potek z lokom oddalji od obstoječe struge Rečice za 
največ 100 m na dolžini 248,16 m. Na tem odseku je bilo na podlagi predhodnih usklajevanj 
dogovorjeno, da se strugo potoka prestavi vzporedno poteku nove cestne povezave in tako med 
cesto in obstoječo strugo potoka preostalo površino priključi bližnjemu športno rekreacijskemu 
območju Bleda.  
 
Del struge potoka Rečica je na poteku skozi naselje Rečica speljan mestoma v deloma odkritem 
in pretežno v pokritem jarku. Ureditev cestnega koridorja na odseku med križiščema z Rečiško 
cesto in Kolodvorsko cesto, pa tudi v nadaljevanju proti Rečici, narekuje širitev cestnega 
koridorja. Ta posega v obstoječo, v betonski jarek ujeto strugo potoka. Na tem, odseku, je 
načrtovana ureditev odprte struge potoka na območju obrobja današnjih kmetijskih površin – 
travnikov. Situativno se Rečica prestavi severno za 7 - 20 m. Na tem območju je načrtovano 
križanje Rečice s SRC in Rečiško cesto s škatlastim prepustom dimenzij 4,0x 1,70 m. Prepust 3-
02 križa SRC na stacionaži km: 2.1+9,98,  prepust 3-01 pa Rečiško cesto na stacionaži 0.0+21.65.  
 
Skupna dolžina VG ureditve od naselja Rečica do športnega parka znaša cca 717,5 m. Na tem 
odseku je širina struge 1,5 m z naklonom brežin 1:2. 
 
Celotna ureditev je načrtovana sonaravno in skladna s smernicami zavoda Republike Slovenije 
za varstvo narave in ARSO. 
 
Zaledne vode, ki se stekajo v Rečico se rešujejo bodisi z jarki oziroma s prepusti.  Za potrebe 
nove prometne ureditve in posledično prestavitve struge je potrebno zagotoviti nova vodna 
zemljišča. Premiki struge so nujni za potrebe nove SRC in so načrtovani v minimalno potrebnem 
oz. smiselnem obsegu v skupni dolžini 835 m.  
 
Komunalni vodi 
Elektrovodi: Na območju predmetne gradnje je obstoječe SN (srednje napetostno) in NN (nizko 
napetostno) elektro-energetsko omrežje v upravljanju Elektro Gorenjska d. d.  
SN EE omrežje je v večjem delu izvedeno v zračni obliki, t.j. s kabli, ki so napeti na drogove, 
deloma na stavbe. Manjši del omenjenega omrežja je zgrajeno s kabli, ki so položeni v zemljo. 
Podobno je zgrajeno NN EE omrežje; deloma v zračni, manjši del v zemeljski obliki. 
V skladu s plani za izgradnjo EE omrežja upravljavca je po celotni trasi SRC predvidena elektro 
kabelska kanalizacija, ki sestoji iz PVC cevi in vmesnih kabelskih jaškov. Trasa poteka od 
krožišča na Ljubljanski c. v smeri stacionaže SRC ceste do meje območja gradnja na zahodu, do 
navezave na Rečiško c. Iz glavne trase EKK so predvideni tudi manjši odcepi cevi za potrebe 
manjših EE povezav do obstoječega omrežja. 
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Cestna razsvetljava: Razsvetljava je predvidena v skladu s Priporočili SDR Cestna razsvetljava 
in signalizacija za promet PR5/2-2000 in sicer vzdolž Ljubljanske ceste in SRC ter na vseh 
konfliktnih točkah, kot so npr.: križišča, krožišča, področja zožitve ali razširitve cestnega telesa, 
BUS postajališča in prehodi za pešce.  
Kjer je razsvetljava obstoječa, se le-ta v celoti zamenja z novo predvideno ter se implementira v 
smiselno celoto nove postavitve (Ljubljanska c., Rečiška c.). 
Razsvetljava se izvede s predhodno položitvijo zaščitne cevi in kabelskih jaškov ter uvlekom 
napajalnega kabla v omenjeni cevi. Ostala oprema (kandelabri, omarice, prižigališča ipd.) se 
opredeli v nadaljevanju načrtovanja. Glede na dolžino trase je predvidena postavitev minimalno 
dveh (2) prižigališč. 
 
Plinovod: Na območju predmetne gradnje je razvejano obstoječe omrežje zemeljskega plina 
tlaka 4 bar. Upravljavec je ADRIAPLIN. Omrežje je izvedeno s PE cevmi položene neposredno v 
zemljo, ponekod pa uvlečeni v zaščitne cevi ali so zaščitene z betonskimi ploščami. Kjer obstaja 
možnost poškodbe le-teh pri gradbenih delih se predvidi prestavitev oz. zaščita plinske 
instalacije . 
TK omrežje: Na območju predmetne gradnje je razvejano obstoječe TK omrežje dveh 
ponudnikov oz. upravljavcev; Telekom Slovenije in Telemach.  Omrežje upravljavca Telekom 
Slovenije je izvedeno z zemeljskimi kabli, ki so položeni direktno v zemljo, ponekod pa uvlečeni 
v zaščitne cevi. Omrežje sestoji iz kablov z bakrenimi vodniki in kablov s svetlovodnimi vodniki 
(optični kabli). Kjer obstaja možnost poškodbe le-teh pri gradbenih delih se predvidi prestavitev 
oz. zaščita TK vodov . 
Vodovod: Na območju poteka Ljubljanske ceste in SRC Bled imamo več prečkanj in vzporednih 
potekov obstoječega vodovoda in sicer tako magistralnih cevovodov kot tudi sekundarnih 
cevovodov. 

 
Kanalizacija: Na območju poteka SRC Bled imamo več prečkanj in vzporednih potekov 
obstoječe kanalizacije v fekalnem, mešanem in padavinskem sistemu. Povsod, kjer so obstoječi 
kanalski pokrovi na predvideni cesti, se jih zamenja in prilagodi na novo projektirano višino. 
 
Krajinska arhitektura 
Zasnova krajinske ureditve temelji na predhodni analizi prostorskih danosti in  na tehničnih 
rešitvah in omejitvah, ki izhajajo iz smernic nosilcev urejanja prostora in iz projektnih rešitev v 
drugih načrtih v okviru tega idejnega projekta. Z ureditvijo obcestnega prostora naj bi bila 
dosežena kar čim boljša vključitev ceste v prostor, tako da bodo ohranjene sedanje krajinske 
vrednosti tega območja in bo hkrati zagotovljena tudi varna in prijetna vožnja. 
 
 

7.4. Rekonstrukcija Rečiške ceste 

 
 
Stanje:  
 
Gre za rekonstrukcijo odseka obstoječe  državne ceste  R3-634 med Bledom in Gorjami,  na 
območju strnjenega naselja Rečica, od križišča s Kolodvorsko cesto  do občinske meje.   
Obstoječa cesta je široka 5 m in nima razširitev. Površin za pešce ni, kolesarski promet se odvija 
po vozišču. Naselje je zelo strnjeno, določene hiše in pomožni objekti segajo do ceste. Ob cesti je 
veliko vrtnih ograj, manjših zidov, škarp in opornih/podpornih zidov (višine do cca. 1,5 m).  
Severozahodno od Triglavske ceste so obstoječi uvozi do stavb v zelo strmem nagibu. Križišče za 
Lip v km 2,1+00 je prometno neustrezno. Na koncu naselja (km 2.1+60) sta locirani avtobusni 
postajališči, ki nista postavljeni v skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih. Prometne 
obremenitve so relativno visoke. PLDP je 4730 vozil (vir: DRSC 2011). Na območju je veliko 
hišnih priključkov.  
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Načrtovani posegi: 
 
Trasa, ki je predmet rekonstrukcije poteka po regionalni cesti R3634/1094 od stacionaže 1,6+00 
m do stacionaže 2,3+26m. To je od avtobusnega postajališča pri križišču za Kolodvorsko cesto do 
podvoza pod železniško progo. Na tem odseku je predvidena rekonstrukcija obstoječe ceste, 
izgradnja enostranskega pločnika, ukinitev križišča k LIP (km 2.1+00 do km 2.1+20), 
rekonstrukcija para avtobusnih postajališč in izgradnja novega križišča k LIP.  
 
Projektira se rekonstrukcija ceste tako, da NPP (2 x 2.50 m) ustreza zbirni funkciji in 
PLDP<5000. Voziščna konstrukcija se zamenja. S silikatnimi zrni se zagotovi zadostna tornost. 
 
S pločnikom se zagotovi večja varnost pešcev. Širina je pločnika je minimalna (1,375 m). Zaradi 
izgradnje hodnika za pešce se odstrani manjše gospodarsko poslopje ob stanovanjskemu 
objektu Rečiška cesta 55. Hišne dovoze preko pločnika se uredi s spuščenim robnikom. Prehodi 
za pešce se označijo in osvetlijo. Poglobljeni robniki na zožanjih omogočajo prehodnost z 
otroškimi in invalidskimi vozički. 
 
Načrtuje se ukrepe za umiritev prometa skozi naselje Rečica. Ob pločniku je predviden še 
tlakovan robni pas, ki olajša srečevanje tovornih vozil. Ker je robni pas tlakovan vizualno zoži 
vozišče in s tem zmanjšuje hitrost vožnje.  Predvidena je izgradnja dvignjene ploščadi križišča 
(+12 cm), ki naj bi umirjala promet v območju križišča s Koroško cesto v jedru naselja in na 
območju prehoda za pešce. Kategorija ceste R3 sicer po TSC 02.203 ni primerna za predvideni 
ukrep, vendar obenem prometne obremenitve dopuščajo izgradnjo tega ukrepa (skupni promet 
v konični uri je namreč 454 EOV/h < 600 EOV/h). 
 
Karta 12 Detajl predvidene ureditve Rečiške ceste 

 
Vir: PZI po recenziji, Rekonstrukcija Rečiške ceste R3-634 odsek 1094 Gorje – Bled od km 1,6+00 
do km 2,3+20 z ureditvijo pločnika, avtobusnih postajališč in ureditvijo križišča k poslovni coni 
LIP, PNZ, Ljubljana, november 2012, dopolnjeno december 2013. 
 
Odvodnjavanje vozišča se uredi s predvideno meteorno cestno kanalizacijo z vtočnimi jaški pod 
robnikom. V nagibu stran od pločnika se vodo spušča disperzno preko bankine. Meteorne vode 
iz kanalizacije se preko lovilca olj spuščajo v novo regulacijo in nato v potok Rečica. 
 
Izgradi se nova cestna razsvetljava po celotni dolžini rekonstrukcije.  Zamenja se dotrajana in 
postavi nova prometna oprema.  
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Glede na to, da se cesta v celoti rekonstruira je predvideno, da se v njen koridor umestijo novi in 
prestavljeni komunalni vodi: 
 
- Vodovod (predmet tega projekta),  
- Meteorna kanalizacija (predmet tega projekta),  
- Fekalna kanalizacija (predmet tega projekta),  
- Srednjenapetostni elektrovod (ni predmet tega projekta), 
- Nizkonapetostni elektrovod (ni predmet tega projekta), 
- Prestavitev transformatorske postaje (ni predmet tega projekta), 
- Telekomunikacijski vodi (ni predmet tega projekta) in 
- Plinovod (ni predmet tega projekta). 

 
Projekti komunalnih vodov, ki niso predmet tega projekta, so usklajeni s tem projektom 
 



 

  

 
Karta 13 Prostorski prikaz osnovnega dela trase  SRC z različico 1A  

 
 
Vir: Idejni projekt: Severna razbremenilna cesta na Bledu, april 2014, dopolnitev november 2014, ŠT. 12-1483, PNZ, d.o.o., Ljubljana 
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Karta 14 Potek trase rekonstrukcije Rečiške ceste 
 

 
Vir: PZI po recenziji, Rekonstrukcija Rečiške ceste R3-634 odsek 1094 Gorje – Bled od km 1,6+00 do km 2,3+20 z ureditvijo pločnika, avtobusnih postajališč in 
ureditvijo križišča k poslovni coni LIP, PNZ, Ljubljana, november 2012, dopolnjeno december 2013. 
 



 

  

 
8. ANALIZA ZAPOSLENIH 
 

 
Tako investitor DRSC kot soinvestitor Občina Bled  v času priprave in izvajanja projekta ne 
predvidevata dodatnih zaposlitev zaradi izvedbe naložbe. Naložbo bodo vodili obstoječi 
zaposleni strokovnjaki z ustreznimi strokovnimi znanji,  izkušnjami in referencami. 
 
Po izgradnji bosta investitorja vsak  v svojem delu cesto in objekte predala v upravljanje  svojim 
upravljavcem javne službe. 
 
 
9. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 
 
 
Severna razbremenilna cesta predstavlja premestitev obstoječe regionalne ceste R1-209 v 
koridor izven ožje mestne pozidave in s tem preusmeritev tranzitnega prometa izven 
osrednjega območja Bleda. S prometno razbremenitvijo mestnega območja se bodo bistveno 
zmanjšali negativni vplivi na okolje (hrup, vibracije,  emisije, ...), v mestnem središču se bo 
povečala varnost udeležencev prometa in izboljšala kakovost okolja za zdravje ljudi.  
 
Po drugi strani pa bo  izgradnja severne razbremenilne ceste vplivala na okolje na območju 
nove trase.  
 
Izsek iz kartografske dokumentacije prostorskih aktov Občine Bled izkazuje, da  trasa severne 
razbremenilne ceste poteka  po ravninskem območju. Trasa SRC deloma poteka  po obstoječih 
lokalnih in državnih cestah, v neposredni bližini regulirane struge Rečice (barjanski sedimenti, 
vlažne do mokre površine),  deloma pa posega v kmetijska zemljišča. Rečica je vodotok s širino 
struge do 5 m in ima na obravnavanem območju številne manjše ali občasne pritoke. V 
neposredni bližini so pomembna območja naravnih vrednot,  NATURE 2000, ekološko 
pomembnih območij in krajinsko ambientalne kulturne dediščine.  
 
Presoja vplivov posameznega projekta na okolje je zato eno izmed pomembnejših 
elementov predmetne naložbe. 
 
Zaradi posega v občutljiv krajinski ambient Bleda, kmetijska zemljišča in neposredno bližino 
območij naravnih vrednot, NATURA 2000 območij  in kulturne dediščine  je v vseh fazah od 
načrtovanja, gradnje do kasnejšega upravljanja potrebno nameniti:  
 
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 

surovin), 
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),  
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 

vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). 
 
Pri dosedanjem prostorskem umeščanju in projektiranju  na nivoju idejnih zasnov so bila 
upoštevana določila veljavnih predpisov in prostorskih aktov Občine Bled, ki se nanašajo na 
ustrezne ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in 
trajnostno rabo naravnih dobrin, ki zagotavljajo ustrezno varstvo zraka, varstvo tal,  kmetijskih 
zemljišč, ustrezne zaščitne ukrepe za preprečevanje prekomernega hrupa v naravnem in 
bivalnem okolju ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
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Za naložbo, ki je predmet PIZ v skladu s slovenskimi predpisi Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, 
št. 39/06) in njegovimi podzakonskimi akti ter Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06, 72/07-popravek)  predvidoma ne bo 
potrebna izdelava presoje vplivov na okolje. Četrti člen Uredbe o vrstah posegov v okolje, za 
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06, 72/07-popravek)  določa, da 
je potrebno presojo vplivov na okolje na področju D: promet in zveze izdelati v primeru  kadar 
gre za: 

 
- glavno cesto I. in II. reda in regionalno cesto I., II. in III. reda v dolžini 10 km ali več, 

razen pri premestitvah in razširitvah, kjer se os ceste ne prestavi za več kakor 200 m in 
cesti ni dograjen nov vozni pas, 

- glavno cesto I. in II. reda in regionalno cesto I., II. in III. reda ter lokalno cesto, katere 
dolžina je več kakor 5 km na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
narave, kulturno dediščino ali varstvo voda. 

Na podlagi navedenega bo v okviru nadaljnjega načrtovanja  projektne dokumentacije in 
izdelave strokovnih ocen opravljeno podrobnejše vrednotenje vplivov na posamezne 
sestavine okolja ter predvideni ustrezni ustrezne izravnalni in omilitveni ukrepi, ki bodo 
učinkovito nadomestili ali zmanjšali s posegom povzročeno škodo.  
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10. OKVIRNI ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE  
 
Tabela 27 Terminski načrt izvedbe investicije po varianti 1A 

    Pred 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I. Pripravljalne aktivnosti                 

1.1. 
Pripravljalne in variantne študije, idejne zasnove, 
DIIP                 

1.2. Idejni projekt                 

1.1. Priprava in sprejem prostorskih aktov  (OPPN SRC)                 

1.2. Odkupi zemljišč (opcija: fazno)                 

1.1. PGD s spremljajočimi strokovnimi podlagami                  

1.2. Investicijska dokumentacija                 

1.1. PZI, PZR                 

1.2. Pridobitev gradbenega dovoljenja (opcija: fazno)                 

1.1. Izvedba javnih naročil                 

                    

II. Izvedba gradbenih del po fazah                 

2.1. 
Faza 1: P2-P11 Od krožnega krožišča na Ljubljanski 
(policije) do krožišča s Seliško                  

2.2. 
Faza 2: P11-P31 Krožišče Seliška do vključno križišča 
s Partizansko                 

2.3. 

Faza 3: P31-P53 Od križišča s Partizansko do 
obstoječe Rečiške ceste (za križiščem s Kolodvorsko 
cesto)                  

2.4. Faza 4: Rekonstrukcija Rečiške ceste                 

2.5. Faza 5: Ljubljanska cesta         

                    

III. Spremljajoče aktivnosti                 

3.1. Inženiring                  

3.2. Strokovni nadzor                 

3.3. Tehnični prevzem in uporabno dovoljenje       X X X X  X 
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11. OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA VARIANTE 1A 
 
 
Tabela 28 Okvirna finančna konstrukcija variante 1a 

  

Leto 
izvedbe STALNE CENE TEKOČE CENE 

1 Ljubljanska (5F) 2020 1.637.824,00 1.751.028,97 

2 

P2-P11 Od krožnega krožišča na 
Ljubljanski (policije) do krožišča s 
Seliško (1 F) 

2015-
2016 1.284.711,00 1.309.635,44 

3 
P11-P31 Krožišče Seliška do vključno 
križišča s Partizansko (2F) 

2016-
2017 2.986.688,00 3.093.346,30 

4.1.a 
P31-P53 Od križišča s Partizansko do 
obdtoječe Rečiške ceste (za križiščem s 
Kolodvorsko cesto)  

 
3.343.979,48 3.592.370,77 

 
P34-P53 Od križišča s Partizansko do 
obstoječe Rečiške ceste (za križiščem s 
Kolodvorsko cesto) (3F) 

2017-
2018 1.910.690,00 2.010.585,86 

 
Preostanek trase Partizanska , Gmajna - 
Sp. Gorje (1A Rekonstrukcija Rečiške) 
(4F) 2019 1.433.289,48 1.581.784,91 

  
ODKUPI ZEMLJIŠČ IN SPREMLJAJOČI 
STROŠKI 

 
1.299.410,12 1.324.619,74 

  SKUPAJ 

 
10.552.612,60 11.071.001,21 

  DDV+DPN 

 
2.194.224,77 2.435.620,27 

  SKUPAJ 
 

12.746.837,38 13.506.621,48 
 
 
 
12. IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV ZA VARIANTO 1A 
 
Tabela 29  Finančni kazalniki za varianto 1a  

 Varianta 1a 

Neto sedanja vrednost (v €) -7.344.609 

Relativna neto sedanja 
vrednost -0,77 

Interna stopnja donosa -3,01% 
 
Tabela 30 Ekonomski kazalniki za varianto 1a 
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 Varianta 
1
a 

Ekonomska neto sedanja vrednost (v €) 6.004.814 

Koeficient družbene koristnosti (B/C 
ratio) 1,68 

Ekonomska stopnja donosa 11,20% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ANALIZA TVEGANJA IN OBČUTLJIVOSTI 
 
V analizi občutljivosti variiramo tiste spremenljivke projekta, ki so za projekt lahko najbolj kritične. 
Običajne kritične spremenljivke projekta so: 
 
- investicijska vrednost, 
- sprememba družbenih koristi. 
 
Za predmetni projekt je izdelana analiza občutljivosti za variacijo investicijske vrednosti in s tem 
vpliv spremembe investicijske vrednosti na finančne kazalnike (NPV in IRR) ter sprememba 
družbenih koristi ter s tem vpliv spremembe na ekonomske kazalnike (ENPV in EIRR) 
 
Osnovni namen analize občutljivosti je ugotovitev, katera izmed proučevanih spremenljivk projekta 
je kritična.  
Uporabljeno merilo za določitev kritičnih spremenljivk: »Kritična spremenljivka je tista, katere 1% 
sprememba povzroči več kot 5% spremembo enega izmed ključnih finančnih kazalnikov (neto 
sedanje vrednosti/ekonomske neto sedanje vrednosti)«. 
 
Tabela 31 Analiza občutljivosti za varianto 1A 
 

odstopanje 
investicijske 
vrednosti za 

vrednost 
neto 

sedanja 
vrednost 

relativna 
NSV 

interna 
stopnja 
donosa 

% 
odstopanja 

NSV 

10,00% 11.607.874 -8.029.785 -0,7693 -2,93% 9,33% 

5,00% 11.080.243 -7.687.197 -0,7715 -2,97% 4,66% 

1,00% 10.658.139 -7.413.126 -0,7735 -3,00% 0,93% 

0 10.552.613 -7.344.609 -0,7740 -3,01%   

-1,00% 10.447.086 -7.276.091 -0,7745 -3,02% 0,93% 

-5,00% 10.024.982 -7.002.021 -0,7767 -3,06% 4,66% 

-10,00% 9.497.351 -6.659.432 -0,7798 -3,11% 9,33% 
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odstopanje 
družbenih 

koristi 
vrednost 

ekonomska 
NSV 

B/C ratio EIRR 
% 

odstopanja 
ENSV 

10,00% 50.020.245 7.339.756 1,8457 11,95% 22,23% 

5,00% 47.746.598 6.672.285 1,7618 11,58% 11,12% 

1,00% 45.927.680 6.138.308 1,6947 11,28% 2,22% 

0 45.472.950 6.004.814 1,6779 11,20%   

-1,00% 45.018.221 5.871.320 1,6611 11,12% 2,22% 

-5,00% 43.199.303 5.337.343 1,5940 10,80% 11,12% 

-10,00% 40.925.655 4.669.872 1,5101 10,39% 22,23% 
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14. PREDLOG IN UTEMELJITEV IZBORA OPTIMALNE VARIANTE 
 
 
 
Na podlagi primerjalne analize in strokovnega vrednotenja opisanih variant je bila s Študijo variant 
obvoznice Bled – Zgornje Gorje, Acer, september 2006 kot najprimernejša opredeljena varianta 1 
Varianta 1: osnovna trasa SRC +  podaljšek po varianti  »Blato« s podvarianto 1A »Rečica« 
(Modra varianta). Za izbrano varianto so bile predlagane tudi načelne usmeritve za izboljšavo 
navedene variante. Med drugim je bilo priporočeno, da se potek različice modre variante 1A  
med Partizansko cesto in Kolodvorsko izvede po trasi rumene variante 3, od začetne točke do 
priključka na obstoječo regionalno cesto R3-634 ali med stadionom in naseljem Gmajna. 
 
Vendar  pa je s tem PIZ predlagana nadaljnja priprava projektno tehnične in investicijske 
dokumentacije le za osnovni del trase severne razbremenilne ceste od Ljubljanske ceste na Bledu do 
Rečice, ki je že umeščen v veljavne prostorske planske dokumente občine. Podaljšek severne 
razbremenilne ceste v modri varianti ni dobil soglasja s strani Zavoda RS za varstvo narave  za 
umestitev v  nov občinski prostorski načrt, zato se njegovo prostorsko načrtovanje vrne v fazo 
usklajevanja  z vsemi lokalnimi in strokovnimi deležniki. Srednjeročno (3-5 let) ni realno pričakovati, 
da bi med načrtovalci in soglasodajalci prišlo do novega uskaljenega predloga in ustrezne 
spremembe pravkar sprejeta novega občinskega prostorskega načrta.  
 
PIZ zato predlaga kot najprimernejšo varianto osnovne trase severne razbremenilne ceste  različico 

1A prilagojeno priporočilom iz študije variant in koridorju kot je opredeljen v veljavnem 

občinskem prostorskem aktu.  Izbrana varianta vključuje osnovni del severne razbremenilne ceste 

od Ljubljanske ceste do Rečice, dodatno pa še  ureditev dela Ljubljanske ceste z  vstopnim krožiščem 

na Ljubljanski cesti ter rekonstrukcijo obstoječe državne ceste (podajška SRC) na odesku skozi 

naselje Rečica do občinske meje.  Skupaj meri celotna trasa 3.941 m. Nadaljnja dokumentacija se 

izdela na podlagi idejnega projekta Severna razbremenilna cesta na Bledu, april 2014, ŠT. 12-1483, 

PNZ, d.o.o., Ljubljana. Za rekonstrukcijo Rečiške ceste se uporabi obstoječi PZI. 

 

Z naložbo v izvedbo dela severne razbremenilne ceste na območju občine Bled, kot je opisana v 

izbrani varianti, se srednjeročno odpravlja ključne prometne, okoljske in razvojne probleme, ki jih 

povzroča tranzitni promet skozi strnjeno poseljeno turistično središče Bleda  po preobremenjenem 

in neustreznem prometnem omrežju obstoječe R3-634/1094 BLED SEVER. 

 

Izvedba tega dela severne razbremenilne ceste je predvidena v štirih fazah in sicer: 
 

- Faza 1: P2-P11 Od krožnega križišča na Ljubljanski cesti do križišča s Seliško cesto (450 m) 
- Faza 2: P11-P34 Od Križišča Seliške ceste do vključno križišča s Partizansko cesto (1.150 m) 
- Faza 3: P34-P53 Od križišča s Partizansko cesto do obstoječe Rečiške ceste , za križiščem s 

Kolodvorsko cesto (1.003 m) 
- Faza 4: Rekonstrukcija Rečiške ceste (726 m) 
- Faza 5: Ljubljanska cesta  (612m) 

 
Vrednost investicije za opisano varianto 1a: 12.746.837,38 € z DDV po stalnih cenah oz. 
13.506.621,48 EUR po tekočih cenah.  
 
Na osnovi tega dokumenta se z nadalnjo investicijsko dokumentacijo zagotovijo in uskadijo 
viri financiranja med državo in občino oz. drugimi potencialnimi viri . V tabeli v prilogi so 
podane indikativne vrednosti.  
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15. PRILOGE 

 

Priloga 1: Finančni načrt izbrane variante v stalnih cenah, december 2014 z oceno delitve 
stroškov med RS in Občino Bled 
 
 



 

171 

 

Priloga 1: Finančni načrt izbrane variante v stalnih cenah, december 2014 z oceno delitve stroškov med RS in Občino Bled17 
 
 

  
  

  
  

Ocena vrednosti investicije v stalnih cenah (december 2014) 
   

Viri financiranja v stalnih cenah (december 
2014)    

SRC 
    

Rečiška Skupaj SRC Rečiška Skupaj 

P2-P11 
EUR  

brez DDV 

P11-P34 EUR  
brez DDV 

P34-P53 EUR  
brez DDV 

Ljubljanska 
EUR  

brez DDV 

Skupaj SRC 
 

brez DDV 

Rečiška                              
brez DDV 

Skupaj SRC + 
Rečiška brez 

DDV 
DRSC Občina Bled 

DRSC (po 
projektu) 

Občina Bled 
(po projektu) 

DRSC Občina Bled 

  Faza 1 2 3 5   4               

A 
SPREMLJAJOČI 
STROŠKI 

774.235,55 149.334,40 95.534,50 81.891,20 1.100.995,65 198.414,47 1.299.410,12 905.631,63 195.364,03 164.096,08 34.318,39 1.069.727,71 229.682,42 

A.1. 
Projektna in invest. 
dokumentacija   

180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 20.000,00 200.000,00 153.000,00 27.000,00 20.000,00 0,00 173.000,00 27.000,00 

A.2. Odškodnine,  odkupi 530.000,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 106.750,00 636.750,00 450.500,00 79.500,00 106.750,00 0,00 557.250,00 79.500,00 

A.3. 
Nazdor in inženiring 
5% 

64.235,55 149.334,40 95.534,50 81.891,20 390.995,65 71.664,47 462.660,12 302.131,63 88.864,03 37.346,08 34.318,39 339.477,71 123.182,42 

B GRADBENI STROŠKI 1.284.711,00 2.986.688,00 1.910.690,00 1.637.824,00 7.819.913,00 1.433.289,48 9.253.202,48 6.042.632,50 1.777.280,50 746.921,65 686.367,83 6.789.554,15 2.463.648,33 

B.3. Krajin. arhitektura                5.544,00 7.535,00 10.050,00 25.909,00 49.038,00 0,00 49.038,00 41.682,30 7.355,70 0,00 0,00 41.682,30 7.355,70 

B.4. 
Voziščne 
konstrukcije (cesta) 

563.497,00 1.883.335,00 1.088.080,00 1.104.320,00 4.639.232,00 726.364,45 5.365.596,45 3.943.347,20 695.884,80 559.841,95 166.522,50 4.503.189,15 862.407,30 

B.5. 
Vodnogospodarske 
ureditve 

0,00 64.600,00 166.800,00 0,00 231.400,00 31.174,00 262.574,00 231.400,00 0,00 31.174,00 0,00 262.574,00 0,00 

B.6. Vodovod 48.700,00 293.000,00 90.800,00 5.500,00 438.000,00 214.632,93 652.632,93 0,00 438.000,00 0,00 214.632,93 0,00 652.632,93 

B.7. 
Odvodnje/ 
meteorne vode 

225.000,00 31.200,00 70.900,00 113.100,00 440.200,00 155.905,70 596.105,70 440.200,00 0,00 155.905,70 0,00 596.105,70 0,00 

B.8. Kanalizacija 27.500,00 52.500,00 23.100,00 2.000,00 105.100,00 209.209,47 314.309,47 0,00 105.100,00 0,00 209.209,47 0,00 314.309,47 

B.9. Cestna razsvetljava 78.000,00 47.250,00 152.750,00 87.250,00 365.250,00 96.002,93 461.252,93 0,00 365.250,00 0,00 96.002,93 0,00 461.252,93 

B.10. Elektro vodi 95.000,00 254.000,00 235.000,00 110.000,00 694.000,00 0,00 694.000,00 589.900,00 104.100,00   0,00 589.900,00 104.100,00 

B.11. Zaščita plinovoda 100.000,00 80.000,00 40.000,00 30.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 212.500,00 37.500,00   0,00 212.500,00 37.500,00 

B.12. 
TK vodi,  KKS 
omrežja 

47.000,00 22.000,00 23.100,00 68.500,00 160.600,00 0,00 160.600,00 136.510,00 24.090,00   0,00 136.510,00 24.090,00 

B.13. Protihrupna zaščita 94.470,00 251.268,00 10.110,00 91.245,00 447.093,00 0,00 447.093,00 447.093,00 0,00   0,00 447.093,00 0,00 

18 
Protihrupna zaščita, 
ograje 

86.460,00 243.258,00   0,00 329.718,00   329.718,00 329.718,00 0,00   0,00 329.718,00 0,00 

19 
Protihrupna zaščita 
pasivna zaščita 

8.010,00 8.010,00 10.110,00 91.245,00 117.375,00   117.375,00 117.375,00 0,00   0,00 117.375,00 0,00 

A+B 
VSE SKUPAJ  
BREZ DDV 

2.058.946,55 3.136.022,40 2.006.224,50 1.719.715,20 8.920.908,65 1.631.703,95 
10.552.612,6

0 
6.948.264,13 1.972.644,53 911.017,73 720.686,22 7.859.281,86 2.693.330,75 

  DDV -22% 336.368,24 689.924,93 441.369,39 378.337,34 1.845.999,90 335.489,87 2.181.489,77 1.429.508,11 416.491,80 176.938,90 158.550,97 1.606.447,01 575.042,76 

  
Davek na prodajo 
nepremičnin - 2%  

10.600,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 2.135,00 12.735,00 9.010,00 1.590,00 2.135,00 0,00 11.145,00 1.590,00 

  VSE SKUPAJ Z DDV 2.405.914,79 3.825.947,33 2.447.593,89 2.098.052,54 
10.777.508,5

5 
1.969.328,82 

12.746.837,3
8 

8.386.782,23 2.390.726,32 
1.090.091,6

3 
879.237,19 9.476.873,87 3.269.963,51 

                                                 
17 Delitev stroškov med Občino Bled in RS za Rečiško je povzeta po predlogih iz projektne dokumentacije. V primeru SRC pa je razmerje virov opredeljeno glede na vrsto del. Dela, kjer se stroški delijo so  
ocenjena v rzmerju  85% DRSC in 15% Občina. 
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6) Sprejem  Odloka o OPPN za Severno razbremenilno cesto na Bledu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o OPPN za Severno 

razbremenilno cesto na Bledu. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  višja svetovalka za prostor Saša Repe 
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Na podlagi 57. in 61. člena 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 in 109/12) in 
16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na _. redni 
seji dne _. _. 20__ sprejel 

 
ODLOK 

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU  
ZA SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU 

 
 

I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(podlaga za OPPN) 
1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Bled 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 40/14) (v nadaljevanju OPN Občine Bled) in v skladu 

s Sklepom o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno 

razbremenilno cesto na Bledu (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/13) sprejme Občinski 

podrobni prostorski načrt za severno razbremenilno cesto na Bledu (v nadaljevanju OPPN).  

2) OPPN je pod številko projekta P 122341 izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o.. 

Strokovno podlago za izdelavo OPPN predstavlja idejni projekt: Severna razbremenilna cesta na 

Bledu, ki ga je pod številko projekta 12-1483 izdelalo podjetje PNZ svetovanje projektiranje, 

d.o.o., Ljubljana. 

 
2. člen 

(vsebina OPPN) 
1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka), grafični del in priloge. 

2) Odlok določa načrtovane prostorske ureditve, obseg ureditvenega območja, rešitve 

načrtovanih objektov in površin s pogoji in usmeritvami za projektiranje in gradnjo, pogoje 

glede gradnje, križanj, prilagoditev in prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega 

javnega dobra, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za 

varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, merila in pogoje za parcelacijo, druge pogoje 

in zahteve za izvajanje OPPN, dopustna odstopanja, usmeritve za določitev meril in pogojev po 

prenehanju veljavnosti OPPN. 

3) Sestavine OPPN so podrobneje obrazložene in grafično prikazane v podrobnem 

prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Bled. 

 
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 

 
3. člen 

(načrtovane prostorske ureditve) 
1) Z OPPN se načrtujejo ureditve, povezane z izgradnjo severne razbremenilne ceste na Bledu, 

in sicer: 

 rekonstrukcija in novogradnja severne razbremenilne ceste od krožišča z Ljubljansko cesto 

do naselja Rečica, kjer se trasa razbremenilne ceste priključi v potek obstoječe ceste skozi 

naselje; 

 rekonstrukcija glavne vpadnice proti jezeru - regionalne ceste R1-209/1088 Lesce-Bled 

(Ljubljanska cesta) v delu med priključkom južne razbremenilne ceste in križiščem s 

Prešernovo cesto; 
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 ureditev vzhodnega vstopa na Bled z vzpostavitvijo mestnega uličnega prostora ob 

Ljubljanski cesti, s poudarkom na površinah za pešce in mestnih zelenih površinah. 

2) Poleg navedenih ureditev je z OPPN predvidena tudi gradnja spremljajočih objektov in 

prostorskih ureditev kot so npr.: površine za pešce in kolesarje, avtobusna postajališča, 

bencinski servis, površine za mirujoči promet, objekti za odvajanje voda, podporni objekti, 

protihrupni ukrepi, varnostne in varovalne ograje, objekti, vodi in naprave komunalnih, 

energetskih in komunikacijskih infrastrukturnih ureditev in krajinsko arhitekturne ureditve. 

3) Vse predvidene prostorske ureditve, ki tangirajo državne prometnice oz. posegajo v njihove 

varovalne pasove, morajo biti v nadaljnjih fazah projektiranja (PGD in PZI) usklajene z 

upravljavcem državnih cest.  

 
4. člen 

(obseg ureditvenega območja) 
1) Ureditveno območje OPPN je določeno z OPN Občine Bled in obsega naslednje enote 

urejanja prostora: BL-23, BL-24, BL-25 in BL-26.  

2) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča, na katerih se nahajajo obstoječe in predvidene 

prostorske ureditve vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno izvedbo in rabo.  

3) V ureditvenem območju OPPN so zajeta zemljišča oz. deli zemljišč z naslednjimi parc. št. 

(stanje GURS, december 2014): 

 katastrska občina Želeče (2191): 

33/2, 34/2, 36, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41/5, 41/7, 41/11, 
42/1, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 
42/16, 43/1, 44/1,44/2,  44/3, 44/6, 45, 89/1, 89/2, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 
90/3, 92/4, 92/7, 93/3, 94/1,  94/2,  103, 104, 105/3, 105/5, 106/1, 106/3, 106/4, 106/5, 
106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/11, 106/12, 106/13, 106/18, 106/19, 106/20, 106/21, 
106/22, 106/23, 106/24, 106/25, 109/1, 110/1, 110/2, 110/4, 110/5, 111/7, 111/9, 111/10, 
112/1, 112/3, 112/4, 113/1, 113/2, 133/4, 113/5, 114/2, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 
114/9, 114/10, 114/11, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 123/9, 124/1, 125, 127/2, 
127/7, 129/1, 296/10, 296/29, 296/99, 297/23, 297/27, 297/39, 297/40, 297/41, 297/42, 
297/57,  297/146, 297/147, 297/151, 297/152, 297/176, 298/1, 298/2, 298/15, 298/64, 
298/66, 312/4, 312/7, 312/12, 312/13, 312/14, 312/15, 312/16, 312/18, 312/19, 312/20, 
312/21, 312/23, 313, 314, 315/3, 315/5, 316/1, 316/3, 317/1, 317/2, 319/18, 319/28, 319/29, 
320/2, 320/8, 320/9, 320/10, 320/11, 320/12, 320/13, 326/2, 327/2, 328/1, 328/4, 329/1, 
329/5, 329/6, 1151/1, 1153, 1154/1, 1154/8, 1155/1, 1155/6, 1155/11, 1155/13, 1155/14, 
1155/24, 1157, 1160/1, 1160/6, 1162/4, 1162/12, 1168/1, 1168/3, 1208/1, 1208/8, 1208/9, 
1214/1, 1214/2, 1217/1 in 1217/2; 
 katastrska občina Bled (2190): 

141/6, 141/7, 141/8, 142/3, 143, 144, 145, 146/1, 146/2, 147, 148, 153/1, 153/2, 154, 155, 
156, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160, 161, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168, 170, 171, 
173/1, 173/2, 173/6, 173/13, 173/14, 173/15, 240, 241, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 249, 250, 
251, 253, 254, 255, 256/2, 260, 263/1, 263/2, 275/2, 277/1, 277/2, 277/3,  278/1, 279/3, 
279/4, 279/5, 279/6, 280/1, 283/7, 283/9, 433/2, 433/3, 434/1, 434/2, 434/3, 434/6, 435/1, 
435/5, 435/13, 435/20, 435/25, 435/26, 435/27, 439/1, 442/4, 442/5, 442/8, 444/1, 444/2, 
445/6, 445/7, 445/8, 445/9, 445/10, 445/11, 445/12, 450/1, 450/2, 450/4, 862/1, 862/2, 
826/3 , 868/1, 872, 873/1, 875, 876/1, 878/1, 902/2, 903 in 904; 
 katastrska občina Rečica (2189): 

18/6, 20/7, 20/8, 20/13, 20/15, 208/1, 209, 211, 212, 213, 233, 234, 235, 238/2, 239/3, 239/2, 
243/1, 243/7, 245/1, 245/2, 246/1, 246/2, 248/1, 248/4, 248/5, 257, 258, 260, 467/1, 467/4, 
484/1, 485, 486, 487/1,  487/5. 
1) Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven ureditvenega območja, na katera segajo 

posegi v zvezi s prestavitvami, novogradnjami in rekonstrukcijami objektov, vodov in naprav 

komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture: 



 

175 

 

 vodovodno omrežje: 112/6, 111/8, 115/5, 118/9 (k.o. Želeče), 16/1 (k.o. Rečica); 

 meteorna kanalizacija: 111/8, 112/6, 115/5, 118/9, 297/150, 1155/22 (k.o. Želeče); 

 elektroenergetsko omrežje: 297/150, 297/177, 298/14, 298/65, 1155/22 (k.o. Želeče), 

173/8, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12 (k.o. Bled), 247/5, 249/2, (k.o. Rečica); 

 komunikacijsko omrežje: 297/148, 297/150 (k.o. Želeče), 14, 207/2 (k.o. Rečica); 

 cestna razsvetljava: 297/177, 1155/22 (k.o. Želeče). 

2) Površina območja OPPN znaša približno 16,5 ha.  

3) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega dela tega OPPN. 

 
 
 
 

5. člen 

(delitev ureditvenega območja) 
1) Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na dve območji, ki tvorita zaključeni celoti in se 

urejajta enotno:  

 Območje prometnih površin predstavlja površine za motorni, kolesarski in peš promet, 

vključno z vsemi objekti in ureditvami, ki so potrebne za njihovo nemoteno funkcioniranje in se 

deli na tri ureditvene enote z oznakami UE/SRC, UE/RC in UE/LC. 

 Območje obcestne pozidave predstavlja območje obstoječe pozidave ob Ljubljanski in 

Seliški cesti in je glede na namembnost, funkcionalno zasnovo in lastništvo zemljišč razdeljeno 

na deset ureditvenih enot z oznakami od UE/1 do UE/10. 

2) Delitev ureditvenega območja na posamezne ureditvene enote je razvidna iz grafičnega dela 

tega OPPN. 

 
 

III. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN S POGOJI IN USMERITVAMI ZA 

PROJEKTIRANJE IN GRADNJO 

 
6. člen 

(vplivi in povezave s sosednjimi območji) 
1) Obstoječa državna cestna povezava med Lescami in Gorjami R1-209/1088 (Lesce-Bled) 

in R3-634/1094 (Gorje-Bled) poteka po Ljubljanski cesti, preko križišč s Seliško in 

Ribensko cesto do križišča s Prešernovo cesto ter v nadaljevanju skozi gosto poseljeno 

stanovanjsko in turistično območje Bleda v smeri proti naselju Rečica. Na omenjenem 

odseku zaradi gostote prometa ter obstoječih cestnih ožin pogosto prihaja do zastojev, 

poleg tega pa obstoječe stanje tudi ne omogoča ustrezne ureditve površin za peš in 

kolesarski promet. 

2) Severna razbremenilna cesta bo predvsem za tranzitni promet nadomestila sedanjo 

cestno povezavo (Prešernovo cesto) med Ljubljansko cesto in Rečico oz. Gorjami ter v 

nadaljevanju proti Pokljuki in s tem vzpostavila možnost celovite prenove vzhodnega 

vstopa na Bled ter omogočila ureditev površin za pešce, kolesarje ter ostale turistično-

rekreacijske rabe znotraj naselja. 

3) Poleg preureditve prometnega režima je z OPPN predvidena tudi urbanistična in 

vsebinska prenova urbaniziranega dela ob Ljubljanski in Seliški cesti, ki v sedanjem 

stanju ni reprezentativno in prepoznavno kot vstop v turistično središče. OPPN poleg 

pogojev za gradnjo in rekonstrukcijo prometnih površin vključno z infrastrukturo podaja 

tudi usmeritve in pogoje za ustvarjanje mestne podobe obcestnega prostora Ljubljanske 

ceste s poudarkom na ozelenitvi in krajinsko arhitekturnem urejanju obcestnega pasu in 
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peščevih površin, med tem ko nove pozidave (razen na območju UE/5 in nadomestitve 

obstoječih objektov) niso predvidene.  

4) Z ureditvijo severne razbremenilne ceste se v prostoru vzpostavijo nova vozlišča z 

obstoječimi poljskimi potmi, lokalnimi cestami ter rekreacijskimi potmi (sprehajalne 

poti, tek na smučeh ipd.), vzpostavijo pa se tudi nove povezave, ki izboljšajo prehodnost 

prostora.  

5) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so prikazani v grafičnem delu OPPN. 

 
1. OBMOČJE PROMETNIH POVRŠIN 

 
7. člen 

(delitev območja prometnih površin) 
 
Območje prometnih površin se deli na tri ureditvene enote: 
 UE/SRC: obsega območje, namenjeno za gradnjo severne razbremenilne ceste, vključno z 

vsemi obcestnimi ureditvami, med Ljubljansko cesto in vstopom v naselje Rečica.  

 UE/RC: obsega območje, namenjeno za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, vključno z vsemi 

obcestnimi ureditvami, med priključkom južne razbremenilne ceste in krožiščem s severno 

razbremenilno cesto. 

 UE/LC: obsega območje, namenjeno za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, vključno z vsemi 

obcestnimi ureditvami, med krožiščem s severno razbremenilno cesto in križiščem s 

Prešernovo cesto. Dokončna preureditev in rekonstrukcija tega dela ceste je dopustna šele 

po prekategorizaciji v občinsko cesto, do takrat pa so na tem delu dopustni posamezni 

posegi pod pogojem, da je pridobljeno soglasje Občine Bled in upravljavca državnih cest.   

 
1.1. UE/SRC (severna razbremenilna cesta - SRC) 

 
8. člen 

(situativni in niveletni potek) 
1) Trasa severne razbremenilne ceste poteka od odcepa s krožnega križišča z Ljubljansko 

cesto po koridorju obstoječe Seliške ceste in se pri križišču, kjer obstoječa cesta zavija v ostrem 

loku proti šoli, preusmeri po trasi obstoječe makadamske poti proti potoku Rečica. Po prečkanju 

potoka trasa ceste sledi strugi potoka po levem bregu v smeri proti križišču s Partizansko cesto. 

Po prečkanju s Partizansko cesto se trasa usmeri proti naselju Rečica, kjer se na zadnjem odseku 

od križišča s Kolodvorsko cesto priključi v potek obstoječe ceste skozi naselje. 

2) Severna razbremenilna cesta je dvopasovnica z nivojskimi križišči, dolžina obravnavanega 

odseka je približno 2,5 km. 

3) Koridor severne razbremenilne ceste poteka v celoti po ravninskem terenu z blagimi nagibi 

nivelete v nizkih nasipih oziroma na nivoju obstoječih cestišč in tako pretežno na višini 

obstoječih utrjenih površin.  

4) Vertikalni in horizontalni elementi severne razbremenilne ceste so projektirani z 

upoštevanjem projektne hitrosti 70 km/h oz. 50 km/h skozi naselje.  

 
9. člen 

(tipski prečni profil) 
1) Odsek Ljubljanska cesta – Cesta na Dobe: 

vozni pas 2 x 3,00 = 6,00 m 
robni pas 2 x 0,25 = 0,50 m 
varnostni pas 2 x 0,75 = 1,50 m 
kolesarska steza 2 x 1,00 = 2,00 m 
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pločnik 2 x 1,60 = 3,20 m 
berma 2 x 0,50 = 1,00 m 
Skupaj TPP (tipski prečni profil)   14,20 m 
 
2) Odsek Cesta na Dobe – prečkanje potoka Rečica: 

vozni pas 2 x 3,00 = 6,00 m 
robni pas 2 x 0,25 = 0,50 m 
vmesna zelenica 1 x 2,00 = 2,00 m 
skupna površina kolesarjev in pešcev 1 x 3,00 = 3,00 m 
berma 1 x 0,50 = 0,50 m 
bankina 1 x 1,00 = 1,00 m 
Skupaj TPP (tipski prečni profil)   12,50 m 
Od Ceste na Dobe do konca parkirišč pri vrtcu je med mešano površino za pešce in kolesarje in 
cesto, namesto zelenice, predviden varnostni pas v širini 0,75 m. 
 
3) Odsek od prečkanja potoka Rečica in Partizanske ceste ter v nadaljevanju do navezave v 

koridor Rečiške ceste na Rečici: 

vozišče 2 x 3,00 = 6,00 m 
robni pas 2 x 0,25 = 0,50 m 
bankina 1 x 1,00 = 2,00 m 
Skupaj TPP (tipski prečni profil)  8,50 m 
Kolesarska in peš povezava na tem odseku poteka po nasprotnem (desnem) bregu potoka 
Rečica, v utrjeni peščeni površini širine 3,00 m in z obojestranskima bermama širine po 0,50 m, 
oz. vzdolž trase z odmikom min 2,00 m od cestišča, z asfaltno površino širine 2,5 m. 

 
 
 

10.  člen 

(križišča in priključki) 
1) Na trasi severne razbremenilne ceste so načrtovana naslednja križišča: 

 K3 štirikrako krožišče z Ljubljansko cesto s premerom 33 m, širino pasu 6,50 m, 

notranjim otokom premera 20 m in 1 m širokim povoznim delom znotraj omenjenega 

prometnega otoka; zaradi izrazito poševnega priključevanja Koritenske ceste je omogočena 

še navezava petega kraka oziroma lokalnega dovoza do obstoječih stanovanjskih objektov 

na južni strani Ljubljanske ceste; 

gradnja krožišča K3 je možna šele po ukinitvi sedanjih cestnih priključkov z državne ceste 
na območji obstoječih bencinskih servisov na obeh straneh Ljubljanske ceste (predvidena je 
selitev obstoječih bencinskih servisov na drugi lokaciji); 

 K5 trikrako križišče s Cesto na Dobe s pasom za levo zavijanje na SRC; 

 K6  trikrako križišče s Seliško cesto s pasom za levo zavijanje na SRC; 

 K7 štirikrako križišče s Partizansko cesto s pasovoma za levo zavijanje na SRC; 

 K8 trikrako križišče s Cesto v Vintgar s pasom za levo zavijanje na SRC; 

 K9  trikrako križišče z Rečiško cesto s pasom za levo zavijanje na SRC; 

 K10  trikrako križišče s Kolodvorsko cesto s pasom za levo zavijanje na SRC. 

2) Predvidena je tudi ureditev naslednjih priključkov prometno manj obremenjenih poti, cest 

in dovozov:  

 P6 obojestranski priključek – namenjen za novo predvideno ureditev na UE/2 in objektu 

Ljubljanska cesta 17 in 19  (GG Bled); 

 P7 obojestranski priključek – policijska postaja in objekt Ljubljanska cesta 17 in 19 (GG 

Bled); 

 P8 obojestranski priključek – Črtomirova ulica in predviden bencinski servis (uvoz); 

 P9 enostranski priključek – parkirišča pred vrtcem; 
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 P10 obojestranski priključek – Mladinska cesta; 

 P11 obojestranski priključek – objekt Seliška cesta 4a in poljska pot; 

 P12 obojestranski priključek – objekti Seliška cesta; 

 P13 enostranski priključek – poljska pot; 

 P14 enostranski priključek – objekti Rečiška cesta; 

 P15 enostranski priključek – objekt Rečiška cesta 31; 

 P16 enostranski priključek – poljska pot; 

 P17 enostranski priključek – Cesta v Vintgar; 

 P18 enostranski priključek – objekt Cesta v Vintgar 22;  

 P19 enostranski priključek – objekt Cesta v Vintgar 24; 

 P20 enostranski priključek – objekti Rečiške ceste; 

 P21 enostranski priključek – objekt Rečiške ceste 3. 

3) Dopustna je tudi ureditev drugih dostopov do objektov in zemljišč, ki v OPPN niso posebej 

opredeljeni, a bodo utemeljeno zahtevani v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije 

za predvidene prostorske ureditve.  

 
11. člen 

(deviacije) 
1) Zaradi gradnje severne razbremenilne ceste se v asfaltni izvedbi predvidi naslednji deviaciji 

cest:  

 Cesta v Vintgar, dolžine približno 195 m, NPP 7,5 m; 

 Rečiška cesta, dolžine približno 120 m, NPP 8,0 m.  

2) Predvideni deviaciji sta prikazani v grafičnem delu OPPN.  

 
12. člen 

(cestni objekti) 
1) Na trasi severne razbremenilne ceste so predvideni naslednji objekti: 

 mostovi, ki so namenjeni prečkanju potoka Rečica: novi mostovi 5-2, 5-4 in 5-5 ter 

odstranitev in novogradnja mostu 5-3;  

 prepusti, ki služijo premoščanju ceste preko regulacije potoka Rečice: prepust 3-1 in 

prepust 3-2;  

 podporni in oporni zidovi. 

2) Varovalne ograje ob cesti in na mostovih morajo biti izvedene z naravnimi materiali (kamen 

in les ter brez barvnih premazov), razen, kadar to zaradi varnostnih zahtev ni mogoče. 

3) Predvideni cestni objekti so prikazani v grafičnem delu OPPN. 

 
13. člen 

(peš in kolesarski promet) 
1) Ob trasi severne razbremenilne ceste so predvidene naslednje površine za peš in kolesarski 

promet: 

 na odseku od krožišča na Ljubljanski cesti do križišča s Cesto na Dobe so kolesarji in pešci 

vodeni dvostransko enosmerno, širina kolesarske poti je 2 x 1 m, širina hodnika za pešce je  

2 x 1,6 m;  

 na odseku od križišča s Cesto na Dobe do priključka Mladinske ceste so kolesarji in pešci 

vodeni po enostranski mešani površini širine 2,5 m v asfaltni utrditvi;  

 od priključka Mladinske ceste naprej so kolesarji in pešci vodeni po enostranski mešani 

površini širine 3 m v peščeni utrditvi. Tako urejena površina je načrtovana po levi strani 

cestišča mimo križišča s Seliško cesto (kjer se nanjo naveže že obstoječa mešana površina v 
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podobni utrditvi, ki poteka ob Seliški cesti) do mostu čez Rečico (profil P19), potem ob 

desnem bregu potoka do križišča z Rečiško cesto, kjer ponovno preide v asfaltno utrditev 

širine 2,5 m; 

 na odseku od križišča s Kolodvorsko cesto proti Gorjam se kolesarska pot zaključi in so 

kolesarji vodeni po cestišču,  pešci pa po enostranskem hodniku za pešce širine 1,6 m;  

 med profiloma P24 in P25 je predviden odcep mešane površine za pešce in kolesarje v 

peščeni izvedbi širine 3 m s trase mešane površine za pešce in kolesarje, ki poteka 

vzporedno s traso severne razbremenilne ceste, proti pokopališču, do koridorja načrtovane 

poti od pokopališča do kapelice (IDZ, št. projekta 01-11/12, Adkrajine d.o.o., Ljubljana, 

november 2012).  

 
14. člen 

(postajališča javnega prometa) 
1) Na severni razbremenilni cesti nova postajališča javnega potniškega prometa niso 

predvidena, načrtovana je le nadomestitev današnjih začasnih postajališč na območju odcepa 

Kolodvorske ceste. Postajališči sta predvideni na izvoznih straneh križišča glavne trase z 

urejenimi peroni in prehodom za pešce na območju križišča. Objekti za zavetje na postajališčih 

morajo biti usklajeni z usmeritvami iz občinskega kataloga urbane opreme (Predlog uličnega 

pohištva in cestne opreme v Občini Bled, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, 

september 2013). 

2) Na območju obstoječega bencinskega servisa in policijske postaje ob Ljubljanski in Seliški 

cesti je po selitvi obstoječih programov na drugo lokacijo dopustna umestitev centralne 

avtobusne postaje. Umestitev in dimenzije predvidenih objektov ter ostalih ureditev se 

opredelijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s potrjeno 

variantno rešitvijo s strani Občine Bled in v skladu s tehnološkimi potrebami, konceptom 

tovrstnih objektov ter ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov za tovrstne objekte.  

3) Možnost umestitve centralne avtobusne postaje mora biti v nadaljnjih fazah projektiranja 

preverjena in usklajena tudi z upravljavcem državnih cest.    

 
15. člen 

(bencinski servis) 
1) Ob trasi severne razbremenilne ceste je na zemljiščih parc. št. 111/9-del, 111/10, 112/1-del in 

112/4-del, k.o. Želeče, predvidena umestitev bencinskega servisa z vsemi pripadajočimi objekti 

in površinami. V sklopu bencinskega servisa je dopustna ureditev sledečih programov: poslovni 

objekt bencinskega servisa (vključno z objekti za polnjenje vozil na električni in plinski pogon), 

prodajalna bencinskega servisa, restavracija oz. bar z zunanjo teraso, podzemni rezervoarji, 

utrjene in zelene površine, plato za odpadke, avtopralnica. 

2) Dopustna je gradnja novega objekta, odstranitev, vzdrževalna dela in rekonstrukcija objekta, 

dozidave objekta do opredeljenih gabaritov in dopustne izrabe oz. do dopustnih odstopanj po 

tem odloku, funkcionalne spremembe objektov za potrebe sodobnejše tehnologije, gradnja, 

rekonstrukcija in odstranitve objektov in naprav za potrebe komunalne, energetske, 

komunikacijske in prometne infrastrukture. 

3) Na obravnavanem območju je dopustna gradnja naslednjih objektov: 

 CC-SI 12303 Bencinski servisi 
 CC-SI 12520 Rezervoarji in cisterne za tekočine in pline 
Objekti ali njihovi deli se lahko namenijo tudi za potrebe dopolnitve programov oziroma za 
potrebe spremljajočih dejavnosti, kot npr: 
 CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
 CC-SI 12301 Trgovske stavbe 
Dopustna je tudi gradnja naslednjih infrastrukturnih objektov: 
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 CC-SI 211 Ceste – z vsemi razredi in podrazredi 
 CC-SI 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi – z vsemi razredi in 

podrazredi 
Dopustna je tudi gradnja objektov in naprav za namen rabe obnovljivih virov energije, ki se 
umeščajo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja. 

4) V grafičnih prilogah je z gradbeno mejo določen minimalni odmik objektov od Seliške ceste. 

Prikazana je tudi idejna zasnova umestitve objekta, končna umestitev in dimenzije objektov ter 

ostalih ureditev se opredelijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v 

skladu s tehnološkimi potrebami, konceptom tovrstnih objektov ter ob upoštevanju vseh 

veljavnih predpisov za tovrstne objekte. 

5) V primeru, da je bencinski servis, vključno s potrebnimi zunanjimi ureditvami možno umestiti 

brez posegov na zemljišče parc. št. 111/10 ter del zemljišča parc. št. 112/4, obe k.o. Želeče, se ta 

del lahko nameni ureditvi parkirnih površin za potrebe objektov na sosednjem območju BL-27. 

Območje na katero se lahko umešča parkirišča za potrebe območja BL-27, je prikazano v 

grafičnem delu OPPN. 

6) Urbanistični pogoji, arhitekturne in oblikovalske rešitve: 

 objekti naj bodo oblikovani kakovostno in sodobno z enostavno členitvijo fasad, za fasadne 

obloge objektov naj se v okviru omejitev s področja požarne varnosti v čim večji meri 

predvidi uporaba lesa; 

 arhitekturna in krajinsko-arhitekturna zasnova območja morata upoštevati značilnosti 

kulturne krajine; 

 vsi objekti morajo biti obravnavani kot celota in morajo biti med seboj oblikovno in barvno 

usklajeni; 

 objekti ne smejo presegati etažnosti visokega pritličja (največ 6,0 m nad terenom); 

 dopusten faktor zazidanosti gradbene parcele je največ 50 %, faktor zelenih površin mora 

biti najmanj 15 %. 

7) Na območju bencinskega servisa je dopustna postavitev naslednjih pomožnih objektov: urbana 

oprema, varovalna ograja, podporni zid, rezervoar, priključek na objekte gospodarske javne 

infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, vodno 

zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, totem za oglaševanje za lastne potrebe, 

pomožni komunalni objekt, otroško igrišče, nadstrešek in odprt sezonski gostinski vrt. 

8) Za gradnjo pomožnih objektov se smiselno uporabljajo splošni prostorsko izvedbeni pogoji 

glede gradnje, postavitve in oblikovanja pomožnih objektov, ki jih določa OPN Občine Bled.   

9) Ob zahodnem robu območja, med območjem bencinskega servisa in Seliško cesto ter Cesto na 

Dobe je predvidena zasaditev drevoreda, za kar je potrebno zagotoviti zeleni pas v širini 

minimalno 3 m. 

10) Izvoz iz območja bencinskega servisa se uredi preko zemljišča parc. št. 111/7, k.o. Želeče, na 

Cesto na Dobe. Preko omenjenega priključka se lahko uredi tudi izvoz iz območja obstoječega 

proizvodnega objekta, ki se nahaja na sosednjem območju BL-27, na zemljišču parc. št. 115/7, 

k.o. Želeče. 

11) Najkasneje do pričetka gradnje bencinskega servisa je potrebno zagotoviti nadomestni dostop 

do zemljišča parc. št. 115/7, k.o. Želeče, ki sedaj poteka preko zemljišča na katerem je 

predvidena gradnja bencinskega servisa. Nadomestni dostop se uredi preko predvidenega 

trikrakega križišča K5 (križišče Severne razbremenilne ceste in Ceste na Dobe). 
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16. člen 

(površine za mirujoči promet) 
Ob trasi severne razbremenilne ceste je na območju vrtca (med profiloma P7 in P9) predvidena 
ureditev parkirišča. 

 
17. člen 

(pogoji za krajinsko-arhitekturne ureditve) 
1) Celotna poteza severne razbremenilne ceste se načrtuje s poudarkom na krajinskem 

urejanju umestitve v odprto krajino. Ureditev obcestnega prostora se prilagaja kulturnim 

kakovostim okolja, tako, da jih skuša v čim večji možni meri ohranjati, dopolnjevati in hkrati 

izkoristiti za oblikovanje bogate doživljajske poti za vse udeležence v prometu. Krajinsko 

arhitekturne ureditve upoštevajo obstoječe vzorce na obravnavanem območju in posnemajo 

odprto strukturo prostora s prepletom njiv, travnikov in sadovnjakov (zatravitev, linijske poteze 

vegetacije, posamezno drevje, gruče dreves in grmovja ipd.).  

2) Predvidene krajinske ureditve upoštevajo poglede na grad, dolge poglede na kulturno 

krajino in kuliso hribov v ozadju.  

3) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo severne razbremenilne ceste mora 

vsebovati načrt krajinske arhitekture, v katerem morajo biti poleg oblikovalske rešitve za 

urejanje in ozelenitev obcestnega prostora in cestnih objektov podani tudi ukrepi za oblikovanje 

reliefa – vkopnih/izkopnih brežin in protihrupnih nasipov, smernice za oblikovanje 

protihrupnih ograj ipd. Investitor mora zagotoviti nadzor odgovornega projektanta načrta 

krajinske arhitekture nad izvedbo del.  

4) Na območju severne razbremenilne ceste se vsa vitalna drevesna in grmovna vegetacija 

ohranja v največji možni meri, razen kadar je odstranitev nujno potrebna zaradi gradnje 

objektov in varnosti prometa.  

5) Načrt krajinske arhitekture mora izhajati iz obstoječih rastiščnih razmer in predvideti novo 

zasaditev z uporabo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. Pri tem mora upoštevati tudi 

funkcionalne zahteve nove prometnice. Ureditev obcestnega prostora mora izpolnjevati zahteve, 

ki jih postavlja varnost prometa in zahteve inženirsko-biološkega urejanja. Izbor vrst vegetacije 

naj se čim bolj približa okoliškim rastlinskim združbam. Na obravnavanem območju je kot 

prevladujoča gozdna združba evidentirana Qerco-carpietum var. Hacquetia (QC H) (Pravilnik o 

gozdnogospodarskem načrtu GGE Bled 2011-2020, Ur. list RS, št. 5/12). Za načrtovane zasaditve 

so kot najprimernejše predlagane naslednje vrste: hrast (graden), plemeniti listavci (lipa, 

lipovec, gorski brest, gorski javor, veliki jesen), bukev, beli gaber, kot popestritev v krajini pa 

tudi jerebika in češnja. Od grmovnih vrst so predlagani dren, glog, češmin, trdoleska, kalina, 

brogovita, bezeg in tisa.  

6) Protihrupne nasipe je treba na zunanji in notranji strani ozeleniti in obsaditi z drevesno in 

grmovno vegetacijo. Z ozelenitvijo naj se zagotavlja čim manjša vidna izpostavljenost nasipov v 

odprti krajini. 

7) Pri oblikovanju protihrupnih ograj naj se upošteva krajinska podoba prostora in 

funkcionalni vidik. Ograje morajo biti na celotnem območju trase ceste oblikovane enotno ter na 

zunanji in notranji strani ozelenjene in obsajene z drevesno in grmovno vegetacijo. Kjer je 

razpoložljivega prostora manj, se predvidi zasaditev plezalk.  

8) Na mestih odpiranja kvalitetnih pogledov na okoliški prostor naj se predvidi postavitev 

transparentnih ograj, kar je potrebno upoštevati tudi pri obsaditvi, ki naj ne ovira pogledov.  

9) Mešana površina za peš in kolesarski promet naj se uredi v smislu tematske poti in 

mestoma opremi z mikro urbano opremo (obveščevalne table, koši za odpadke ipd.). Obveščanje 

uporabnikov naj se predvidi na enotno oblikovanih obveščevalnih tablah, ki se jih smiselno 

umesti ob poti, glede na značilnosti prostora in namene obveščanja.  
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10) Ob mešani površini je predvidena ureditev najmanj enega počivališča, ki se ga izvede kot 

razširitev utrjene mešane površine in opremi z mikro urbano opremo.  

11) Na celotnem območju trase mora biti urbana oprema med seboj poenotena in usklajena z 

usmeritvami iz občinskega kataloga urbane opreme (Predlog uličnega pohištva in cestne opreme 

v Občini Bled, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, september 2013).  

12) Na lokacijah prečkanja vodotoka se predvidi le minimalna nova zasaditev grmovne in 

drevesne vegetacije, ki bo delno zakrila nasipe ter ne bo zapirala kvalitetnih pogledov na bližnjo 

in daljno okolico.  

13) Na območju zahodnega vstopa na Bled je ob deviaciji Rečiške ceste predvidena zasaditev 

drevoreda z namenom informiranja in usmerjanja uporabnikov ceste glede na namen njihove 

poti proti centru Bleda ali na severno razbremenilno cesto. 

14) Drevoredna zasaditev je predvidena tudi na območju novo predvidenega bencinskega 

servisa, ob Seliški cesti. 

15) Vse zasaditve se predvidi izven pregledne berme, preglednostnih trikotnikov ter izven 

prostora za postavitev prometne signalizacije in opreme (npr. odmik debel dreves od roba 

pločnika mora biti vsaj 2 m). 

 
18.  člen 

(odstranitve objektov) 
V območju načrtovane ureditve severne razbremenilne ceste je predvidena odstranitev 
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na zemljiščih s parcelnimi številkami: 141/7, 240, 241, 
249, 251, 173/15 in 153/2, k.o. Bled. 
 

19. člen 

(regulacija vodotoka Rečica) 
1) Zaradi izgradnje severne razbremenilne ceste se mestoma regulira obstoječo strugo 

potoka Rečica: 

 na območju križišča s Partizansko cesto je predvidena prestavitev odprte struge potoka v 

smeri proti jugu v dolžini približno 205 m. Predvidena širina dna struge potoka je 4 m, naklon 

brežin 1:2; 

 na območju med športnim parkom in naseljem Rečica se odprto strugo potoka uredi oz. 

prestavi v smeri proti severu v dolžini približno 720 m. Predvidena širina dna struge potoka je 

1,5 m, naklon brežin 1:2. Na tem odseku je načrtovano tudi križanje potoka s traso severne 

razbremenilne ceste s prepustom (prepust 3-2) v km 2,1+9,98 in križanje potoka z Rečiško cesto 

s prepustom (prepust 3-1) v km 0,0+21,65.  

2) Vodno gospodarska ureditev je načrtovana sonaravno. Tlorisni potek struge je rahlo 

vijugast, dno se ohranja naravno, brežine se uredijo s sonaravnimi biotehničnimi ukrepi 

ter se na celotnem območju zvezno priključujejo na obstoječ teren in zatravijo. Pete 

brežin na območju reguliranih odsekov potoka se predvidoma zavaruje s kamnometom, 

v strugi potoka se izdelajo tudi talni pragovi za stabilizacijo struge in večjo ozračenost 

vode, v konkavah se predvidi zaščita brežin s posameznimi lesenimi piloti in oblicami. 

3) S predvideno ureditvijo se poplavna varnost izboljšuje, pretočni profili so 

dimenzionirani tako, da ne poslabšujejo odtočnih razmer ampak stanje izboljšujejo. 

4) Za zaledne vode, ki se stekajo v Rečico, se uredijo jarki oz. prepusti.  

5) Območje opuščene struge potoka se zasuje in poravna ter vzpostavi raba v skladu z 

okoliškim prostorom. Rekultivirano zemljišče se v najkrajšem možnem času sanira in 

zatravi.  

6) Obstoječa avtohtona vegetacija ob obstoječi strugi potoka se ohranja, ustrezno očisti in 

pomladi, invazivne tujerodne rastline pa se odstranijo na predpisan način. Načrt 
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krajinske arhitekure mora analizirati rastje vzdolž celotne struge potoka, investitor pa 

na ogroženih lokacijah zagotoviti izvajanje ukrepov za odstranjevanje ali nadzor 

invazivnih tujerodnih vrst.  

7) Zatravitev odkrite zemljine na brežinah regulirane struge potoka in zasipanja ob 

premostitvenih objektih se izvede s senenim nastiljem lokalnih travnikov. Prav tako se 

na brežinah predvidi zasaditev obvodne avtohtone drevesne in grmovne vegetacije.  

8) Pri izvajanju zemeljskih del in organizaciji gradbišča se zagotovijo ukrepi za zaščito 

obstoječe vegetacije, ki se jo po potrebi presadi, in ukrepi za preprečitev širjenja 

neavtohotnih in invazivnih vrst vegetacije.   

9) Za predvidene prestavitve oz. regulacije struge potoka Rečica je potrebno zagotoviti 

nadomestna vodna zemljišča. 

 
 
 

1.2. UE/RC (rekonstrukcija Ljubljanske ceste – RC) 

 
20. člen 

(situativni in niveletni potek) 
1) Obravnavani del trase Ljubljanske ceste RC poteka od navezave na južno razbremenilno 

cesto (projekt PZI, št. projekta 12-1223, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana) in se v 

levem radiju nadaljuje do predvidenega krožišča s severno razbremenilno cesto. 

2) Obravnavani del trase Ljubljanske ceste je kategoriziran kot dvopasovna državna 

regionalna cesta prvega reda, dolžina obravnavanega odseka je približno 325 m.  

3) Predvidena rekonstrukcija ceste ohranja severni rob obstoječega mostu čez Rečico (most 5-

1) in niveleto obstoječega vozišča, širitve zaradi ureditve površin za kolesarski promet so 

predvidene na obeh robovih obstoječe ceste.  

4) Vertikalni in horizontalni elementi odseka Ljubljanske ceste RC so projektirani z 

upoštevanjem projektne hitrosti 50 km/h skozi naselje.  

 
21. člen 

(tipski prečni profil) 
1) Ljubljanska cesta – RC: 

vozni pas 2 x 3,25 = 6,50 m 
robni pas 2 x 0,25 = 0,50 m 
pločnik na severnem robu 1 x 1,60 = 1,60 m 
varnostni odmik na južnem robu 1 x 0,75 = 0,75 m 
dvosmerna kolesarska steza na južnem robu 2 x 1,00 = 2,00 m 
varnostni odmik kolesarja in pešca na južnem robu  1 x 0,25 = 0,25 m 
pločnik na južnem robu 1 x 1,60 = 1,60 m 
berma 2 x 0,50 = 1,00 m 
Skupaj TPP (tipski prečni profil)  14,20 m 
 
2) Odsek Kajuhova cesta - krožno križišče K3: 

vozni pas 2 x 3,25 = 6,50 m 
robni pas 2 x 0,25 = 0,50 m 
pločnik 2 x 1,00 = 2,00 m 
varnostni pas 2 x 0,75 = 1,50 m 
kolesarska steza 2 x 1,50 = 3,00 m 
berma 2 x 0,50 = 1,00 m 
Skupaj TPP (tipski prečni profil)  14,50 m 

 
22. člen 
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(križišča in priključki) 
1) Na Ljubljanski cesti RC so načrtovana naslednja križišča: 

 K1 trikrako križišče z Gregorčičevo ulico s pasom za levo zavijanje na Ljubljanski cesti;  

 K2 trikrako križišče s Kajuhovo cesto s pasom za levo zavijanje na Ljubljanski cesti; 

 K3 štirikrako krožišče z Ljubljansko cesto (podrobneje opisano v 10. členu tega odloka) 

2) Predvidena je tudi ureditev naslednjih priključkov prometno manj obremenjenih poti, cest 

in dovozov:  

 P1 enostranski priključek - objekt Ljubljanska cesta 32; 

 dovoz do objekta Gregorčičeva ulica 15; 

 navezava pešpoti do objektov v obcestnem pasu. 

3) Dopustna je tudi ureditev drugih dostopov do objektov in zemljišč, ki v OPPN niso posebej 

opredeljeni, a bodo utemeljeno zahtevani v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije 

za predvidene prostorske ureditve. 

 
 
 

23. člen 

(deviacije) 
Predvidena je deviacija Gregorčičeve ulice. Obstoječa priključka Gregorčičeve ulice se združita in 
se na Ljubljansko cesto priključita v skupnem križišču. 
 

24. člen 

(cestni objekti) 
1) Ob južni strani Ljubljanske ceste (UE/RC), na območju obstoječega mostu (most 5-1) je 

predvidena gradnja podpornega zidu (PZ-01) v dolžini približno 88 m, višine od 3,2 m do 4,5 m. 

Zid bo na nivoju ceste razširjen s konzolo širine 1,5 m, na kateri bo potekala pešpot.  

2) Izvedba podpornih in opornih zidov je predvidena tudi ob deviaciji Gregorčičeve ulice ter ob 

objektu Ljubljanska cesta 32. 

3) Predvideni cestni objekti so prikazani v grafičnem delu OPPN. 

 
25. člen 

(peš in kolesarski promet) 
Ob trasi Ljubljanske ceste RC so predvidene naslednje površine za peš in kolesarski promet: 
 na odseku od navezave na južno razbremenilno cesto do križišča s Kajuhovo cesto so 

kolesarji vodeni ob južnem robu cestišča enostransko dvosmerno, pešci pa dvostransko 

enosmerno,  širina kolesarske poti je 2 m, širina hodnika za pešce je 2 x 1,6 m;  

 na odseku od križišča s Kajuhovo cesto do krožišča s Seliško cesto so kolesarji in pešci 

vodeni dvostransko enosmerno, širina kolesarske poti je 2 x 1 m, širina hodnika za pešce je  

2 x 1,6 m. 

 
26. člen 

(pogoji za krajinsko-arhitekturne rešitve) 
1) Celotna poteza Ljubljanske ceste RC se načrtuje s poudarkom na krajinskem urejanju 

umestitve v primestni prostor, ki naj ustvarja novo vstopno potezo kot rekonstruiranje 

nekdanjega vhoda na Bled. S krajinsko arhitekturnimi ukrepi naj se poleg poudarka 

vstopnega območja oblikuje tudi kakovosten obcestni prostor s poudarkom na površinah 

za pešce in kolesarje (optično vodenje in prijetnost obcestnega ambienta, preglednost 

cestnega koridorja).  

2) Cilj in namen krajinsko arhitekturnega urejanja je povezati prostor ob cesti ter ga 

narediti prepoznavnega kot vstop v turistično središče. V območju vzhodnega vstopa na 
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Bled naj se s kontinuiranimi zasaditvami zagotovi izgled celostne urejenosti. Obstoječo 

pozidavo ob cesti naj se s krajinsko arhitekturno ureditvijo med seboj poveže v 

prepoznaven zeleni sistem in, v kolikor je mogoče, vključi v sooblikovanje uličnega 

programa (npr. tematski park pred informacijskim središčem, pred stavbo Gozdnega 

gospodarstva Bled ipd.). 

3) Za predvidene obcestne krajinsko arhitekturne ureditve mora biti izdelan načrt 

krajinske arhitekture. Investitor mora zagotoviti tudi nadzor odgovornega projektanta 

načrta krajinske arhitekture nad izvedbo del.  

4) Načrt krajinske arhitekture mora izhajati iz podatkov o obstoječi drevesni in grmovni 

vegetaciji. Kvalitetno obstoječo vegetacijo je treba upoštevati v okviru krajinsko 

arhitekturne ureditve in jo kot element smiselno vključiti v zeleni sistem, nevitalna ali 

poškodovana drevesa pa se odstrani. 

5) Izbrane rastlinske vrste se morajo v največji možni meri približevati okoliškim 

avtohtonim rastlinskim združbam. Uporaba tujerodnih vrst lahko izhaja iz kulturno-

krajinsko ureditvenih zahtev, npr. pri oblikovanju krajinskih poudarkov v sklopu 

parternih ureditev posameznih objektov.  

6) Ureditev obcestnega prostora mora izpolnjevati zahteve, ki jih postavlja varnost prometa 

in ne sme ovirati preglednosti na cesti.   

7) Obcestna drevoredna zasaditev se predvidi skladno s prikazom v grafičnem delu OPPN 

na južnem robu cestišča med objektom Ljubljanska cesta 32 in krožiščem K3. 

8) Ozelenitev ob cesti, ki je javnega značaja, mora biti izvedena hkrati z rekonstrukcijo 

ceste.  

9) Ker so na območju vzhodnega vstopa na Bled poleg rekonstrukcije Ljubljanske ceste 

predvidene tudi nekatere dolgoročne spremembe (umik bencinskega servisa na 

Ljubljanski cesti 30 na drugo lokacijo), naj se predvidi fazna krajinsko arhitekturna 

preureditev tega območja. V prvi fazi naj se brez večjih posegov v vitalne dele območja 

bencinskega servisa, s krajinsko arhitekturno ureditvijo v čim večji možni meri sanira 

obstoječe stanje, tako, da se bo lahko smiselno vključilo v ureditev obcestnega prostora 

po odstranitvi objekta. Po umiku bencinskega servisa se za urejanje obcestnih krajinsko 

arhitekturnih rešitev nameni pas zemljišč v širini najmanj 2,5 m.  

10) Na območju objekta Ljubljanska cesta 27 (informacijsko središče) se s pločnika predvidi 

peš navezave na parterno ureditev objekta, v sklopu katere je predvidena parkovna 

ureditev z gostinsko teraso in otroškim igriščem, del površin ob objektu se nameni za 

ureditev občasne odprte tržnice. Z ozelenitvijo obcestnega prostora naj se zagotavlja, da 

bo zaradi predvidene vsebine (informacijsko središče) objekt dobro opazen.  

11) Na območju objektov Koritenska cesta 3 in 7 se ob pločniku predvidi ozelenitev 

obcestnega prostora, s katero se obstoječo pozidavo s pripadajočo zunanjo ureditvijo 

zakrije in vizualno loči od cestnega ambienta. 

12) Ob celotni potezi predvidene rekonstrukcije ceste se, kjer obstoječa pozidava to 

omogoča, predvidi pas v širini najmanj 2,5 m oz. v širini, ki je potrebna za predvidene 

krajinsko arhitekturne rešitve za potrebe ureditve javnih zelenih površin. 

13) Na območju ob objektu Ljubljanska cesta 17-19 se predvidi zasaditev novih parkovnih 

vrst dreves. V obcestnem pasu se ob pločniku predvidi razširitev peš površin v smislu 

žepnega parka, ki se ga uredi kot tlakovana površina in opremi s klopmi. 

14) Na severni strani objekta Ljubljanska cesta 32 se zaradi urejanja površin za pešce in 

kolesarje zmanjša površina parkirnega prostora. Nivo zunanje ureditve ob severni strani 

objekta se uskladi in prilagodi niveleti hodnika za pešce.  
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15) Na celotnem območju trase mora biti urbana oprema med seboj poenotena in 

prilagojena urbani opremi, predstavljeni v občinskem katalogu urbane opreme (Predlog 

uličnega pohištva in cestne opreme v Občini Bled, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

arhitekturo, september 2013).  

16) Obstoječi oglaševalni objekti, ki se pojavljajo v obcestnem prostoru na obravnavanem 

odseku Ljubljanske ceste, niso dopustni in jih je treba odstraniti. Oglaševanje dejavnosti 

je dopustno samo na parcelah objektov v skladu z občinskim odlokom o oglaševanju ter 

katalogom ulične opreme ter ob soglasju Občine Bled in upravljavca državnih cest. Na 

območju objekta Ljubljanska cesta 27 (informacijsko središče) je dopustna postavitev 

totema.  

17) V obcestnem prostoru je dopustna postavitev znakov za usmerjanje obiskovalcev (npr. 

proti centralnemu parkirišču, informacijskemu središču,…) ob soglasju Občine Bled in 

upravljavca državnih cest. 

18) Vse zasaditve se predvidi izven pregledne berme, preglednostnih trikotnikov ter izven 

prostora za postavitev prometne signalizacije in opreme (npr. odmik debel dreves od 

roba pločnika mora biti vsaj 2 m). 

 
27. člen 

(odstranitve objektov) 
V območju načrtovane ureditve Ljubljanske ceste RC se odstranijo naslednji objekti:  
 zmanjšanje površin za parkirišča pred objektom Ljubljanska cesta 32; 

 ukinitev stopnic v sklopu pešpoti do objekta Ljubljanska cesta 21; 

 ukinitev stopnic v sklopu pešpoti do objekta Gregorčičeva ulica 13. 

 
1.3. UE/LC (rekonstrukcija Ljubljanske ceste – LC) 

 
28. člen 

(situativni in niveletni potek) 
1) Obravnavani del trase Ljubljanske ceste LC poteka od predvidenega krožišča s severno 

razbremenilno cesto in se nadaljuje proti zahodu do navezave na obstoječe stanje za križiščem z 

Ribensko cesto.  

2) Obravnavani del trase Ljubljanske ceste LC je kategoriziran kot dvopasovna lokalna zbirna 

cesta, dolžina obravnavanega odseka je približno 150 m.  

3) Predvidena rekonstrukcija ceste v največji možni meri ohranja južni rob in niveleto 

obstoječega vozišča, širitev zaradi ureditve zelenega pasu ob pločniku je na posameznih delih 

predvidena na obeh robovih ceste. 

4) Vertikalni in horizontalni elementi odseka Ljubljanske ceste LC so projektirani z 

upoštevanjem projektne hitrosti 50 km/h skozi naselje.  

29. člen 

(tipski prečni profil) 
Ljubljanska cesta – LC: 
vozni pas 2 x 3,00 = 6,00 m 
pločnik na južnem robu 1 x 2,00 = 2,00 m 
vmesna zelenica na severnem robu 1 x 2,50 = 2,50 m 
pločnik na severnem robu 1 x 2,50 = 2,50 m 
berma 2 x 0,50 = 1,00 m 
Skupaj TPP (tipski prečni profil)  14,00 m 
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30. člen 

(križišča in priključki) 
1) Na Ljubljanski cesti LC je predvidena rekonstrukcija križišča K4, ki predstavlja štirikrako 

križišče Ljubljanske ceste z Ribensko cesto in cesto na Grič. 

2) Predvidena je tudi ureditev naslednjih priključkov prometno manj obremenjenih poti, cest 

in dovozov:  

 P2 enostranski priključek - namenjen za novo predvideno ureditev na UE/2; 

 P3  enostranski priključek - objekt Ljubljanska cesta 15; 

 P3a enostranski priključek - objekt Ljubljanska cesta 26 (uvoz na cesto dovoljen le desno); 

 P4  enostranski priključek – objekt Ljubljanska cesta 13a; 

 P5  enostranski priključek  - Zagoriška cesta (desno/desno); 

 dovoz do objekta Grič 7. 

3) Dopustna je tudi ureditev drugih dostopov do objektov in zemljišč, ki v OPPN niso posebej 

opredeljeni, a bodo utemeljeno zahtevani v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije 

za predvidene prostorske ureditve. 

 
31. člen 

(cestni objekti) 
1) Na Ljubljanski cesti LC je predvidena izvedba naslednjih opornih zidov: 

 oporni zid ob parkirišču objekta Ljubljanska cesta 9 in 11; 

 oporni zid ob vzhodnem in zahodnem kraku uvoza na parcelo objekta Grič 7. 

2) Predvideni cestni objekti so prikazani v grafičnem delu OPPN. 

 
32. člen 

(peš in kolesarski promet) 
Ob trasi Ljubljanske ceste LC so predvidene naslednje površine za peš in kolesarski promet: 
 na odseku od krožišča s Seliško cesto proti centru Bleda so kolesarji vodeni po vozišču; 

 na odseku od krožišča s Seliško cesto proti centru Bleda je na južni strani ceste predvidena 

rekonstrukcija obstoječega hodnika za pešce v tlakovani izvedbi ter navezava na obstoječe 

stanje, na severni strani ceste pa je predvidena ureditev hodnika za pešce širine 2,5 m, v 

tlakovani izvedbi, ki bo od vozišča ločen z zelenim pasom širine 2,5 m. 

 
33. člen 

(postajališča javnega prometa) 
1) Na obravnavanem odseku Ljubljanske ceste LC se pred hotelom Union nahajata dve 

obstoječi avtobusni postajališči na obeh straneh ceste, ki se ohranjata.  

2) V primeru spremembe koncepta javnega prometnega omrežja in posledični opustitvi 

obstoječih postajališč, se proste površine lahko nameni za ureditev obcestnega pasu (npr. 

razširitev površin za peš promet v manjši trg).  

 
34. člen 

(pogoji za krajinsko-arhitekturne rešitve) 
1) Celotna poteza Ljubljanske ceste LC se načrtuje s poudarkom na krajinsko arhitekturnem 

urejanju umestitve v mestni prostor, s katerim se v območju vzpostavi prepoznavnost in ustvari 

njegovo identiteto kot ambient Bleda. S krajinsko arhitekturnimi ukrepi naj se oblikuje tudi 

kakovosten obcestni prostor s poudarkom na površinah za pešce in kolesarje (optično vodenje 

in prijetnost obcestnega ambienta, preglednost cestnega koridorja).  

2) V območju se s kontinuiranimi krajinsko arhitekturnimi ukrepi (zasaditve, oblikovanje 

utrjenih površin ipd.) zagotovi izgled celostne urejenosti. Pozidavo ob cesti naj se s krajinsko 
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arhitekturno ureditvijo med seboj poveže v prepoznaven zeleni sistem in, v kolikor je mogoče, 

vključi v sooblikovanje uličnega programa (npr. ureditev trgov pred objektoma Ljubljanska cesta 

13a in Ljubljanska cesta  9 in 11). 

3) Krajinsko arhitekturne rešitve naj se navezujejo na obstoječe kvalitetne ureditve območij, 

na katera se priključujejo in jih nadaljujejo (npr. tlakovanje pločnikov na način, kot je značilno za 

Ljubljansko cesto v nadaljevanju od križišča s Prešernovo cesto proti jezeru). 

4) Za predvidene obcestne krajinsko arhitekturne ureditve mora biti izdelan načrt krajinske 

arhitekture. Investitor mora zagotoviti tudi nadzor odgovornega projektanta načrta krajinske 

arhitekture nad izvedbo del.  

5) Ureditev obcestnega prostora mora izhajati iz obstoječih rastiščnih razmer in mora 

predvideti novo zasaditev z uporabo avtohtonih vrst vegetacije. Kvalitetno obstoječo vegetacijo 

je treba upoštevati v okviru krajinsko arhitekturne ureditve in jo kot element smiselno vključiti 

v zeleni sistem, nevitalna ali poškodovana drevesa pa se odstrani. 

6) Pri oblikovanju krajinskih poudarkov v sklopu parternih ureditev posameznih objektov ob 

Ljubljanski cesti se lahko uporabijo tudi neavtohtone okrasne vrste, ki so ustrezne za specifične 

rastne razmere, ki vladajo v obcestnem prostoru in so ob tem enostavne za vzdrževanje.   

7) Ureditev obcestnega prostora mora izpolnjevati zahteve, ki jih postavlja varnost prometa in 

ne sme ovirati preglednosti. 

8) Ozelenitev ob cesti, ki je javnega značaja, mora biti izvedena hkrati z rekonstrukcijo ceste.  

9) Obcestna drevoredna zasaditev se predvidi skladno s prikazom v grafičnem delu OPPN na 

območju med krožiščem K3 in križiščem K4. 

10) Ker so na območju vzhodnega vstopa na Bled poleg rekonstrukcije Ljubljanske ceste 

predvidene tudi nekatere dolgoročne spremembe (umik bencinskega servisa na Ljubljanski cesti 

15a in policijske postaje na Seliški cesti 1 na drugo lokacijo), naj se predvidi fazna krajinsko 

arhitekturna preureditev tega območja. V prvi fazi naj se brez večjih posegov v vitalne dele 

območja bencinskega servisa in policijske postaje, s krajinsko arhitekturno ureditvijo v čim večji 

možni meri sanira obstoječe stanje, tako, da se bo lahko smiselno vključilo v ureditev obcestnega 

prostora po odstranitvi objektov. Po umiku bencinskega servisa se za urejanje obcestnih 

krajinsko arhitekturnih rešitev nameni pas zemljišč v širini najmanj 2,5 m.  

11) Na območju objektov Ljubljanska cesta 13a in Ljubljanska cesta 9 in 11 naj se s pločnika 

predvidi navezavo na parterne ureditve objektov. Prostor pred objekti naj se tlakuje in uredi kot 

manjši trg. Dvoriščni prostor pred stavbama Ljubljanska cesta 9 in 11 mora ostati ločen od 

uličnega sistema. 

12) Na območju objekta Ljubljanska cesta 15 je potrebno v sklopu zunanje ureditve ponovno 

vzpostaviti vrt, kakršen je bil v preteklosti značilen za vile.  

13) Obstoječi drevored pred objektom Ljubljanska cesta 26 ob pločniku se ohrani, pri čemer se 

nevitalna oz. poškodovana drevesa odstrani in nadomesti z novimi. 

14) Območje za obstoječo avtobusno postajo na južni strani Ljubljanske ceste naj se uredi kot 

žepni park. V primeru dolgoročne ukinitve obstoječih avtobusnih postaj, na obeh straneh ceste, 

naj se pripadajoči prostor uredi kot razširitev ob pločniku v smislu tlakovane površine, 

opremljene z urbano opremo, ki naj se smiselno poveže z območjem zelenih površin.  

15) Na celotnem območju mora biti urbana oprema med seboj poenotena in prilagojena urbani 

opremi, predstavljeni v občinskem katalogu urbane opreme (Predlog uličnega pohištva in cestne 

opreme v Občini Bled, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, september 2013).  

16) Obstoječi oglaševalni objekti, ki se pojavljajo v obcestnem prostoru na obravnavanem 

odseku Ljubljanske ceste, niso dopustni in jih je treba odstraniti. Oglaševanje dejavnosti je 

dopustno samo na parcelah objektov v skladu z občinskim katalogom ulične opreme in ob 

soglasju Občine Bled.  
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17) V obcestnem prostoru je dopustna postavitev znakov za usmerjanje obiskovalcev (npr. proti 

centralnemu parkirišču, informacijskemu središču,…) ob soglasju Občine Bled, do 

prekategorizacije v občinsko cesto tudi ob soglasju upravljavca državnih cest.  

 
35. člen 

(gradnja pomožnih objektov na območju prometnih površin) 
1) Za gradnjo pomožnih objektov na območju prometnih površin se smiselno uporabljajo 

splošni prostorsko izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja pomožnih objektov, 

ki jih določa OPN Občine Bled ter tabele v Prilogi 1 k OPN Občine Bled, ki določajo vrste 

pomožnih objektov, ki jih je dopustno graditi v območjih prometnih površin. 

2) Dopustna so tudi redna in investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist v 

skladu z Zakonom o cestah ter rekonstrukcije. 

 
2. OBMOČJE OBCESTNE POZIDAVE 

 
36. člen 

(delitev območja obcestne pozidave) 
Območje obcestne pozidave se deli na deset ureditvenih enot: 
 UE/1: obsega območje hotelskega kompleksa Union s podzemno garažo (objekta LJ 9 in LJ 

11); 

 UE/2: obsega območje naslednjih obstoječih objektov: trgovski objekt (objekt LJ 13a), dom 

upokojencev (objekt LJ 15), bencinski servis (objekt LJ 15a), policijska postaja (objekt SE 1) 

ter zunanje, zelene površine obstoječih stanovanjskih objektov iz sosednje enote urejanja 

prostora z oznako BL-14; 

 UE/3: obsega območje obstoječega stanovanjsko–poslovnega objekta z garažo (objekt LJ 

20); 

 UE/4: obsega območje zelenih površin med Ljubljansko cesto in stanovanjskim območjem z 

oznako ZG-1; 

 UE/5: obsega območje naslednjih obstoječih objektov: parkirišče v javni rabi (JP), 

stanovanjsko-gostinski objekt (objekt LJ 26), vila (objekt LJ 28) ter nepozidani stavbni 

zemljišči s parc. št. 329/5 in 329/6, obe k.o. Želeče; 

 UE/6: obsega območje obstoječega poslovnega objekta s stanovanjsko enoto (objekt LJ 17-

19); 

 UE/7: obsega območje obstoječih stanovanjskih objektov (objekt LJ 21, objekt LJ 23-25); 

 UE/8: obsega širše območje obstoječega informacijskega središča z zunanjo ureditvijo 

(objekt LJ 27); 

 UE/9: obsega območje obstoječega bencinskega servisa z avtopralnico (objekt LJ 30); 

 UE/10: obsega območje obstoječega poslovnega objekta z apartmaji (objekt LJ 32). 

 
37. člen 

(splošni pogoji za urejanje obcestnega prostora) 
1) Območje obcestne pozidave ob Ljubljanski in Seliški cesti je v OPPN vključeno z namenom, 

da se sočasno z ureditvijo severne razbremenilne ceste omogoči tudi vsebinska prenova 

obcestnega prostora s poudarkom na krajinsko arhitekturni zasnovi. 

2) Namen predvidenih ureditev je sanacija degradiranega vstopnega območja v turistično 

središče z namenom doseganja prepoznavnosti prostora. Posebna pozornost je namenjena 

vodenju in usmerjanju  pešca kot enakovrednega soudeleženca v prometu in poenotenju zelenih 

potez ter krajinsko arhitekturnemu urejanju javnih in poljavnih površin v obcestnem pasu.  
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3) Obravnavano območje v večjem delu obsega zemljišča obstoječih objektov z zunanjimi 

ureditvami, na območju praktično ni prostih površin za novo pozidavo. Večja prosta površina se 

nahaja le na območju UE/5, ob objektu LJ 28, vendar v večjem delu predstavlja zunanji prostor 

(vrt) stavbne dediščine, zato je na tem delu umeščanje novih ureditev oz. objektov dopustno le 

pod pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na preostalih območjih so 

novogradnje dopustne le kot nadomestitve obstoječih, poprej odstranjenih objektov. 

4) Vsi posegi na obstoječih objektih in morebitni novi objekti morajo biti oblikovno usklajeni 

in zasnovani skladno z urbanim pomenom lokacije, ki predstavlja vzhodni vstop v mesto. Cilj 

prenove obcestne pozidave je vzpostavitev kvalitetne ulične fasade ob vstopnem delu 

Ljubljanske ceste, ki naj se v čim večji možni meri odpira proti površinam za pešce.  

5) Površine med glavnimi (uličnimi) fasadami objektov in javnimi površinami naj bodo v čim 

večji meri namenjene pešcem, parkiranje ter ostale servisne površine pa naj se umeščajo v 

ozadju ureditvenih enot. Postavitev novih ograj v obcestnem pasu ni dopustna, saditev živih mej 

in ostale vegetacije pa samo v skladu s celostno krajinsko arhitekturno prenovo obcestnega 

pasu. 

6) Ozelenitve zunanjih površin morajo biti usklajene s krajinsko arhitekturno zasnovo širšega 

območja obcestnega pasu, prav tako mora biti usklajeno tlakovanje zunanjih površin ter izbor 

ostale urbane opreme. 

7) V grafičnem delu OPPN je za območja, na katerih novogradnje v primeru odstranitve 

obstoječih objektov lahko odstopajo od lege in velikosti obstoječih objektov, določena gradbena 

meja. Gradbena meja (GM) je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je 

dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji.  

8) Priključevanje objektov na omrežja prometne, komunalne, energetske in komunikacijske 

infrastrukture se izvede v skladu s potrebami posameznih objektov ter s pogoji upravljavcev 

infrastrukture. 

 
38. člen 

(namenska raba) 
Podrobnejšo namensko rabo posameznih ureditvenih enot določa OPN Občine Bled in je sledeča: 
 UE/1: BT – površine za turizem 

Ureditvena enota je namenjena hotelom in drugim objektom za turistično ponudbo in 
nastanitev. 

 UE/2, UE/6, UE/8 in UE/9: CDd – druga območja centralnih dejavnosti brez stanovanj 

Ureditvene enote so namenjene družbeni, oskrbni in storitveni dejavnosti brez bivanja.  
 UE/3, UE/5, UE/7 in UE/10: CU – osrednja območja centralnih dejavnosti 

Ureditvene enote so namenjene trgovski, oskrbni, storitveni, upravni, socialni, zdravstveni, 
kulturni in podobnim dejavnostim ter bivanju. Pritličje stavb mora biti v javni rabi. 
 UE/4: ZP – parki 

Ureditvena enota je namenjena ureditvi parkovnih oz. drugih odprtih površin za preživljanje 
prostega časa in za izboljšanje kakovosti bivanja. 
 

39. člen 

(dopustni posegi) 
1) Za posege na obstoječih objektih in gradnjo novih objektov se smiselno uporabljajo splošni 

prostorsko izvedbeni pogoji ter podrobnejši prostorsko izvedbeni pogoji (npr. glede dopustne 

izrabe prostora na gradbeni parceli, glede vrst dopustnih objektov in dejavnosti, glede 

minimalnega števila parkirnih mest, glede oblikovanja objektov,…), ki jih za posamezno 

namensko rabo določa OPN Občine Bled, če ni s tem odlokom določeno drugače.  
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2) Na vseh zakonito zgrajenih objektih so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez 

povečanja prostornine objekta in sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo 

prostorske enote, če ni s tem odlokom določeno drugače. 

3) Novogradnje v enakih ali manjših gabaritih ter z enakimi oz. večjimi odmiki od parcelnih 

mej so dopustne samo kot nadomestitve obstoječih, poprej odstranjenih objektov, če ni s tem 

odlokom določeno drugače.  

4) Gradnja kletnih etaž je dopustna pri vseh zahtevnih in manj zahtevnih objektih. 

5) Odstranitve objektov so dopustne na celotnem območju obcestne pozidave, razen za objekte 

kulturne dediščine, ki jih je dopustno odstraniti le pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja 

varstva kulturne dediščine. 

6) Za gradnjo pomožnih objektov se smiselno uporabljajo splošni prostorsko izvedbeni pogoji 

glede gradnje, postavitve in oblikovanja pomožnih objektov, ki jih določa OPN Občine Bled ter 

tabela v Prilogi 1 k OPN Občine Bled, ki določa vrste pomožnih objektov, ki jih je dopustno 

graditi v posameznih območjih podrobne namenske rabe. Umestitev pomožnih objektov ob 

ulične fasade ni dopustna.  

40. člen 

(posebni pogoji za posege v posameznih ureditvenih enotah) 
1) UE/1: 

Objekt LJ 9,11: 
- dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez povečanja prostornine objekta in 
sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo prostorske enote. 
2) UE/2: 

Objekt LJ 13a:  
 dolgoročno je predvidena selitev obstoječe dejavnosti (trgovski center Mercator) na drugo 

lokacijo, prostor pa se namenja novemu mestotvornemu programu; 

 do odstranitve so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja 

prostornine objekta;  

 pokrit gostinski vrt na jugovzhodnem delu objekta se odstrani; 

 površine med ulično fasado stavbe in javnim prostorom je potrebno oblikovati izrazito 

urbano in usklajeno s predvidenimi obcestnimi ureditvami ob Ljubljanski cesti; 

 urejanje parkirišč na ulični strani objekta ni dopustno; 

 v primeru odstranitve objekta in novogradnje, je obvezno upoštevanje gradbene meje; 

 višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1; 

 na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 

 CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,  
 CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,  
 CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,  
 CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,  
 CC-SI 12301 Trgovske stavbe,  
 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,  
 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,  
 CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,  

CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo 
otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, 
zelenice in druge urejene zelene površine,  

 CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja.  
Objekt LJ 15:  
 objekt je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13362: Bled – Vila Ljubljanska 15) 

in se ohranja;  
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 vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji 

pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine; 

 ob objektu je potrebno vzpostaviti mestni vrt, v katerega je potrebno vključiti obstoječo 

kvalitetno vegetacijo;  

 za ureditev zunanjih površin je obvezna izdelava načrta krajinske arhitekture.  

Objekta LJ 15a in SE 1:  
 dolgoročno je predvidena selitev obstoječih dejavnosti (bencinski servis in policijska 

postaja) na drugo lokacijo, prostor pa se namenja novemu mestotvornemu programu; 

 do odstranitve so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja 

prostornine objekta;  

 pri umestitvi novega objekta je obvezno upoštevanje gradbene meje; 

 višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1; 

 dopustna je gradnja enega ali dveh ločenih objektov, glede na število in program objektov je 

ob predhodni uskladitvi z upravljavcem ceste dopustno prilagajanje pozicije in števila 

priključkov na severno razbremenilno cesto; 

 za predvideno novo gradnjo je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebno izdelati 

vsaj dve idejni variantni rešitvi pozidave; v postopku priprave projektne naloge in variantnih 

rešitev mora sodelovati predstavnik Občine Bled; najustreznejšo variantno rešitev potrdita 

pristojni organ Občine Bled in pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine; 

 na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 

 CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,  
 CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,  
 CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,  
 CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,  
 CC-SI 12301 Trgovske stavbe,  
 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,  
 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,  
 CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,  

CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo 
otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, 
zelenice in druge urejene zelene površine,  

 CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja;  
CC-SI 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe: samo stavbe in terminali na avtobusnih postajah in z njimi povezane 
stavbe. 

3) UE/3: 

Objekt LJ 20: 
 dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez povečanja prostornine objekta in 

sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo prostorske enote. 

4) UE/4: 

 na območju so dopustni naslednji objekti: 

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in 
druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in 
druge urejene zelene površine; 

 dopustno je vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev gospodarske javne infrastrukture ter 

drugih omrežij v javni rabi ter pomožnih infrastrukturnih objektov; 

 nove ureditve in gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture je dopustna izjemoma, 

za priključke objektov in naprav na primarno omrežje ter izjemoma na krajših odsekih za 

primarno omrežje, če kakršnakoli druga možnost gradnje in poteka ni mogoča.  

5) UE/5: 
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Parkirišče:  
 se ohranja, dopustne so prilagoditve predvidenim obcestnim ureditvam. 

Objekt LJ 26:  
 objekt je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13318: Bled - Hiša Ljubljanska 26) 

in se ohranja;  

 vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji 

pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

Objekt LJ 28:  
 objekt je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13363: Bled - Vila Ljubljanska 28) 

in se ohranja;  

 vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji 

pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine; 

 v primeru, da se za celotno območje ureditvene enote izdela strokovna rešitev za celovito 

prenovo območja, ki se jo predhodno uskladi s pristojnim zavodom za varstvo kulturne 

dediščine in Občino Bled, se na območju dopusti tudi dopolnilna gradnja znotraj določene 

gradbene meje; 

 na območju zemljišč parc. št. 329/5 in 329/6, obe k.o. Želeče, je potrebno predvideti 

obračališče za potrebe manjšega komunalnega vozila. Predvideno obračališče se lahko uredi v 

min. oddaljenosti od krožišča K3 (kot je prikazano v grafičnem delu OPPN) oz. se lahko pomakne 

v notranjost tangiranih parcel.  

6) UE/6: 

Objekt LJ 17, 19: 
 objekt je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 17377: Bled – Gozdno 

gospodarstvo Bled) in kot krajevno značilen objekt ter se ohranja; 

 dozidava objekta za potrebe kotlovnice je dopustna le na stranskih fasadah oz. se kotlovnica 

lahko predvidi kot samostojni objekt; 

 na severni strani objekta je dopustna ureditev parkirišč za potrebe obstoječega objekta, 

parkirišča morajo biti urejena tako, da se v čim večji možni meri ohranja obstoječa vitalna 

drevesa; 

 vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji 

pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

7) UE/7: 

Objekt LJ 21:  
 objekt je evidentiran kot krajevno značilen objekt in se ohranja; 

 vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji, ki jih 

za krajevno značilne objekte določa OPN Občine Bled. 

Objekt LJ 23, 25: 
 dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija in sprememba namembnosti v skladu z 

namensko rabo prostorske enote; 

 v primeru odstranitve objekta in novogradnje, je obvezno upoštevanje gradbene meje; 

 višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1; 

 dopusten faktor zazidanosti gradbene parcele je 30%. 

8) UE/8: 

Objekt LJ 27:  
 zunanja ureditev objekta mora omogočati prehodnost z okoliških javnih površin in mora 

biti usklajena s predvideno krajinsko arhitekturno prenovo obcestnih površin; 

 ob objektu je dopustna ureditev nepokrite tržnice ter postavitev mlekomata; 

 dopustna je postavitev označevalnega totema za informacijsko središče; 
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 parkirišče na severni strani objekta se ohranja; 

 v sklopu zunanje ureditve objekta ter urejanja Ljubljanske ceste je predvidena tudi ureditev 

obvodnih površin potoka Rečica znotraj območja ureditvene enote, za dostop do vzhodnega 

brega potoka je na območju dopustna umestitev brvi za pešce.  

9) UE/9: 

Objekt LJ 30:  
 dolgoročno je predvidena selitev obstoječe dejavnosti (bencinski servis) na drugo lokacijo, 

prostor pa se namenja novemu mestotvornemu programu; 

 do odstranitve so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja 

prostornine objekta; 

 med novo predvidenim objektom ter Ljubljansko cesto je potrebno izvesti krajinsko 

ureditev, skladno s celostno prenovo obcestnih površin; 

 pri umestitvi novega objekta je obvezno upoštevanje gradbene meje; 

 višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1; 

 dostop do novega objekta je potrebno urediti s Koritenske ceste; 

 za predvideno novo gradnjo je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebno izdelati 

vsaj dve idejni variantni rešitvi pozidave; v postopku priprave projektne naloge in variantnih 

rešitev mora sodelovati predstavnik Občine Bled; najustreznejšo variantno rešitev potrdi 

pristojni organ Občine Bled; 

 na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 

 CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,  
 CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,  
 CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,  
 CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,  
 CC-SI 12301 Trgovske stavbe,  
 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,  
 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,  
 CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,  

CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo 
otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, 
zelenice in druge urejene zelene površine,  

 CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja; 
CC-SI 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi 
povezane stavbe: samo stavbe in terminali na avtobusnih postajah in z njimi povezane 
stavbe. 

10) UE/10: 

Objekt LJ 32:  
 dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez povečanja prostornine in sprememba 

namembnosti v skladu z namensko rabo prostorske enote; 

 ob južni in vzhodni strani objekta je dopustna ureditev parkirišč za potrebe objekta; 

 za potrebe dostopa do parkirišč na južni strani objekta se predvidi enosmerni dovoz, ki 

delno sega izven območja OPPN, na zemljišče parc. št. 320/13, k.o. Želeče; 

 površine med ulično fasado stavbe in javnim prostorom je potrebno oblikovati izrazito 

urbano in usklajeno s predvidenimi obcestnimi ureditvami ob Ljubljanski cesti; 

 razen parkirišč, prikazanih v ureditveni situaciji, parkirišča na ulični strani objekta niso 

dopustna.  

 
 

IV. POGOJI GLEDE GRADNJE, KRIŽANJ, PRILAGODITEV IN PRESTAVITEV 

GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
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41. člen 

(skupne določbe) 
1) Pri izgradnji gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra je treba 

upoštevati načrtovane rešitve, ki jih določa idejni projekt: Severna razbremenilna cesta 

na Bledu, ki ga je pod številko projekta 12-1483 izdelalo podjetje PNZ svetovanje 

projektiranje, d.o.o., Ljubljana in je sestavni del prilog tega OPPN.  

2) Zaradi gradnje severne razbremenilne ceste in pripadajočih ureditev so predvidene 

odstranitve, zaščite, prestavitve, obnove, dograditve ter povečevanje zmogljivosti 

obstoječih ter izgradnja novih komunalnih, energetskih in komunikacijskih omrežij. 

Novo predvidene trase se morajo prilagoditi s tem OPPN predvidenim prostorskim 

ureditvam. 

3) Projektiranje in gradnja infrastrukturnih objektov, vodov in naprav mora potekati v 

skladu s smernicami posameznih nosilcev urejanja prostora ter v skladu z veljavnimi 

tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 

4) Vse obstoječe komunalne, energetske in komunikacijske naprave in objekte je potrebno 

pred začetkom del, ob nadzoru upravljavca, zakoličiti in označiti na terenu ter po potrebi 

ustrezno zaščititi.  

5) Pri gradnji komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture je treba upoštevati 

minimalne razdalje približevanj in križanj komunalnih vodov ter njihove varovalne 

pasove po veljavnih predpisih.  

6) Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora potekati usklajeno.  

7) Med gradnjo je potrebno zagotoviti nemoteno komunalno, energetsko in elektronsko 

komunikacijsko oskrbo okoliških objektov po obstoječih ali začasnih infrastrukturnih 

vodih in napravah. 

 
42. člen 

(odvajanje padavinskih vod) 
1) Ob izvajanju z OPPN predvidenih prometnih ureditev je potrebno urediti odvodnjo 

načrtovane severne razbremenilne ceste, zaščititi oz. prestaviti obstoječe kanale za padavinsko 

vodo na trasi načrtovane severne razbremenilne ceste in uskladiti oz. združiti načrtovane in 

obstoječe sisteme odvodnje na območju. 

2) V nepozidanem območju je predvideno disperzno odvajanje z zadrževanjem in osnovnim 

čiščenjem vode pred izpustom v okolje.  

3) V urbanem območju je predvideno odvodnjavanje s kanalizacijo in osnovnim čiščenjem 

vode pred izpustom v okolje.  

4) Kot odvodnik (recipient) je predviden potok Rečica. 

5) Umazano padavinsko vodo z območij parkirišč in bencinskih servisov se pred priključitvijo 

na padavinsko kanalizacijo prehodno očisti v ustreznem lovilcu olj.  

6) Odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda se uredi v skladu s predpisi, ki urejajo 

emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter emisije 

snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest. 

7) Na območju OPPN se odvodnja severne razbremenilne ceste in rekonstruiranega odseka 

Ljubljanske ceste uredi po sledečem sistemu: 

 Ljubljanska cesta: 

- M-1: odvodnja s kanalizacijo in priključkom na dolvodni odsek, ki je načrtovan v okviru 

JRC (tam čiščenje preko LO); 

- M-2, M-2a in M-2b: odvodnja s kanalizacijo in LO. 

 Po Kajuhovi, od SRC do Rečice: 
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- M-3: odvodnja s kanalizacijo po Kajuhovi do izliva v odvodnik (Rečica) (tam čiščenje 

preko LO). 

 Od krožišča na Ljubljanski cesti do Seliške ceste: 

- M-4, M-4a, M-4b in M-4c: odvodnja s kanalizacijo in odtokom proti Kajuhovi.   

 Od Seliške ceste do mostu čez Rečico: odvodnja z jarkom in LO. 

 Od mostu čez Rečico do levega pritoka Rečice: 

- M-5: disperzna odvodnja s ponikanjem, delno odvodnja z jarkom; 

- M-6: disperzna odvodnja preko travne mulde in zaščitne berme, stranske ceste se 

odvodnjavajo preko kanala M-5 in M-6 v odvodnik. 

 Od levega pritoka Rečice do prepusta čez Rečico (prepust 3-2): 

- M-7: disperzna odvodnja preko travne mulde in zaščitne berme, odvodnja z jarkom in 

LO, zaščita obstoječega kanala M-7 pod kolesarsko stezo. 

 Od prepusta čez Rečico (prepust 3-2) do avtobusne postaje v Rečici: disperzna odvodnja 

preko travne mulde in zaščitne berme. 

 Od avtobusne postaje v Rečici do konca odseka: 

- M-8 in M-9: odvodnja s kanalom M-9, podaljšanje obstoječega kanala M-8 do odvodnika. 

 
43. člen 

(vodovod) 
1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo prestavitve, zamenjave in 

zaščite obstoječega vodovodnega omrežja. 

2) Predvidene so naslednje ureditve: 

 Ljubljanska cesta: 

- V-1: zaščita, prestavitve in varovanje obstoječih vodov med gradnjo vzdolž Ljubljanske 

ceste ter lokalna prestavitev in poglobitev hišnih priključkov. 

 Severna razbremenilna cesta:   

- V-2 in V-2a: novogradnja; 

- V-3, V-3a, V-4, V-5, V-5a in V6: prestavitve v primernejše trase. 

 
 

44.  člen 

(odvajanje odpadnih vod) 
1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo prestavitve, zamenjave in 

zaščite obstoječega kanalizacijskega omrežja.  

2) Predvidene so naslednje ureditve: 

 Ljubljanska cesta: 

- F-1: zaščite obstoječih vodov med gradnjo vzdolž Ljubljanske ceste. 

 Severna razbremenilna cesta:   

- F-2 in F-3: zaščita med gradnjo, prilagoditev pokrovov jaškov; 

- F-4, F-6 in F-8: prestavitev v primernejšo traso; 

- F-5: zaščita – polno obbetoniranje obstoječega kanala, prilagoditev pokrovov jaškov; 

- F-7, F-7a, F-7b in F-7c: prestavitev v primernejšo traso, prilagoditev razbremenilnega 

objekta, izdelava novega razbremenilnika na levem bregu Rečice. 

 
45. člen 

(plinovodno omrežje) 
1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo prestavitve, zamenjave in 

zaščite obstoječega plinovodnega omrežja. 

2) Predvidene so naslednje ureditve: 
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 Ljubljanska cesta: 

- P-1: prestavitev in zaščita PL vodov; 

- P-2: nov plinovod. 

 Severna razbremenilna cesta:   

- P-3: prestavitev in zaščita PL vodov; 

- P-4: zaščita PL vodov. 

 
46. člen 

(elektroenergetsko omrežje) 
1) Na območju OPPN je razvejano obstoječe SN (srednje napetostno) in NN (nizko napetostno) 

električno omrežje v upravljanju Elektro Gorenjske d.d., ki je v večjem delu izvedeno v zračni 

obliki, manjši del kablov pa je položen v zemljo.  

2) Upravljavec distribucijskega omrežja ima zaradi povečanja potreb po električni energiji 

namen iz RTP Bled širiti elektroenergetsko omrežje, zato se na območju obravnave za ta namen 

zgradi novo elektrokabelsko kanalizacijo (EKK). Trasa EKK je predvidena vzdolž Ljubljanske 

ceste ter od krožišča severne razbremenilne ceste do navezave na Rečiško cesto. Iz glavne trase 

EKK se predvidi krajše odcepe cevi za potrebe manjših povezav do obstoječega električnega 

omrežja.  

3) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo tudi prestavitve, 

zamenjave in zaščite obstoječega elektroenergetskega omrežja. 

4) Na obstoječem SN EE omrežju so predvidene naslednje ureditve: 

 Severna razbremenilna cesta: 

- SN1 zaščita EE SN vodov; 

- SN2 in SN3: prestavitev EE SN vodov. 

 Rečiška cesta: 

- SN4: prestavitev EE SN vodov. 

5) Na obstoječem NN EE omrežju so predvidene naslednje ureditve: 

 krožišče Ljubljanske ceste in Seliške ceste: 

- NN1: prestavitev EE NN vodov. 

 Severna razbremenilna cesta: 

- NN2: zaščita EE NN vodov. 

- NN3, NN5 in NN6: prestavitev EE NN vodov. 

 Partizanska cesta: 

- NN4: prestavitev EE NN vodov. 

 Kolodvorska cesta: 

- NN7: prestavitev EE NN vodov. 

 
47.  člen 

(cestna razsvetljava) 
1) Na območju OPPN se razsvetljava predvidi vzdolž severne razbremenilne ceste in vzdolž 

Ljubljanske ceste, na območju poteka v naselju ter na vseh konfliktnih točkah kot so npr.: 

križišča, krožišča, področja zožitev ali razširitev cestnega telesa, prehodi za pešce, avtobusna 

postajališča, parkirišča. 

2) Napajanje cestne razsvetljave se predvidi iz najmanj dveh prižigališč, ki bosta napajani iz 

transformatorske postaje.   

3) Obstoječa cestna razsvetljava na obravnavanem odseku Ljubljanske ceste in Rečiške se v 

celoti zamenja z novo oz. se implementira v smiselno celoto nove postavitve cestne razsvetljave.  

4) Cestno razsvetljavo se uredi z okolju prijaznimi svetili v skladu s predpisi, ki urejajo mejne 

vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.  
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48. člen 

(komunikacijsko omrežje) 
1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljavca izvedejo prestavitve, zamenjave in 

zaščite obstoječega komunikacijskega omrežja. 

2) Na TK omrežju Telekoma Slovenije so predvidene naslednje ureditve: 

 Ljubljanska cesta: 

- TK-TS-1: prestavitev TK vodov; 

- TK-TS-1A, TK-TS-2 , TK-TS-4, TK-TS-5 in TK-TS-6: zaščita TK vodov. 

 krožišče Ljubljanske ceste in Seliške ceste: 

- TK-TS-3: prestavitev TK vodov. 

 Severna razbremenilna cesta: 

- TK-TS-7, TK-TS-8 in TK-TS-10: prestavitev TK vodov; 

- TK-TS-7a in TK-TS-11: zaščita TK vodov. 

 križišče Partizanske ceste in severne razbremenilne ceste:  

- TK-TS-9: prestavitev TK vodov. 

 Kolodvorska cesta:  

- TK-TS-12: zaščita TK vodov. 

3) Na TK omrežju Telemach so predvidene naslednje ureditve: 

 Ljubljanska cesta: 

- TK-TM-1: prestavitev TK vodov. 

 Severna razbremenilna cesta: 

- TK-TM-2: prestavitev TK vodov. 

 
 

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 

 
49. člen 

(ohranjanje kulturne dediščine) 
1) Na območju OPPN se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:  

 EŠD 13140, Bled – Marijina kapelica na Rečiški cesti (stavbna dediščina); 

 EŠD 13232, Bled - Ambient Bleda (kulturna krajina); 

 EŠD 13265, Bled - Vaško jedro Rečica (naselbinska dediščina); 

 EŠD 13269, Bled - Jedro vasi Zagorice (naselbinska dediščina); 

 EŠD 13318, Bled - Hiša Ljubljanska 26 (stavbna dediščina); 

 EŠD 13362, Bled - Vila Ljubljanska 15 (stavbna dediščina); 

 EŠD 13363, Bled -Vila Ljubljanska 28 (stavbna dediščina); 

 EŠD 17377, Bled - Gozdno gospodarstvo Bled (stavbna dediščina); 

 EŠD 14640, Bled - Mrakova domačija (vplivno območje). 

2) Območja enot kulturne dediščine so razvidna v grafičnem delu OPPN, v prikazu stanja 

prostora in drugih uradnih evidencah.  

3) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali 

uničenjem.  

4) Prostorske ureditve morajo biti prilagojene celostnemu ohranjanju kulturne dediščine tudi 

v vplivnem območju kulturnega spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega 

kulturnega spomenika ali dediščine. 

5) Vse ureditve v okolici območij in objektov kulturne dediščine morajo po zaključku 

predvidenih posegov ohraniti obstoječe vizualne značilnosti obravnavanega območja.  
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6) Za vse posege v enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti soglasje pristojne strokovne 

javne službe skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.  

7)  Na območju OPPN so bile opravljene predhodne arheološke raziskave. Na podlagi 

rezultatov ekstenzivnega pregleda poteka postopek evidentiranja novih arheoloških najdišč. 

Pogoje za poseganje v ta območja bo pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine podal v 

nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije. 

8)  Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki 

najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, 

da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 

arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja 

ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, 

dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in 

druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 

 
 

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE 

NARAVE 

 
50. člen 

(splošno) 
 

Trasa severne razbremenilne ceste je bila s stališča okoljskih sestavin obravnavana v okviru 
postopka celovite presoje vplivov na okolje, ki je bil izveden v okviru priprave OPN Občine Bled. 
 

51.  člen 

(ohranjanje narave) 
1) Na območju OPPN se nahaja drevesna naravna vrednota lokalnega pomena ev. št. 5241 Bled 

– hrasti ob Cesti v Vintgar. Obstoječ hrastov drevored se v celotni ohranja, posegi v cestišče na 

območju drevoreda niso predvideni. 

2) V neposredni bližini območja OPPN se nahajata geomorfološki in geološki naravni vrednoti 

lokalnega pomena ev. št. 5107 Bled – morena 1 in ev. št. 5412 Bled – morena 2. Posegi zaradi 

predvidenih prostorskih ureditev na območje moren niso predvideni, prav tako na območju 

naravnih vrednot ni dopustno odlaganje gradbenega ter odkopnega materiala. 

3) V vodotoku Rečica se nahajata zavarovani evropski pomembni vrsti: školjka potočni škržek 

in rak koščak, zato je pri posegih v vodotok potrebno upoštevati naslednje pogoje: 

 ohranja se peščeno in gramozno dno, ureditve betonske struge niso dopustne; 

 lastnosti potoka ni dopustno spreminjati (širina in globina struge, hitrost pretoka); 

 pri regulacijah in prestavitvah je potrebno strugo in brežine urejati sonaravno, v čim večji 

meri naj se ohranja obstoječa obrežna vegetacija oz. predvidi zasaditev nove avtohtone 

vegetacije, ki bo zagotavljala zasenčenost struge; 

 takoj po zaključku zemeljskih del je potrebno brežine zasaditi z avtohtonimi lesnimi 

vrstami, za naravno utrjevanje brežin naj se uporabijo vrbovi popleti ali podobne sonaravne 

tehnike; 

 v času posega naj se zagotovijo vsi tehnični in drugi ukrepi za preprečitev kakršnegakoli 

onesnaženja vode in brežin;  

 prepreči naj se odtekanje odpadnih voda in organizmom škodljivih snovi (goriv gradbene 

mehanizacije, betonskih odplak,...) v vodotok in okolico; 
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 dela naj se izvajajo med novembrom in marcem, izven obdobja razmnoževanja in aktivnosti 

zavarovanih vrst; 

 med posegom struga ne sme ostati suha, ali se v njej voda dalj časa zadrževati;  

 vzpostavitev nove struge naj se izvede etapno; 

 v vzhodni del vodotoka (vzhodno od križišča SRC s Partizansko cesto) se, razen regulacije 

ob mostu s Partizansko cesto ter ureditev pod novim mostom (most  5-2), ne posega. 

4) Investitor predvidenih ureditev v območju vodotoka Rečica, mora vsaj 10 dni pred 

začetkom del obvestiti pristojni Zavod za varstvo narave. 

 
52. člen 

(varstvo voda) 
1) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih 

ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se 

ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred 

škodljivim delovanjem voda in ohranja naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov (5. 

člen ZV-1). 

2) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi 

lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in 

priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen 

pretok vode, plavin in plavja, onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih 

organizmov ter preprečevali prost prehod ob vodnem dobru. 

3) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z 

Zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja in odvajanja odpadnih vod. 

4) Odvajanje utrjenih površin se ureja tako, da se v potok Rečica in njegove pritoke in v 

ponikovalnico spušča le čista oz. ustrezno prečiščena padavinska voda. V čim večji možni meri je 

treba zmanjšati hipni odtok padavinskih in zalednih voda, kar pomeni, da je potrebno predvideti 

zadrževanje pred iztokom v površinske odvodnike. Zadrževanje in izpust morata biti ustrezno 

dimenzionirana, pri tem pa se ne sme poslabšati kakovost naravnega odvodnika dolvodno in 

poplavna varnostna območja. 

5) Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo 

do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali objektih 

vodne infrastrukture. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati po terenu tako, da bi povzročale 

erozijske procese ali destabilizirale zemljine. Iztočni objekt padavinskih, zalednih, drenažnih,… 

voda mora biti ustrezno projektno obdelan, ne sme segati v pretočni profil vodotoka, oblikovan 

mora biti v naklonu brežine (po potrebi predvideti vgradnjo povratne zaklopke). Kota dna iztoka 

naj bo na spodnjem robu brežine. Obvezno je predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge v 

območju iztoka.  

6) Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije in zavarovanje strug vodotokov (po 

potrebi tudi nasprotne brežine) morajo biti predvideni gradbeno tehnično, hidravlično in 

ekološko ustrezno ter skladno s predpisi. Nove ureditve morajo biti smiselno vezane na 

obstoječe ureditve ter celotno sistematiko urejanja vodotoka. Manjšanje pretočnega profila 

struge in poslabšanje odtočnih razmer ni dopustno.  

7) Zavarovanje in stabilizacijo brežin vodotoka je potrebno strokovno ustrezno projektno 

obdelati, predvideti z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z avtohtono vegetacijo. V 

projektni dokumentaciji naj bo prikazana visoka voda (Q 100). 

8) Premostitve morajo biti hidrotehnično preverjene in grajene tako, da ne posegajo v pretočni 

profil. Svetla pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda (Q 100) z minimalno 

varnostno višino 0,5 m.  
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9) Vsi prepusti za odvajanje zalednih voda morajo biti ustrezno hidravlično dimenzionirani. 

10) V največji možni meri je potrebno ohranjati naravno obvodno zarast.  

11) Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti terena in vodotokov tako v fazi 

uporabe, kot po zaključku. Vse rešitve in ukrepe za stabilizacijo, zavarovanje struge in 

zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti morajo biti terminsko opredeljene in izvedene 

pred ali hkrati z izgradnjo ceste. 

12) Na vodnem zemljišču je prepovedano odlaganje in pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, 

tekoči ali plinasti obliki, odlaganje in pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih 

podobnih snovi, odlaganje odpadkov. 

13) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz območja bencinskega servisa mora 

biti skladna s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za 

motorna vozila. Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane 

in očiščene na način, kot to predvidevajo uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih vod iz virov onesnaženja. 

14) Projektna rešitev skladišč goriv in pretakalnih ploščadi mora zagotoviti ustrezno tesnjenje 

in tehnične ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi. 

15) Podzemni povezovalni cevovodi med rezervoarji goriva in točilnimi napravami morajo biti 

položeni v vodotesne betonske kinete.  

 
53.  člen 

(varstvo tal, kmetijskih in gozdnih zemljišč) 
1) Zagotavlja naj se minimalno poseganje v kmetijska in gozdna zemljišča izven načrtovanih 

ukrepov.  

2) Zasipavanje kmetijskih in gozdnih zemljišč ter odlaganje odkopnega materiala, ki bo nastal 

pri gradnji, se ne sme odlagati na kmetijska in gozdna zemljišča, ampak le na urejene deponije 

odpadnega gradbenega materiala.  

3) Rodovitni del tal se odstrani in deponira ločeno od ostalih neprimernih tal tako, da se 

ohranita njegova plodnost in količina in se ga uporabi za vzpostavitev novih kmetijskih površin 

oziroma rekultivacijo in sanacijo morebitnih poškodovanih zemljišč.  

4) Območje opuščene struge vodotoka Rečica se po končani gradnji rekultivira. 

5) Material za izgradnjo nasipov mora biti inerten oziroma brez škodljivih primesi. Material 

mora ustrezati zahtevam predpisov o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.  

6) Časovna dinamika gradnje severne razbremenilne ceste naj se prilagodi na način, da bo v 

čim manjši možni meri ovirala kmetijsko proizvodnjo. 

 
54. člen 

(varstvo zraka) 
1) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo možno mero se upošteva predpise s 

področja varstva zraka. 

2) V času gradnje se preprečuje prašenje z gradbišč s sprotnim vlaženjem ali prekrivanjem 

odkritih delov gradbišč ob suhem in vetrovnem vremenu. 

3) Preprečuje se nenadzorovan raznos materiala z gradbišč in prašenje odkritih delov tras, 

prometnih in manipulativnih površin in odlagališč materiala. 

4) Transportne poti se v času gradnje v čim večji možni meri predvidijo izven območij strnjene 

pozidave. 

5) V času obratovanja se skladno z zakonodajo izvajajo zahtevani ukrepi za preprečevanje in 

zmanjšanje emisij v zrak. 
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55.  člen 

(varstvo pred čezmernim hrupom) 
1) V času gradnje se za zmanjšanje emisij hrupa predvidi: 

 uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, izdelanih v skladu s predpisi, ki urejajo 

emisijske norme za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem; 

 upoštevanje časovnih omejitev za gradnje v vplivnem območju objektov z varovanimi 

prostori na delovne dni in dnevni čas med 6 in 18 uro; 

 taka ureditev transportnih poti do gradbišč, da v čim večji možni meri potekajo izven 

strnjenega naselja.  

2) Za zmanjšanje emisije hrupa na viru se predvidi vgradnja tišje obrabne plasti vozišča. 

3) Za plansko obdobje do leta 2037 se predvidi aktivne ukrepe za varovanje objektov in 

območij pred prekomernim hrupom na severni razbremenilni cesti (absorpcijske 

protihrupne ograje, transparentne protihrupne ograje in protihrupni  nasipi). 

Protihrupni ukrepi se natančneje določijo v nadaljnjih fazah priprave projektne 

dokumentacije. 

4) Pasivna protihrupna zaščita za stanovanjske objekte se natančneje določi v nadaljnjih 

fazah priprave projektne dokumentacije. 

5) Ob trasi severne razbremenilne ceste je na treh odsekih predvidena rezervacija prostora 

za izvedbo protihrupnih ukrepov (v grafičnem delu OPPN so rezervacije prostora 

označene z REZ-01, REZ-02 in REZ-03). Obveznost izvedbe protihrupnih ukrepov se 

določi v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije.  

 
56. člen 

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem) 
1) V primeru potrebe osvetljevanja gradbišč se za čas, ko ne obratujejo, za potrebe varovanja 

uporabijo svetila opremljena s senzorji. 

2) Za osvetljevanje predvidenih prostorskih ureditev se uporabijo popolnoma zasenčena 

svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe. 

Namestitev svetilk se omeji na minimum.  

3) Upoštevajo se ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in 

javnih površin, določene s predpisom, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja 

okolja.  

4) Osvetljenost ne sme presegati mejnih vrednosti, določenih s predpisi, ki urejajo mejne 

vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. 

 
57. člen 

(ravnanje z odpadki) 
1) Onesnaženo zemljo zaradi razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov se pred 

odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preišče. S preiskavami se opredeli pravilni način 

deponiranja ali drugega načina odstranjevanja. Preiskavo izvede oseba, pooblaščena za izdelavo 

ocene odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov na odlagališčih. Pred 

začetkom odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega odlagališča.  

2) Morebitni odvečni izkopni in drug material se odpelje na komunalno deponijo odpadkov.  

3) Med obratovanjem ceste in drugih predvidenih ureditev redno pobiranje odpadkov izvajajo 

pristojne službe.  
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  

 
58. člen 

(varstvo pred požarom) 
1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe predvidenih prostorskih ureditev ne 

sme poslabšati.  

2) Pri izvajanju predvidenih ureditev je potrebno upoštevati ukrepe varstva pred požarom, s 

katerimi se zagotovijo:  

 pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja; 

 potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna ločitev;  

 prometne in delovne površine za intervencijska vozila in  

 viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 

 
 

VIII. ETAPNOST IZVEDBE  

 
59. člen 

(etapnost izvedbe) 
1) Objekti in ureditve predvidene s tem OPPN, se lahko izvajajo v ločenih etapah, ki lahko 

potekajo časovno neodvisno ali sočasno, pod pogojem, da posamezna etapa predstavlja 

tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto.  

2) Dopustne so etapne, delne in začasne ureditve gospodarske javne infrastrukture v skladu s 

programi pristojnih upravljavcev, ki morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v 

končno ureditev, predvideno s tem OPPN.  

3) V vsaki etapi je sočasno z gradnjo ceste treba zagotoviti obnovo obstoječih oziroma 

izgradnjo načrtovanih komunalnih, energetskih in komunikacijskih naprav in objektov ter 

krajinske obcestne ureditve. 

4) Posege znotraj ureditvenih enot obcestne pozidave, ki niso vezani na predhodno ureditev 

predvidenih prometnih površin, se lahko izvaja neodvisno od urejanja ureditvenih enot cestnih 

površin. 

5) V vseh etapah izvajanja je potrebno zagotoviti dostope do obstoječih objektov in do območij 

naravnih in kulturnih vrednot. 

 
 

IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO 

 
60. člen 

(določitev parcel) 
1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom v grafičnem delu OPPN, na katerem so tehnični 

elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Na območju, kjer severna 

razbremenilna cesta poteka preko nepozidanih površin, meja posegov sovpada z mejo območja 

OPPN, v območju strnjene pozidave ob Ljubljanski in Seliški cesti pa je poleg meje OPPN 

določeno tudi območje zemljišč, ki so potrebna za izvedbo s tem OPPN predvidenih cestnih in 

obcestnih ureditev. 

2) Investitor po končani gradnji uredi parcelne meje na območju in na zunanjem obodu 

območja OPPN v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. 

3) Po izvedenih posegih se parcele lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi 

lastništva oziroma upravljanja ter se glede namembnosti sosednjih območij lahko združijo, 
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razdelijo ali smiselno pripojijo k sosednjim parcelam in namenskim rabam na obrobju tega 

OPPN. 

4) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist so dopustne delitve in 

drugi geodetski postopki vseh zemljiških parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest in drugih 

objektov, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb. 

 
 

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 

 
61. člen 

 (drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
Investitor oziroma njegov pooblaščenec je dolžan:  
 zagotoviti vsa za gradnjo potrebna zemljišča; 

 promet v času gradnje organizirati tako, da ne prihaja do večjih zastojev na obstoječem 

cestnem omrežju ter je omogočen stalen dostop za intervencijska vozila;  

 omogočiti stalen dostop do vseh objektov in zemljišč med gradnjo in po njej;  

 pred začetkom gradnje z upravljavci in občino evidentirati stanje obstoječe infrastrukture 

in javnih cest, na katere vpliva gradnja prostorskih ureditev;  

 pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih objektov, na katere vpliva gradnja; 

 v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov prek obstoječih ali 

začasnih infrastrukturnih objektov in naprav v skladu s pisnim dogovorom z upravljavci 

infrastrukture;  

 infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;  

 sprotno rekultivirati območja posegov;  

 sanirati oziroma vrniti v prejšnje stanje vse poti in ceste, ki so zaradi gradnje ali uporabe pri 

gradnji prekinjene in poškodovane; 

 zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico 

objektov; 

 začasno pridobljena zemljišča po izgradnji posegov in spremljajočih ureditev vrniti v 

prejšnje stanje;  

 zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih 

objektov in zemljišč;  

 v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega 

onesnaženja tal, vode in zraka;  

 v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;  

 zagotoviti sočasnost izgradnje vseh s tem odlokom opredeljenih komunalnih objektov in 

naprav v trasi ceste ali na drugih površinah obravnavanih s tem prostorskim načrtom. 

 
62. člen 

(organizacija gradbišč na območju prometnih površin) 
1) Gradbišče se uredi na območju podrobnega prostorskega načrta.  

2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt 

gradbišča, vključno s transportnimi potmi v času gradnje, ki jih ni možno urediti na območju 

podrobnega prostorskega načrta. Trase transportnih poti in lokacije priključkov na gradbišče se 

izberejo tako, da se v čim manjši meri prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska 

zemljišča in obstoječe ureditve. Za začasne prometne in gradbene površine se prednostno 

uporabijo obstoječe infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kakovostna.  

3) Čez objekte in območja kulturne dediščine in varstva narave ne smejo potekati gradbiščne 

poti in obvozi, območja se ne smejo uporabljati za deponije viškov materialov. Vse objekte in 
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območja kulturne dediščine in varstva narave se med gradnjo varuje pred poškodovanjem ali 

uničenjem.  

4) Deponije viškov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in ostale 

ureditve v sklopu gradbišča se postavijo znotraj območja podrobnega prostorskega načrta na 

predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na območjih kulturne dediščine in 

območjih ohranjanja narave. Po končani gradnji se odstrani vse za potrebe gradnje postavljene 

provizorije in ostanke začasnih deponij.  

5) Ves odvečni izkopni in drugi material se odpelje na odlagališče, določeno v projektni 

dokumentaciji.  

6) Zagotovi se zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba 

sosednjih objektov in zemljišč. V času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne ukrepe in 

organizacijo na gradbišču tako, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi 

transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma se v 

primeru nezgode zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna 

skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi se zaščiti pred možnostjo 

izliva v tla in vodotok.  

7) V načrtu gradbišča se posebej obdelajo in poudarijo organizacijski in drugi ukrepi v smislu 

varovanja voda, podzemne vode in tal med gradnjo ter izdela načrt sanacijskih ukrepov v 

primeru dogodkov, kot je razlitje goriva in olja, ki bi lahko povzročila kontaminacijo tal.  

8) V primeru razlitja nevarnih snovi se onesnažena zemljina odstrani in deponira v skladu z 

veljavno zakonodajo.  

9) Zagotovijo se dostopi do kmetijskih in gozdnih zemljišč v času gradnje in po njej. Prepreči se 

nekontrolirane prevoze po kmetijskih zemljiščih. Poljske poti, ki so zaradi gradnje poškodovane, 

se po gradnji obnovijo. Po gradnji se v najkrajšem možnem času vzpostavi prvotno stanje 

vodnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč.  

10) Pred pričetkom posega se pridobi soglasje lastnikov oziroma upravljavcev parcel glede 

neovirane uporabe, prehodnosti in pristopnosti do njihovih parcel.  

11) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalna in 

vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ter na nestabilna zemljišča ali mesta, 

kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dopustno.  

12) Med gradnjo ne sme biti oviran pretok visokih voda. Z gradbenimi stroji je prepovedano 

posegati v vodotok.  

13) Gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za dovoz in odvoz z gradbišča morajo biti 

tehnično brezhibni, da ne pride do kontaminacije tal zaradi izlitja goriva ali olja. Redno 

vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven gradbišča v ustrezno opremljenih 

avtomehaničnih delavnicah.  

14) Gradnja se organizira in izvaja tako, da bo v čim večji meri preprečeno dodatno onesnaženje 

zraka. 

15) Emisija snovi in delcev v zrak med gradnjo se zmanjšuje z naslednjimi ukrepi:  

 uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi 

normami; 

 uporaba naprav in gradbene mehanizacije, ki je na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in 

mestih nastajanja prahu opremljena z napravami za odstranjevanje prahu; 

 obratovanje začasnih delovnih naprav za pripravo gradbenega materiala za potrebe gradnje 

kot so betonarne, separacije v skladu s predpisi, ki omejujejo emisijo snovi v zrak iz nepremičnih 

virov onesnaževanja;  

 zmanjševanje obsega pretovora, presipavanja in skladiščenja sipkega materiala na območju 

gradbišč; 
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 prekrivanje sipkih tovorov med prevozom na lokacije za odlaganje;  

 protiprašna zaščita voznih površin vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za 

transport;  

 omejitev hitrosti vožnje transportnih vozil na internih transportnih poteh na gradbišču in 

na lokacijah za začasno odlaganje;  

 redno vlaženje internih transportnih poti in odkritih površin na gradbiščih in na lokacijah 

za začasno odlaganje;  

 preprečevanje raznosa materiala z območja gradbišča na lokacije za odlaganje na javne 

prometne površine s prevoznimi sredstvi z ureditvijo učinkovitega čiščenja koles in podvozja 

vozil in  

 ureditev čim krajših poti za transport viškov materiala z mesta nastanka do mesta 

odlaganja.  

16) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje.  

17) Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov na gradbišču 

glede na možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. Odpadki se na gradbišču začasno 

skladiščijo na način, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen 

dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo. Če začasno 

skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču ni možno, se gradbeni odpadki odlagajo 

neposredno po nastanku v zabojnike, ki so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez 

prekladanja. Nevarni odpadki se zbirajo ločeno, skladiščijo v zaprti posodi in izročijo 

pooblaščeni organizaciji za zbiranje ali obdelavo nevarnih odpadkov.  

18) Zagotovi se reden odvoz vseh vrst odpadkov z območja gradbišča.  

19) Prepreči se dostop nepooblaščenim na gradbišče in odlaganje odpadkov na območju 

gradbišča.  

20) V času gradnje je treba:  

 uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi 

normami za hrup gradbenih strojev;  

 upoštevati časovne omejitve gradnje na vplivnem območju objektov z varovanimi prostori 

na dnevni čas in na delavnike in  

 transportne poti na gradbišče določiti na način, da v največji možni meri potekajo izven 

stanovanjskih naselij.  

21) V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za preprečevanje razširjanja in naselitve invazivnih 

rastlinskih vrst. Za zaščito pred vnosom in širitvijo tujerodnih invazivnih rastlin se pred 

gradbenimi deli ugotovi okuženost materiala za odkop ter se prepreči razvoz tega materiala na 

druge površine. Okužen material in dele rastlin se ustrezno deponira in uniči na za to določeni 

lokaciji. Očiščeno zemljino naj se uporabi na mestu odvzema, viške te zemljine se pred nadaljnjo 

uporabo ustrezno deponira in obdela. Material za izgradnjo nasipov in ostala gradbena dela ne 

sme biti okužen s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami.  

22) Odstranitev vegetacije na brežini Rečice naj poteka v najmanjšem možnem obsegu. 

Prednostno naj se ohranjajo starejša drevesa. Pokošeno zarast in vegetacijo iz brežin in 

odvodnika je treba čim prej odstraniti.  

23) Ob izvajanju gradbenih del se prepreči kakršno koli onesnaženje vodotoka. V primeru 

betoniranja se prepreči, da se betonske odplake izcejajo v vodo. Načrtovana mora biti 

odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakršnih koli odpadkov na deponijo. Med 

gradnjo in obratovanjem mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov in drugih 

škodljivih in/ali strupenih snovi v vodo. 
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XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 

REŠITEV 

 
63. člen 

(dovoljena odstopanja) 
1) Pri realizaciji podrobnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od gabaritov 

objektov, funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, prometnih in infrastrukturnih 

ureditev, objektov, naprav in krajinskih ureditev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem 

podrobnejšem proučevanju prometnih, varnostnih, funkcionalnih, tehnoloških, geoloških, 

hidroloških, geomehanskih ali drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z 

oblikovalskega, prometno-tehničnega, tehnološkega in okoljevarstvenega vidika oz. sledijo 

napredku tehnike in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.  

2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo poslabšati bivalnih, delovnih, prostorskih in 

okoljskih razmer na območju podrobnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih 

ter ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati organi in 

organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.  

3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi gradnja nove in druga križanja 

komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture s predvidenimi prostorskimi 

ureditvami, ki niso določena s tem odlokom, pod pogojem, da niso v nasprotju z javnim 

interesom ter, da z njimi soglašajo organi in organizacije, v delovno področje katerih ta 

odstopanja sodijo. 

4) Dopustna so odstopanja od stacionaž, navedenih v tem odloku, ki so posledica natančnejše 

stopnje obdelave projektov.  

 
 

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI 

OPPN 

 
64. člen 

 (posegi dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev) 
1) Po prenehanju veljavnosti podrobnega prostorskega načrta oziroma po izvedbi načrtovanih 

prostorskih ureditev se lahko v okviru priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Bled robne 

površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev ter površine, ki 

se rekultivirajo, smiselno priključi območjem sosednjih enot urejanja prostora.  

2) Merila in pogoje za območje s tem OPPN predvidenih prostorskih ureditev se določi v 

skladu z osnovno namensko rabo območja ter na način, da se omogoči nemoteno obratovanje in 

vzdrževanje načrtovanih prostorskih ureditev ter ohranjanje značilnosti zavarovanih in 

varovanih območij. 

 
 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
65. člen 

(izvajanje dejavnosti in ureditev do izvedbe prostorskih ureditev) 
Do pričetka izvedbe predvidenih prostorskih ureditev je na območju predvidene severne 
razbremenilne ceste dopustno izvajanje kmetijskih, gozdarskih in vodovarstvenih dejavnosti na 
obstoječih kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev 
gospodarske javne infrastrukture ter vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov. 
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66. člen 

(vpogled) 
OPPN je stalno na vpogled pri organu Občine Bled, pristojnem za urejanje prostora in na Upravni 
enoti Radovljica. 

67. člen 

(nadzorstvo) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba. 
 

68. člen 

 (začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
Št. __ 
Bled, dne __.__ 2014 

Župan  
Občine Bled  

Janez Fajfar l.r.
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OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV  
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  ZA  
SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU (usklajen predlog) 
 
pripravljavec/ OBČINA BLED 
investitor: CESTA SVOBODE 13 
  4260 BLED 
 
izdelovalec: PROTIM RŽIŠNIK PERC arhitekti in inženirji d.o.o. 
  Poslovna cona A 2 
  4208 ŠENČUR 
 
številka projekta:   P 122341 
 
1. UVOD 
 
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je ureditev 

primarne prometne infrastrukture, vključno s površinami za pešce in kolesarje ter urbanistična 

in vsebinska prenova urbaniziranega dela območja ob Seliški in Ljubljanski cesti s poudarkom 

na arhitekturno krajinski zasnovi obcestnega prostora. 

Ureditveno območje OPPN je določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (v 

nadaljevanju OPN Občine Bled) in obsega naslednje enote urejanja prostora: BL-23, BL-24, BL-

25 in BL-26. Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča, na katerih se nahajajo obstoječe in 

predvidene prostorske ureditve vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno izvedbo 

in rabo, ter meri cca. 16,5 ha. 

Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven ureditvenega območja, na katera segajo 

ureditve povezane z gradnjo, prilagoditvami in prestavitvami obstoječe gospodarske javne 

infrastrukture in grajenega javnega dobra. 

Meja območja urejanja OPPN je razvidna iz grafičnih prilog OPPN.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Območje OPPN na orto-foto posnetku 

 

OBMOČJE OPPN 
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2. POJASNILA V ZVEZI Z RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN 
 

Obstoječa državna cestna povezava med Lescami in Gorjami na območju Bleda (R1-209/1088 

Lesce-Bled in R3-634/1094 Gorje-Bled) poteka po Ljubljanski cesti, nato preko križišč s Seliško 

cesto in Ribensko cesto do križišča s Prešernovo cesto ter po tej cesti skozi gosto poseljeno 

stanovanjsko in turistično območje Bleda v smeri proti naselju Rečica.  

Na omenjenem odseku zaradi gostote prometa ter obstoječih cestnih ožin pogosto prihaja do 

zastojev, poleg tega pa obstoječe stanje ne omogoča ustrezne ureditve prometnih površin za 

pešce in kolesarje.  

Predvidena gradnja severne razbremenilne ceste je torej bistvenega pomena za prometno 

razbremenitev centra Bleda ter ureditev ustrezne prometne povezave iz smeri Lesc do Rečice 

oziroma Gorij ter v nadaljevanju proti Pokljuki.  

Poleg preureditve prometnega režima je z OPPN predvidena tudi urbanistična in vsebinska 

prenova urbaniziranega dela ob Ljubljanski in Seliški cesti, ki v sedanjem stanju ni 

reprezentativno, je neprepoznavno kot vstop v turistično središče in nepovezano.  

Namen prenove urbaniziranega dela je sanacija degradiranega prostora z namenom doseganja 

prepoznavnosti prihoda v turistično središče (ambient Bleda).  

 

3. PRAVNA PODLAGA 
 

Koridor za gradnjo severne razbremenilne ceste je bil opredeljen že v prej veljavnem planskem 

aktu (Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled - Ur. l. RS 

št. 95/02), ki je za predvideno ureditev predvidel sprejem občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (takrat lokacijskega načrta - LN).  

Urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) je za območje severne 

razbremenilne ceste določeno tudi v Občinskem prostorskem načrtu občine Bled (OPN), ki je 

stopil v veljavo v 30.09. 2014, pri čemer je v tem dokumentu poleg trase ceste v območje OPPN 

vključen tudi obcestni prostor (urbanizirani del) Seliške in Ljubljanske ceste.  

Območje OPPN podrobno namensko rabo zemljišč ter ostale usmeritve in pogoje za predvidene 

posege povzema po OPN.  

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno razbremenilno 

cesto na Bledu (Uradno glasilo slovenskih občin, 53/13) je skladno s 57. 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 in 109/12) in skladno s predlogom OPN Občine Bled 

sprejel Občinski svet Občine Bled. 

Izdelavo in postopek sprejemanja OPPN financira Občina Bled, ki je tudi podala pobudo za 

njegovo izdelavo. 

 
4. OPIS IN OBRAZLOŽITEV PREDVIDENIH PROSTORSKIH UREDITEV 
 

4.1. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI 
Obstoječa državna cestna povezava med Lescami in Gorjami R1-209/1088 (Lesce-Bled) in R3-

634/1094 (Gorje-Bled) poteka po Ljubljanski cesti, preko križišč s Seliško in Ribensko cesto do 

križišča s Prešernovo cesto ter v nadaljevanju skozi gosto poseljeno stanovanjsko in turistično 

območje Bleda v smeri proti naselju Rečica. Na omenjenem odseku zaradi gostote prometa ter 

obstoječih cestnih ožin pogosto prihaja do zastojev, poleg tega pa obstoječe stanje tudi ne 

omogoča ustrezne ureditve površin za peš in kolesarski promet. 

Severna razbremenilna cesta bo predvsem za tranzitni promet nadomestila sedanjo cestno 

povezavo (Prešernovo cesto) med Ljubljansko cesto in Rečico oz. Gorjami ter v nadaljevanju 
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proti Pokljuki in s tem vzpostavila možnost celovite prenove vzhodnega vstopa na Bled ter 

omogočila ureditev površin za pešce, kolesarje ter ostale turistično-rekreacijske rabe znotraj 

naselja. 

Poleg preureditve prometnega režima je z OPPN predvidena tudi urbanistična in vsebinska 

prenova urbaniziranega dela ob Ljubljanski in Seliški cesti, ki v sedanjem stanju ni 

reprezentativno in prepoznavno kot vstop v turistično središče.  

OPPN poleg pogojev za gradnjo in rekonstrukcijo prometnih površin vključno z infrastrukturo 

podaja tudi usmeritve in pogoje za ustvarjanje mestne podobe obcestnega prostora Ljubljanske 

ceste s poudarkom na ozelenitvi in krajinsko arhitekturnem urejanju obcestnega pasu in 

peščevih površin, med tem ko nove pozidave (razen na območju UE/5 in nadomestitve 

obstoječih objektov) niso predvidene.  

Z ureditvijo severne razbremenilne ceste se v prostoru vzpostavijo nova vozlišča z obstoječimi 

poljskimi potmi, lokalnimi cestami ter rekreacijskimi potmi (sprehajalne poti, tek na smučeh 

ipd.), vzpostavijo pa se tudi nove povezave, ki izboljšajo prehodnost prostora. 

 

4.2. OPIS PREDVIDENIH PROSTORSKIH UREDITEV 
Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na dve območji, ki tvorita zaključeni celoti in se urejata 

enotno:  

Območje prometnih površin predstavlja površine za motorni, kolesarski in peš promet, 

vključno z vsemi objekti in ureditvami, ki so potrebne za njihovo nemoteno funkcioniranje in se 

deli na tri ureditvene enote:  Severna razbremenilna cesta (UE/SRC), Rekonstrukcija 

Ljubljanske ceste – RC (UE/RC) in Rekonstrukcija Ljubljanske ceste – LC (UE/LC). 

Območje obcestne pozidave predstavlja območje obstoječe pozidave ob Ljubljanski in Seliški 

cesti in je glede na namembnost, funkcionalno zasnovo in lastništvo zemljišč razdeljeno na deset 

ureditvenih enot z oznakami od UE/1 do UE/10. 

 

4.2.1. OBMOČJE PROMETNIH POVRŠIN 
Dolžina obravnavanega poteka severne razbremenilne ceste med Ljubljansko cesto in vstopom v 

naselje Rečica je 2.525 m. Cesta le v dolžini 1.575 m predstavlja poseg izven obstoječih voznih 

površin, v dolžini 950 m cesta poteka po obstoječih prometnih površinah, zato gre v tem 

primeru za rekonstrukcijo obstoječih cest.  

 
Cestni koridor severne razbremenilne ceste od križišča z Ljubljansko cesto poteka po trasi 

Seliške ceste do odcepa proti šoli, kjer se trasa severne razbremenilne ceste preusmeri in po 

trasi obstoječe makadamske poti nadaljuje proti potoku Rečica. Po prečkanju potoka trasa ceste 

sledi strugi potoka po levem bregu v smeri proti križišču s Partizansko cesto. Po prečkanju s 

Partizansko cesto se trasa usmeri proti naselju Rečica, kjer se na zadnjem odseku od križišča s 

Kolodvorsko cesto priključi v potek obstoječe ceste skozi naselje. 

Koridor severne razbremenilne ceste poteka v celoti po ravninskem terenu z blagimi nagibi 

nivelete v nizkih nasipih oziroma na nivoju obstoječih cestišč in tako pretežno na višini 

obstoječih utrjenih površin.  

 
Na območju trase severne razbremenilne ceste prevladujejo kmetijske, njivsko-travniške 

površine s sadovnjaki. Na območju OPPN se nahaja reguliran potok Rečica s pritoki (vodotok II. 

reda), preko katerega je zaradi poteka trase severne razbremenilne ceste predvidenih več 

premostitvenih objektov (mostovi, prepusti), predvidene pa so tudi regulacije potoka. Del trase 

razbremenilne ceste sledi levemu bregu potoka, mešana površina za peš in kolesarski promet (v 

peščeni izvedbi) pa je na tem odseku predvidna ob desnem bregu.  
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Severna razbremenilna cesta je načrtovana kot dvopasovnica, ob kateri je vzdolž celotnega 

koridorja predvidena ureditev mešane površine za kolesarski in peš promet.  

Na njeni trasi je predvidena ureditev sedmih križišč in ureditev večjega števila priključevanj 

prometno manj obremenjenih poti, cest in dovozov.  

Za prečkanje potoka Rečica so na cesti predvideni štirje mostovi ter dva prepusta. Na območju 

križišča s Partizansko cesto je predvidena regulacija potoka v dolžini približno 205 m ter 

preureditev obstoječega kanaliziranega potoka v odprto strugo v dolžini približno 720 m.  

Na severni razbremenilni cesti nova postajališča javnega potniškega prometa niso predvidena, 

razen nadomestitve obstoječih začasnih postajališč na območju odcepa Kolodvorske ceste. 

Na območju vrtca je predvideno večje parkirišče za zaposlene in ureditev dovoza do objekta.  

Med traso severne razbremenilne ceste in območjem pokopališča je predvidena ureditev prečne 

povezave za pešce in kolesarje, ki se bo navezala na obstoječo pot, ki poteka ob vzhodnem robu 

pokopališča.  

 

Ob Seliški cesti je na območju pred objektom Kovinska Bled, pred križiščem s Cesto na Dobe 

zaradi dolgoročne ukinitve (prestavitve) obstoječih bencinskih servisov ob Ljubljanski cesti 

predvidena umestitev novega bencinskega servisa. 

V sklopu bencinskega servisa je dopustna ureditev sledečih programov: poslovni objekt 

bencinskega servisa (vključno z objekti za polnjenje vozil na električni in plinski pogon), 

prodajalna bencinskega servisa, restavracija oz. bar z zunanjo teraso, podzemni rezervoarji, 

utrjene in zelene površine, plato za odpadke, avtopralnica. 

Dopustna je gradnja novega objekta, odstranitev, vzdrževalna dela in rekonstrukcija objekta, 

dozidave objekta do opredeljenih gabaritov in dopustne izrabe oz. do dopustnih odstopanj v 

OPPN, funkcionalne spremembe objektov za potrebe sodobnejše tehnologije, gradnja, 

rekonstrukcija in odstranitve objektov in naprav za potrebe komunalne, energetske, 

komunikacijske in prometne infrastrukture. 

Na obravnavanem območju je dopustna gradnja naslednjih objektov: 

- CC-SI 12303 Bencinski servisi 

- CC-SI 12520 Rezervoarji in cisterne za tekočine in pline 

Objekti ali njihovi deli se lahko namenijo tudi za potrebe dopolnitve programov oziroma za 

potrebe spremljajočih dejavnosti, kot npr: 

- CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice 

- CC-SI 12301 Trgovske stavbe 

Dopustna je tudi gradnja naslednjih infrastrukturnih objektov: 

- CC-SI 211 Ceste – z vsemi razredi in podrazredi 

- CC-SI 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi – z vsemi razredi 

in podrazredi 

Dopustna je tudi gradnja objektov in naprav za namen rabe obnovljivih virov energije, ki se 

umeščajo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja. 

V grafičnem delu OPPN je z gradbeno mejo določen minimalni odmik objektov od Seliške ceste. 

Prikazana je tudi idejna zasnova umestitve objekta, končna umestitev in dimenzije objektov ter 

ostalih ureditev se bodo opredelile v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 

dovoljenja v skladu s tehnološkimi potrebami, konceptom tovrstnih objektov ter ob upoštevanju 

vseh veljavnih predpisov za tovrstne objekte. 

V primeru, da je bencinski servis, vključno s potrebnimi zunanjimi ureditvami možno umestiti 

brez posegov na zemljišče parc. št. 111/10 ter del zemljišča parc. št. 112/4, obe k.o. Želeče, se ta 

del lahko nameni ureditvi parkirnih površin za potrebe objektov na sosednjem območju BL-27. 
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Območje, na katero se lahko umešča parkirišča za potrebe območja BL-27, je prikazano v 

grafičnem delu OPPN. 

 

Urbanistični pogoji, arhitekturne in oblikovalske rešitve, ki se nanašajo na nov bencinski servis: 

- objekti naj bodo oblikovani kakovostno in sodobno z enostavno členitvijo fasad, za fasadne 

obloge objektov naj se v okviru omejitev s področja požarne varnosti v čim večji meri predvidi 

uporaba lesa; 

- arhitekturna in krajinsko-arhitekturna zasnova območja morata upoštevati značilnosti 

kulturne krajine; 

- vsi objekti morajo biti obravnavani kot celota in morajo biti med seboj oblikovno in 

barvno usklajeni; 

- objekti ne smejo presegati etažnosti visokega pritličja (največ 6,0 m nad terenom); 

- dopusten faktor zazidanosti gradbene parcele je največ 50 %, faktor zelenih površin mora 

biti najmanj 15 %. 

Na območju bencinskega servisa je dopustna postavitev naslednjih pomožnih objektov: urbana 

oprema, varovalna ograja, podporni zid, rezervoar, priključek na objekte gospodarske javne 

infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, vodno 

zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, totem za oglaševanje za lastne potrebe, 

pomožni komunalni objekt, otroško igrišče, nadstrešek in odprt sezonski gostinski vrt. 

Za gradnjo pomožnih objektov se smiselno uporabljajo splošni prostorsko izvedbeni pogoji 

glede gradnje, postavitve in oblikovanja pomožnih objektov, ki jih določa OPN Občine Bled.   

Ob zahodnem robu območja, med območjem bencinskega servisa in Seliško cesto ter Cesto na 

Dobe je predvidena zasaditev drevoreda, za kar je potrebno zagotoviti zeleni pas v širini 

minimalno 3 m. 

Izvoz iz območja bencinskega servisa se uredi preko zemljišča parc. št. 111/7, k.o. Želeče, na 

Cesto na Dobe. Preko omenjenega priključka se lahko uredi tudi izvoz iz območja obstoječega 

proizvodnega objekta, ki se nahaja na sosednjem območju BL-27, na zemljišču parc. št. 115/7, 

k.o. Želeče. 

Najkasneje do pričetka gradnje bencinskega servisa je potrebno zagotoviti nadomestni dostop 

do zemljišča parc. št. 115/7, k.o. Želeče, ki sedaj poteka preko zemljišča, na katerem je 

predvidena gradnja bencinskega servisa. Nadomestni dostop se uredi preko predvidenega 

trikrakega križišča K5 (križišče Severne razbremenilne ceste in Ceste na Dobe). 

 
Območje OPPN poleg trase severne razbremenilne ceste zajema tudi prostor ob glavni vpadnici 

proti jezeru, regionalni cesti R1-209/1088 Lesce-Bled (Ljubljanska cesta) in sicer v delu med 

priključkom južne razbremenilne ceste in križiščem s Prešernovo cesto. Rekonstrukcija 

Ljubljanske ceste je predvidena do območja obstoječih avtobusnih postajališč pred križiščem s 

Prešernovo cesto, od tam naprej pa se do meje območja OPPN ohrani obstoječa trasa Ljubljanske 

ceste. 

Z rekonstrukcijo se predvidi širitev ceste zaradi ureditev peš in kolesarskih površin ter 

preureditev neustreznih obstoječih cestnih priključkov in dovozov ter urejanja obcestnega 

zelenega pasu. 

 
Celotna poteza severne razbremenilne ceste in rekonstrukcija Ljubljanske ceste sta načrtovani s 

poudarkom na krajinskem urejanju. Ureditev obcestnega prostora ob trasi severne 

razbremenilne ceste se prilagaja kulturnim kakovostim okolja, tako, da jih skuša v čim večji 

možni meri ohranjati, dopolnjevati in hkrati izkoristiti za oblikovanje bogate doživljajske poti za 

vse udeležence v prometu. Krajinska ureditev ob Ljubljanski cesti v delu od navezave na južno 

razbremenilno cesto do predvidenega križišča s severno razbremenilno cesto (v odloku 
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Ljubljanska cesta RC) želi poudariti primestni prostor, ki ustvarja novo vstopno potezo kot 

rekonstruiranje nekdanjega vhoda na Bled.  

V delu od predvidenega krožišča severne razbremenile ceste proti središču Bleda se ob 

Ljubljanski cesti (v odloku Ljubljanska cesta LC) v območju vzpostavi prepoznavnost in ustvari 

njegovo identiteto kot ambient Bleda. Krajinsko arhitekturne ureditve bodo navezane na 

obstoječe kvalitetne ureditve območij, na katera se priključujejo in jih nadaljujejo (npr. 

tlakovanje pločnikov na način, kot je značilno za Ljubljansko cesto v nadaljevanju od križišča s 

Prešernovo cesto proti jezeru). 

Tam, kjer je predvidena dolgoročna sprememba dejavnosti (npr. selitev bencinska servisa, 

policijske postaje ter trgovskega centra Mercator), je predvidena fazna krajinsko arhitekturna 

preureditev območja. V prvi fazi se s krajinsko arhitekturno ureditvijo v čim večji možni meri 

sanira obstoječe stanje brez večjih posegov v vitalne dele območja bencinskega servisa, tako, da 

se bo novo krajinsko ureditev lahko smiselno vključilo v ureditev obcestnega prostora po 

odstranitvi objekta. V naslednji fazi, po selitvi obstoječe dejavnosti, pa se za urejanje obcestnih 

krajinsko arhitekturnih rešitev nameni pas zemljišč v širini najmanj 2,5 m.  

Za vse predvidene obcestne krajinsko arhitekturne ureditve mora biti izdelan načrt krajinske 

arhitekture ter zagotovljen tudi nadzor odgovornega projektanta načrta krajinske arhitekture 

nad izvedbo del. 

 
Območje prometnih površin je podrobneje opisano in obrazloženo v tehničnem poročilu 
idejnega projekta - Severna razbremenilna cesta na Bledu, ki ga je pod številko projekta 
12-1483 izdelalo podjetje PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Ljubljana in je sestavni del 
tega OPPN. 
 

4.2.2. OBMOČJE OBCESTNE POZIDAVE  
Območje obcestne pozidave ob Ljubljanski in Seliški cesti je v OPPN vključeno z namenom, da se 

sočasno z ureditvijo severne razbremenilne ceste omogoči tudi vsebinska prenova obcestnega 

prostora s poudarkom na krajinsko arhitekturni ureditvi. 

Namen predvidenih ureditev je sanacija degradiranega vstopnega območja v turistično središče 

z namenom doseganja prepoznavnosti prostora. Posebna pozornost je namenjena vodenju in 

usmerjanju pešca kot enakovrednega soudeleženca v prometu in poenotenju zelenih potez ter 

krajinsko arhitekturnemu urejanju javnih in poljavnih površin v obcestnem pasu.  

Obravnavano območje v večjem delu obsega zemljišča obstoječih objektov z zunanjimi 

ureditvami, na območju praktično ni prostih površin za novo pozidavo. Večja prosta površina se 

nahaja le na območju ob objektu Ljubljanska cesta 28, vendar v večjem delu predstavlja zunanji 

prostor (vrt) stavbne dediščine, zato je na tem delu umeščanje novih ureditev oz. objektov 

dopustno le pod pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na preostalih 

območjih so novogradnje dopustne le kot nadomestitve obstoječih, poprej odstranjenih 

objektov. 

 

 Delitev območja: 

Območje obcestne pozidave je razdeljeno na deset ureditvenih enot, ki sovpadajo s podrobno 

namensko rabo, ki jo določa OPN Občine Bled:  

• UE/1: obsega območje hotelskega kompleksa Union s podzemno garažo (objekta LJ 9 in LJ 

11); 

• UE/2: obsega območje naslednjih obstoječih objektov: trgovski objekt (objekt LJ 13a), dom 

upokojencev (objekt LJ 15), bencinski servis (objekt LJ 15a), policijska postaja (objekt SE 1) ter 

zunanje, zelene površine obstoječih stanovanjskih objektov iz sosednje enote urejanja prostora z 

oznako BL-14; 



 

215 

 

• UE/3: obsega območje obstoječega stanovanjsko–poslovnega objekta z garažo (objekt LJ 20); 

• UE/4: obsega območje zelenih površin med Ljubljansko cesto in stanovanjskim območjem z 

oznako ZG-1; 

• UE/5: obsega območje naslednjih obstoječih objektov: parkirišče v javni rabi (JP), 

stanovanjsko-gostinski objekt (objekt LJ 26), vila (objekt LJ 28) ter nepozidani stavbni zemljišči 

s parc. št. 329/5 in 329/6, obe k.o. Želeče; 

• UE/6: obsega območje obstoječega poslovnega objekta s stanovanjsko enoto (objekt LJ 17-

19); 

• UE/7: obsega območje obstoječih stanovanjskih objektov (objekt LJ 21, objekt LJ 23-25); 

• UE/8: obsega širše območje obstoječega informacijskega središča (objekt LJ 27); 

• UE/9: obsega območje obstoječega bencinskega servisa z avtopralnico (objekt LJ 30); 

• UE/10: obsega območje obstoječega poslovnega objekta z apartmaji (objekt LJ 32). 

 

 Podrobnejša namenska raba posameznih ureditvenih enot: 

• UE/1: BT – površine za turizem 

Ureditvena enota je namenjena hotelom in drugim objektom za turistično ponudbo in 

nastanitev. 

• UE/2, UE/6, UE/8 in UE/9: CDd – druga območja centralnih dejavnosti brez stanovanj 

Ureditvene enote so namenjene družbeni, oskrbni in storitveni dejavnosti brez bivanja.  

• UE/3, UE/5, UE/7 in UE/10: CU – osrednja območja centralnih dejavnosti 

Ureditvene enote so namenjene trgovski, oskrbni, storitveni, upravni, socialni, zdravstveni, 

kulturni in podobnim dejavnostim ter bivanju. Pritličje stavb mora biti v javni rabi. 

• UE/4:  ZP – parki 

Ureditvena enota je namenjena ureditvi parkovnih oz. drugih odprtih površin za preživljanje 

prostega časa in za izboljšanje kakovosti bivanja. 

 

 
Slika 2: Prikaz namenske raba iz grafičnega dela OPN Občine Bled 

 

Za območje obcestne pozidave v fazi priprave OPPN posebne strokovne podlage niso bile 

izdelane, določene so bile le osnovne usmeritve za njegovo urejanje, ki sledijo zastavljenemu 
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cilju Občine, da se območje celostno preuredi in s tem pridobi identiteto vstopa v turistično 

središče.  

Iz navedenega razloga morajo biti obcestni programi objektov in njihovih zunanjih ureditev 

prilagojeni pomenu lokacije ter oblikovani v skladu s celostno podobo vstopnega območja. 

Ker za območja novih pozidav ta trenutek niso znani niti investitorji, niti programi novo 

predvidenih objektov, je v odloku za te primere določena obveznost izdelave idejnih variantnih 

rešitev, ki morajo biti usklajene z Občino Bled ter v primerih poseganja na območja kulturne 

dediščine tudi s pristojnim zavodom za varstvo kulturne dediščine oz. v primerih poseganja v 

varovalni pas državne ceste tudi z upravljavcem državnih cest. 

Na splošno je za vse posege na obstoječih objektih in gradnjo novih objektov obvezna smiselna 

uporaba splošnih prostorsko izvedbenih pogojev ter podrobnejših prostorsko izvedbenih 

pogojev (npr. glede dopustne izrabe prostora na gradbeni parceli, glede vrst dopustnih objektov 

in dejavnosti, glede minimalnega števila parkirnih mest, glede oblikovanja objektov,…), ki jih za 

posamezno namensko rabo določa OPN Občine Bled. 

Usmeritve in pogoji iz OPN Občine Bled se uporabljajo tudi za gradnjo enostavnih in nezahtevnih 

objektov, ki so v OPPN, skladno s poimenovanjem v OPN Občine Bled opredeljeni kot pomožni 

objekti. 

Na vseh zakonito zgrajenih objektih so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez 

povečanja prostornine objekta in sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo 

prostorske enote, razen če so za posamezni objekt predvideni drugačni posegi, kot je to 

določeno v posebnih pogojih za posege v posameznih ureditvenih enotah.  

Novogradnje v enakih ali manjših gabaritih ter z enakimi oz. večjimi odmiki od parcelnih mej so 

dopustne samo kot nadomestitve obstoječih, poprej odstranjenih objektov in so dopustne na 

celotnem območju, razen za objekte, ki so registrirani kot kulturna dediščina. Ti objekti se lahko 

odstranijo le pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine. 

Za predvidene novogradnje ter za primere, ko gabariti novogradenj na območjih poprej 

odstranjenih objektov lahko presegajo obstoječe gabarite, je v grafičnem delu OPPN določena 

gradbena meja (GM). 

Gradbena meja (GM) je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo 

ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji. 

Gradnja kletnih etaž je dopustna na celotnem območju, razen če zaradi specifičnih pogojev na 

posameznih namenskih rabah oz. območjih ni izvedljiva (npr. zagotavljanje zelenih površin na 

raščenem terenu). 

Za oblikovanje objektov veljajo splošni prostorsko izvedbeni pogoji iz OPN Občine Bled. 

Odlok poleg navedenega določa tudi splošne pogoje za urejanje obcestnega prostora, ki veljajo 

tako za posege na obstoječih objektih, morebitne novogradnje ter za posege na zunanjih 

ureditvah objektov. 

Vsi posegi na obstoječih objektih in morebitni novi objekti morajo biti oblikovno usklajeni in 

zasnovani skladno z urbanim pomenom lokacije, ki predstavlja vzhodni vstop v mesto. Cilj 

prenove obcestne pozidave je vzpostavitev kvalitetne ulične fasade ob vstopnem delu 

Ljubljanske ceste, ki naj se v čim večji možni meri odpira proti površinam za pešce.  

Površine med glavnimi (uličnimi) fasadami objektov in javnimi površinami morajo biti v čim 

večji meri namenjene pešcem, parkiranje ter ostale servisne površine pa je potrebno umeščati v 

ozadju ureditvenih enot. Postavitev novih ograj v obcestnem pasu ni dopustna, saditev živih mej 

in ostale vegetacije pa je dopustna samo v skladu s celostno krajinsko arhitekturno prenovo 

obcestnega pasu. 
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Ozelenitve zunanjih površin morajo biti usklajene s krajinsko arhitekturno zasnovo širšega 

območja obcestnega pasu, prav tako mora biti usklajeno tlakovanje zunanjih površin ter izbor 

ostale urbane opreme. 

Priključevanje objektov na omrežja prometne, komunalne, energetske in komunikacijske 

infrastrukture se izvede v skladu s potrebami posameznih objektov ter s pogoji upravljavcev 

infrastrukture. 

 

 Opis predvidenih ureditev po posameznih ureditvenih enotah: 

 

V UE/1 so na objektu Hotela Union (objekt LJ 9, 11) dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija 

brez povečanja prostornine objekta in sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo 

prostorske enote. 

 

V UE/2  je za objekt LJ 13a (trgovina Mercator):  

• dolgoročno predvidena selitev obstoječe dejavnosti na drugo lokacijo, prostor pa se namenja 

novemu mestotvornemu programu; 

• do odstranitve so na objektu dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja 

prostornine objekta;  

• pokrit gostinski vrt na jugovzhodnem delu objekta se odstrani; 

• površine med ulično fasado stavbe in javnim prostorom je potrebno oblikovati izrazito 

urbano in usklajeno s predvidenimi obcestnimi ureditvami ob Ljubljanski cesti; 

• urejanje parkirišč na ulični strani objekta ni dopustno; 

• v primeru odstranitve objekta in novogradnje, je obvezno upoštevanje gradbene meje; 

• višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1; 

• na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 

 CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,  

 CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,  

 CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,  

 CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,  

 CC-SI 12301 Trgovske stavbe,  

 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,  

 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,  

 CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,  

 CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška 

in  

 druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in 

druge  

 urejene zelene površine,  

 CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja.  

 

 

Objekt LJ 15 (dom društva upokojencev):  

• objekt je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13362: Bled – Vila Ljubljanska 15) 

in se ohranja;  

• vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji 

pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine; 

• ob objektu je potrebno vzpostaviti mestni vrt, v katerega je potrebno vključiti obstoječo 

kvalitetno vegetacijo;  
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• za ureditev zunanjih površin je obvezna izdelava načrta krajinske arhitekture.  

 

Objekta LJ 15a in SE 1 (bencinski servis in policijska postaja):  

• dolgoročno je predvidena selitev obstoječih dejavnosti na drugo lokacijo, prostor pa se 

namenja novemu mestotvornemu programu;  

• do odstranitve so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja prostornine 

objekta;  

• pri umestitvi novega objekta je obvezno upoštevanje gradbene meje; 

• višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1; 

• dopustna je gradnja enega ali dveh ločenih objektov, glede na število in program objektov je 

ob predhodni uskladitvi z upravljavcem ceste dopustno prilagajanje pozicije in števila 

priključkov na severno razbremenilno cesto; 

• za predvideno novo gradnjo je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebno izdelati vsaj 

dve idejni variantni rešitvi pozidave; v postopku priprave projektne naloge in variantnih rešitev 

mora sodelovati predstavnik Občine Bled; najustreznejšo variantno rešitev potrdita pristojni 

organ Občine Bled in pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine; 

• na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 

 CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,  

 CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,  

 CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,  

 CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,  

 CC-SI 12301 Trgovske stavbe,  

 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,  

 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,  

 CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,  

CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo 

otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne 

ceste, zelenice in druge urejene zelene površine,  

 CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja;  

CC-SI 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi 

povezane stavbe: samo stavbe in terminali na avtobusnih postajah in z njimi povezane 

stavbe. 

 

Za objekt LJ 20 v UE/3 so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez povečanja 

prostornine objekta in sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo prostorske enote. 

 

V UE/4, ki predstavlja zelene površine, so dopustni naslednji objekti: 

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška 

in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in 

druge urejene zelene površine; 

• dopustno je vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev gospodarske javne infrastrukture ter 

drugih omrežij v javni rabi ter pomožnih infrastrukturnih objektov; 

• nove ureditve in gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture je dopustna izjemoma, za 

priključke objektov in naprav na primarno omrežje ter izjemoma na krajših odsekih za primarno 

omrežje, če kakršnakoli druga možnost gradnje in poteka ni mogoča.  
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V UE/5 se obstoječe parkirišče ohranja, dopustne so prilagoditve predvidenim obcestnim 

ureditvam. 

Objekt LJ 26 (gostilna Topolino) je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13318: Bled 

- Hiša Ljubljanska 26) in se ohranja;  

• vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji 

pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

 

Objekt LJ 28 (stanovanjska vila) je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 13363: Bled 

- Vila Ljubljanska 28) in se ohranja;  

• vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji 

pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine; 

• v primeru, da se za celotno območje ureditvene enote izdela strokovna rešitev za celovito 

prenovo območja, ki se jo predhodno uskladi s pristojnim zavodom za varstvo kulturne 

dediščine in Občino Bled, se na območju dopusti tudi dopolnilna gradnja znotraj določene 

gradbene meje; 

• na območju zemljišč parc. št. 329/5 in 329/6, obe k.o. Želeče, je potrebno predvideti 

obračališče za potrebe komunalnega vozila. Predvideno obračališče se lahko uredi v min. 

oddaljenosti od K3 (kot je prikazano v grafičnem delu OPPN) oz. se lahko pomakne v notranjost 

tangiranih parcel.  

 

Objekt LJ 17, 19 v UE/6 je evidentiran kot enota kulturne dediščine (EŠD – 17377: Bled – 

Gozdno gospodarstvo Bled) in kot krajevno značilen objekt ter se ohranja; 

• dozidava objekta za potrebe kotlovnice je dopustna le na stranskih fasadah oz. se kotlovnica 

lahko predvidi kot samostojni objekt; 

• na severni strani objekta je dopustna ureditev parkirišč za potrebe obstoječega objekta, 

parkirišča morajo biti urejena tako, da se v čim večji možni meri ohranja obstoječa vitalna 

drevesa; 

• vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji 

pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

 

Objekt LJ 21 v UE/7  je evidentiran kot krajevno značilen objekt in se ohranja; 

• vsi posegi na objektu in njegovi zunanji ureditvi morajo biti izvedeni v skladu s pogoji, ki jih 

za krajevno značilne objekte določa OPN Občine Bled. 

 

Za objekt LJ 23, 25 so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija in sprememba namembnosti v 

skladu z namensko rabo prostorske enote; 

• v primeru odstranitve objekta in novogradnje, je obvezno upoštevanje gradbene meje; 

• višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1; 

• dopusten faktor zazidanosti gradbene parcele je 30%. 

 

Za objekt LJ 27 v UE/8 je potrebno upoštevati naslednje pogoje: 

• zunanja ureditev objekta mora omogočati prehodnost z okoliških javnih površin in mora biti 

usklajena s predvideno krajinsko arhitekturno prenovo obcestnih površin; 

• ob objektu je dopustna ureditev nepokrite tržnice ter postavitev mlekomata; 

• dopustna je postavitev označevalnega totema za informacijsko središče; 

• parkirišče na severni strani objekta se ohranja; 
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• v sklopu zunanje ureditve objekta ter urejanja Ljubljanske ceste je predvidena tudi ureditev 

obvodnih površin potoka Rečica znotraj območja ureditvene enote, za dostop do vzhodnega 

brega potoka je na območju dopustna umestitev brvi za pešce.  

 

Za objekt LJ 30 v UE/9 je dolgoročno predvidena selitev obstoječe dejavnosti na drugo lokacijo, 

prostor pa se namenja novemu mestotvornemu programu; 

• do odstranitve so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja prostornine 

objekta; 

• med novo predvidenim objektom ter Ljubljansko cesto je potrebno izvesti krajinsko ureditev, 

skladno s celostno prenovo obcestnih površin; 

• pri umestitvi novega objekta je obvezno upoštevanje gradbene meje; 

• višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1; 

• dostop do novega objekta je potrebno urediti s Koritenske ceste; 

• za predvideno novo gradnjo je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebno izdelati vsaj 

dve idejni variantni rešitvi pozidave; v postopku priprave projektne naloge in variantnih rešitev 

mora sodelovati predstavnik Občine Bled; najustreznejšo variantno rešitev potrdi pristojni 

organ Občine Bled; 

• na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 

 CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,  

 CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,  

 CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,  

 CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,  

 CC-SI 12301 Trgovske stavbe,  

 CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,  

 CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,  

 CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,  

CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo 

otroška in druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne 

ceste, zelenice in druge urejene zelene površine,  

 CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja; 

CC-SI 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi 

povezane stavbe: samo stavbe in terminali na avtobusnih postajah in z njimi povezane 

stavbe. 

 

Za objekt LJ 32 v UE/10 je potrebno upoštevati naslednje pogoje: 

• dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija brez povečanja prostornine in sprememba 

namembnosti v skladu z namensko rabo prostorske enote; 

• ob južni in vzhodni strani objekta je dopustna ureditev parkirišč za potrebe objekta; 

• za potrebe dostopa do parkirišč na južni strani objekta se predvidi enosmerni dovoz, ki delno 

sega izven območja OPPN, na zemljišče parc. št. 320/13, k.o. Želeče; 

• površine med ulično fasado stavbe in javnim prostorom je potrebno oblikovati izrazito 

urbano in usklajeno s predvidenimi obcestnimi ureditvami ob Ljubljanski cesti; 

• razen parkirišč, prikazanih v ureditveni situaciji, parkirišča na ulični strani objekta niso 

dopustna. 

 

5. OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA SMERNIC PRISTOJNIH NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
 

V nadaljevanju so podane obrazložitve upoštevanja pogojev in zahtev posameznih nosilcev 

urejanja prostora, ki so bili pozvani, da k osnutku OPPN podajo svoje smernice. 
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Seznam pridobljenih smernic: 
 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo 

prejete smernice št.: 350-114/2007/9, z dne 05.02.2014  

 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Zgornje Save 

prejete smernice št.: 35001-37/2014-2, z dne 04.02.2014 

 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 

prejete smernice št.: 3401-47/2006/18, z dne 23.01.2014 

 Ministrstvo za kulturo 

prejete smernice št.: 35012-5/2014/8, z dne 21.03.2014 

 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 

prejete smernice št.: 350-9/2014-2-DGZR, z dne 22.01.2014 

 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko 

prejete smernice št.: 350-5/2014-, z dne 31.01.2014 

 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo 

prejete smernice št.: 350-15/2014/4-00721216, z dne 17.02.2014 

 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

prejete smernice št.: 2-III-21/2-0-14/TŠ, z dne 04.02.2014 

 Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled 

prejete smernice št.: 3407-5/2014, z dne 20.02.2014 

 Adriaplin d.o.o. 

prejete smernice št.: 683/14-TM, z dne 04.02.2014 

 Telekom Slovenije d.d., PE Kranj 

prejete smernice št.: 20466-KR/103-BD, z dne 27.02.2014 

Telemach d.o.o. 

prejete smernice št.: Obbled09/14-HM, z dne 13.02.2014 

 Elektro Gorenjska d.d. 

prejete smernice št.: 1481, z dne: 20.01.2014 

 ELES d.o.o. 

smernice niso bile izdane 

 Občina Bled 

prejete smernice št. 3505-4/2013, z dne 31.03.2014 

Seznam in kopije pridobljenih smernic so sestavni del OPPN. 

 
5.1.  KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA 

Upoštevanje pridobljenih smernic vseh pristojnih upravljavcev komunalnih, energetskih in 

telekomunikacijskih vodov in naprav je razvidno iz projekta IDP Severna razbremenilna cesta 

na Bledu, št. projekta 12-1483, PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Ljubljana, ki je sestavni del 

OPPN. Vse načrtovane rešitve zaščite in prestavitve obstoječih vodov ter novozgrajeno omrežje 

so podrobneje opisane v navedenem projektu.  

 

Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati vse z Odlokom o OPPN predpisane pogoje in 

omejitve, ki se nanašajo na gradnje, križanja, prilagoditve in prestavitve gospodarske javne 

infrastrukture in grajenega javnega dobra.  

 

5.2. PROMETNA INFRASTRUKTURA  
Upoštevanje pridobljenih smernic DRSC je razvidno iz projekta IDP Severna razbremenilna 

cesta na Bledu, št. projekta 12-1483, PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Ljubljana, ki je sestavni 
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del OPPN. Vse rešitve načrtovane prometne ureditve in predhodno izdelane strokovne podlage 

so podrobneje opisane v navedenem projektu. V okviru tega projekta je bil izdelan tudi Elaborat 

študije napovedi hrupa in predlog protihrupnih ukrepov, na podlagi katerega so v projektni 

dokumentaciji predvideni protihrupni ukrepi (protihrupne ograje in nasipi, pasivna protihrupna 

zaščita objektov, vgradnja tišjega asfalta,...).  

 

Vse predvidene prostorske ureditve, ki tangirajo državne prometnice oz. posegajo v njihove 

varovalne pasove, morajo biti v nadaljnjih fazah projektiranja (PGD in PZI) usklajene z 

upravljavcem državnih cest. 

 

Območje prometnih površin se deli na tri ureditvene enote: 

- UE/SRC: obsega območje, namenjeno za gradnjo severne razbremenilne ceste, vključno z 

vsemi obcestnimi ureditvami, med Ljubljansko cesto in vstopom v naselje Rečica; gradnja 

krožišča K3 je možna šele po ukinitvi sedanjih cestnih priključkov z državne ceste na območji 

obstoječih bencinskih servisov na obeh straneh Ljubljanske ceste (predvidena je selitev 

obstoječih bencinskih servisov na drugi lokaciji); 

- UE/RC: obsega območje, namenjeno za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, vključno z 

vsemi obcestnimi ureditvami, med priključkom južne razbremenilne ceste in krožiščem s 

severno razbremenilno cesto; 

- UE/LC: obsega območje, namenjeno za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, vključno z 

vsemi obcestnimi ureditvami, med krožiščem s severno razbremenilno cesto in križiščem s 

Prešernovo cesto. 

Dokončna preureditev in rekonstrukcija tega dela ceste je dopustna šele po prekategorizaciji v 
občinsko cesto, do takrat pa so na tem delu dopustni posamezni posegi pod pogojem, da je 
pridobljeno soglasje Občine Bled in upravljavca državnih cest.   
 

V skladu z zahtevo Občine Bled je na območju parc. št. 329/5 in 329/6, obe k.o. Želeče, 

predvideno obračališče za potrebe manjšega komunalnega vozila, ki se lahko zagotovi v sklopu 

zunanje ureditve oz. manipulativnih površin novo predvidenega objekta. Predvideno obračališče 

se lahko uredi v min. oddaljenosti od K3 (kot je prikazano v grafičnem delu OPPN) oz. se lahko 

pomakne v notranjost tangiranih parcel.  

 

Na območju obstoječega bencinskega servisa in policijske postaje ob Ljubljanski in Seliški cesti je 

po selitvi obstoječih programov na drugo lokacijo dopustna umestitev centralne avtobusne 

postaje. Umestitev in dimenzije predvidenih objektov ter ostalih ureditev se opredelijo v 

projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s potrjeno variantno 

rešitvijo s strani Občine Bled in v skladu s tehnološkimi potrebami, konceptom tovrstnih 

objektov ter ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov za tovrstne objekte. Možnost umestitve 

centralne avtobusne postaje mora biti v nadaljnjih fazah projektiranja preverjena in usklajena 

tudi z upravljavcem državnih cest. 

 

Vse predvidene zasaditve v obcestnem prostoru morajo biti umeščene izven pregledne berme, 
preglednostnih trikotnikov ter izven prostora za postavitev prometne signalizacije in opreme 
(npr. odmik debel dreves od roba pločnika mora biti vsaj 2 m). 
V kolikor se po izgradnji vseh načrtovanih prometnih ureditev izkaže, da obstoječa drevesna in 
grmovna vegetacija ovira preglednost na cesti ter vidnost prometne signalizacije in opreme, se 
jo odstrani.  
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Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati vse z Odlokom o OPPN predpisane pogoje in 

omejitve, ki se nanašajo na gradnjo prometne infrastrukture in drugih prometnih ureditev.  

 
5.3. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

Pri pripravi idejnega projekta za severno razbremenilno cesto in izdelavi OPPN so bili s stališča 

varstva kulturne dediščine upoštevani vsi v nadaljevanju obrazloženi pogoji in zahteve 

Ministrstva za kulturo, ki so bili podani s smernicami št. 35012-5/2014/8, z dne 21.03.2014 in 

nadaljnjimi usklajevanji z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine OE Kranj.  

 

Na območju OPPN se nahajajo naslednje enote kulturne dediščine:  

- EŠD 13140, Bled – Marijina kapelica na Rečiški cesti (stavbna dediščina); 

- EŠD 13232, Bled - Ambient Bleda (kulturna krajina); 

- EŠD 13265, Bled - Vaško jedro Rečica (naselbinska dediščina); 

- EŠD 13269, Bled - Jedro vasi Zagorice (naselbinska dediščina); 

- EŠD 13318, Bled - Hiša Ljubljanska 26 (stavbna dediščina); 

- EŠD 13362, Bled - Vila Ljubljanska 15 (stavbna dediščina); 

- EŠD 13363, Bled -Vila Ljubljanska 28 (stavbna dediščina); 

- EŠD 17377, Bled - Gozdno gospodarstvo Bled (stavbna dediščina); 

- EŠD 14640, Bled - Mrakova domačija (vplivno območje). 

V bližini območja urejanja in območju presoje vpliva načrtovanih ureditev se nahajajo še druge 

enote kulturne dediščine: EŠD 13077, Bled – Arheološko najdišče Žale; EŠD 24, Bled – Blejski 

grad; EŠD 13078 Bled – Grobišče na Rečici; EŠD 13269, Bled – Jedro vasi Zagorice; EŠD 14640, 

Bled – Mrakova domačija; EŠD 13177, Bled – Pokopališče; EŠD 6821, Bled – Športna dvorana; 

EŠD 13266, Bled – Vaško jedro Grad; EŠD 13265, Bled – Vaško jedro Rečica; EŠD 13349, Bled – 

Vila Grič 2; EŠD 13350, Bled – Vila Grič 7; EŠD 13293, Bled – Vila Ribenska 4; EŠD 13297, Bled – 

Vila Trubarjeva 5; EŠD 13361, Bled – Vila Ljubljanska 14. 

 
Območja enot kulturne dediščine so razvidna v grafičnem delu OPPN ter v prikazu stanja 

prostora, ki je bil izdelan v okviru strokovne podlage Analiza predhodne dokumentacije in stanja 

prostora, št. P 122341, Protim d.o.o., februar 2014, v kateri so bili med drugim izdelani tudi opis 

in grafični prikaz varovanih območij in ostalih omejitev (vključno s kulturno dediščino) ter 

inventarizacija in analiza stanja prostora s prikazom vrednotenja obstoječega stanja. Objekte in 

območja kulturne dediščine se s predvideno ureditvijo varuje ter v čim večji možni meri ohranja 

obstoječe vizualne značilnosti obravnavanega območja. 

 
Kot strokovna podlaga za pripravo OPPN je bila izdelana tudi Širša strateška urbanistična 

zasnova v vplivnem območju severne razbremenilne ceste, št. P 122341, Protim d.o.o., april 

2014, v kateri so s postopkom inventarizacije in analize ter ob upoštevanju razvojnih pobud 

občine in varstvenih režimov podani predlogi za posege na območju OPPN in širšem območju ob 

severni razbremenilni cesti. Predlogi za urejanje, ki so rezultat usklajevanja razvojnih potreb 

Občine in zahtev nosilcev urejanja prostora, so služili kot izhodišča za pripravo idejnega projekta 

in izdelavo OPPN-ja. 

 

Obravnavano območje je glede na krajinske značilnosti in zaradi lažje obravnave razdeljeno na 
tri dele: 

- območje severne razbremenilne ceste od krožišča z Ljubljansko cesto do naselja Rečica, 

kjer se trasa razbremenilne ceste priključki v potek obstoječe ceste skozi naselje; 
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- območje glavne vpadnice proti jezeru – regionalne ceste R1-209/1088 Lesce – Bled 

(Ljubljanska cesta) v delu med priključkom južne razbremenile ceste in križiščem s Prešernovo 

cesto; 

- ureditev vzhodnega vstopa na Bled z vzpostavitvijo mestnega uličnega prostora ob 

Ljubljanski cesti, s poudarkom na površinah za pešce in mestne zelene površine.  

 

Celotna poteza severne razbremenilne ceste in rekonstrukcija Ljubljanske ceste sta načrtovani s 

poudarkom na krajinskem urejanju. V sklopu projekta IDP Severna razbremenilna cesta na 

Bledu, št. projekta 12-1483, PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Ljubljana, ki je sestavni del 

OPPN, je bil na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in stanja prostora izdelan tudi 

načrt Krajinske arhitekture, št. S-1/2014, Acer Novo mesto. Načrt krajinske arhitekture je 

obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo severne 

razbremenilne ceste in rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, v času gradnje pa mora investitor tudi 

zagotoviti nadzor odgovornega projektanta načrta krajinske arhitekture nad izvedbo del.  

 

Celotna poteza severne razbremenilne ceste je načrtovana s poudarkom na krajinskem urejanju 

umestitve v odprto krajino. Ureditev obcestnega prostora se prilagaja kulturnim kakovostim 

okolja, tako, da jih skuša v čim večji možni meri ohranjati, dopolnjevati in hkrati izkoristiti za 

oblikovanje bogate doživljajske poti za vse udeležence v prometu.  

Vse krajinsko arhitekturne upoštevajo obstoječe vzorce na obravnavanem območju in 

posnemajo odprto strukturo prostora s prepletom njiv, travnikov in sadovnjakov (zatravitev, 

linijske poteze vegetacije, posamezno drevje, gruče dreves in grmovja ipd.). Rešitev krajinske 

ureditve je preverjena v luči pogledov na grad, dolgih pogledov na kulturno krajino in kuliso 

hribov v ozadju. V načrtu krajinske arhitekture so poleg oblikovalske rešitve za urejanje in 

ozelenitev obcestnega prostora in cestnih objektov podani tudi ukrepi za oblikovanje reliefa – 

vkopnih/izkopnih brežin in protihrupnih nasipov, smernice za oblikovanje protihrupnih ograj 

ipd.  

Mešana površina za peš in kolesarski promet je v večjem delu predvidena kot peščena površina, 

ki se uredi v smislu tematske poti in mestoma opremi z mikro urbano opremo (klopi, koši za 

odpadke, obveščevalne table – kulturna in naravna dediščina, značilnosti krajine ipd, ipd.).  

Protihrupni nasipi se na zunanji in notranji strani ozelenijo in obsadijo z drevesno in grmovno 

vegetacijo. Z ozelenitvijo se zagotavlja čim manjša vidna izpostavljenost nasipov v odprti krajini. 

Pri oblikovanju protihrupnih ograj je upoštevana krajinska podoba prostora in funkcionalni 

vidik. Ograje so na celotnem območju trase ceste oblikovane enotno ter na zunanji in notranji 

strani ozelenjene in obsajene z drevesno in grmovno vegetacijo. Na mestih odpiranja kvalitetnih 

pogledov na okoliški prostor je predvidena postavitev transparentnih ograj, kar je potrebno 

upoštevati tudi pri obsaditvi, ki ne sme ovirati pogledov.  

 

Celotna poteza Ljubljanske ceste je načrtovana s poudarkom na krajinskem urejanju, ki v delu od 

navezave na južno razbremenilno cesto do predvidenega križišča s severno razbremenilno cesto 

(v odloku Ljubljanska cesta RC) želi poudariti mestni prostor, ki ustvarja novo vstopno potezo 

kot rekonstruiranje nekdanjega vhoda na Bled.  

V delu od predvidenega krožišča severne razbremenile ceste proti središču Bleda se poteza 

Ljubljanske ceste (v odloku Ljubljanska cesta LC) načrtuje s poudarkom na krajinsko 

arhitekturnem urejanju umestitve v mestni prostor, s katerim se v območju vzpostavi 

prepoznavnost in ustvari njegovo identiteto kot ambient Bleda. Krajinsko arhitekturne ureditve 

bodo navezane na obstoječe kvalitetne ureditve območij, na katera se priključujejo in jih 
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nadaljujejo (npr. tlakovanje pločnikov na način, kot je značilno za Ljubljansko cesto v 

nadaljevanju od križišča s Prešernovo cesto proti jezeru). 

Novo krožišče severne razbremenilne ceste se parterno uredi in ozeleni na nivoju terena. 

Krožišče bo na vseh straneh mejilo na zelene površine. 

 

Cilj in namen krajinsko arhitekturnega urejanja je povezati prostor ob cesti ter ga narediti 

prepoznavnega kot vstop v turistično središče. S krajinsko arhitekturno ureditvijo se obstoječo 

pozidavo ob cesti med seboj poveže v prepoznaven zeleni sistem in, v kolikor je mogoče, vključi 

v sooblikovanje uličnega programa (npr. tematski park pred informacijskim središčem, pred 

stavbo Gozdnega gospodarstva Bled ipd.). S krajinsko arhitekturnimi ukrepi se poleg poudarka 

vstopnega območja oblikuje tudi kakovosten obcestni prostor s poudarkom na površinah za 

pešce in kolesarje (optično vodenje in prijetnost obcestnega ambienta, preglednost cestnega 

koridorja). S kontinuiranimi zasaditvami, ki bodo sledile konceptu predlaganega urejanja, se bo 

v območju vzhodnega vstopa na Bled pripomoglo k izgledu celostne urejenosti.  

 

Za območja, na katerih so dolgoročno predvidene selitve obstoječih dejavnosti na drugo lokacijo 

(npr. bencinski servisi, policijska postaja ter trgovski center Mercator), v fazi priprave OPPN še 

ni bilo znanih novih programov. Zaradi tega je z OPPN na teh območjih določena le namenska 

raba (skladno z OPN) ter vrste dopustnih objektov. Poleg navedenega pa v fazi izdelave 

projektne dokumentacije OPPN predhodno zahteva še izdelavo vsaj dveh idejnih variantnih 

rešitev pozidave, sodelovanje predstavnika Občine Bled v postopku priprave projektne naloge in 

variantnih rešitev ter potrditev najustreznejše variantne rešitve s strani pristojnega organa 

Občine Bled, pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine ter v primeru posegov v varovalni 

pas državne ceste še soglasje upravljavca državnih cest. 

 

S selitvijo programov na območje vstopa na Bled je podana možnost, da se središče Bleda 

razbremeni postajališča, ki zahteva velike površine za parkiranje in čakanje avtobusov. 

Postajališče z večjo kapaciteto površin, ki omogočajo tudi kratkotrajno parkiranje in srečevanje 

avtobusov, je dolgoročno potrebno omogočiti v območju vstopa na Bled, kjer so predvidena tudi 

večja parkirišča.    

Tekom izdelave projektnih rešitev za ureditev Ljubljanske ceste je bila preverjena tudi možnost 

umestitve avtobusne postaje na območju obstoječega bencinskega servisa na južni strani ob 

Ljubljanski cesti. Zaradi omejenega prostora se je lokacija izkazala za neustrezno, saj na 

obravnavanem območju ni mogoča ureditev skupnega izvoza avtobusov na Koritensko cesto. V 

primeru, da avtobusi preko pogreznjenega robnika uvažajo iz Ljubljanske ceste in ustavljajo 

neposredno ob robu Koritenske ceste, je opisana rešitev iz  prometno-tehničnega vidika 

bistveno manj primerna v primerjavi z možno ureditvijo avtobusne postaje na območju 

obstoječega bencinskega servisa na severni strani ob Ljubljanski cesti. 

 

Za vse posege v enote kulturne dediščine je potrebno pridobiti soglasje pristojne strokovne 

javne službe skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.  

Na območju OPPN (trasa severne razbremenilne ceste) so bile opravljene predhodne arheološke 

raziskave. Na podlagi rezultatov ekstenzivnega pregleda poteka postopek evidentiranja novih 

arheoloških najdišč. Pogoje za poseganje v ta območja bo pristojni zavod za varstvo kulturne 

dediščine podal v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije. 

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki 

najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, 

da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto 
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Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 

arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja 

ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, 

dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in 

druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. 

 
5.4. VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE 

Pri pripravi idejnega projekta za severno razbremenilno cesto in izdelavi OPPN so bili s stališča 

varstva naravne dediščine upoštevani vsi v nadaljevanju obrazloženi pogoji in zahteve Zavoda 

RS za varstvo narave, ki so bili podani s smernicami št. 2-III-21/2-0-14/TŠ, z dne 04.02.2014. Pri 

izdelavi idejnega projekta za severno razbremenilno cesto je bilo med pripravljavcem OPPN, 

izdelovalcem projektne dokumentacije in predstavniki Zavoda RS za varstvo narave sklicanih 

več usklajevalnih sestankov, na podlagi katerih so bile zasnovane rešitve ureditve ceste.  

 
Na območju OPPN se nahaja drevesna naravna vrednota lokalnega pomena ev. št. 5241 Bled – 
hrasti ob Cesti v Vintgar. Obstoječ hrastov drevored se v celotni ohranja, posegi v cestišče na 
območju drevoreda niso predvideni. 
 

V neposredni bližini območja OPPN se nahajata geomorfološki in geološki naravni vrednoti 

lokalnega pomena ev. št. 5107 Bled – morena 1 in ev. št. 5412 Bled – morena 2. Posegi zaradi 

predvidenih prostorskih ureditev na območje moren niso predvideni, prav tako na območju 

naravnih vrednot ni dopustno odlaganje gradbenega ter odkopnega materiala. 

 

Ureditveno območje tangira vodna in priobalna zemljišča vodotoka Rečica, v katerem se 

nahajata zavarovani evropski pomembni vrsti (školjka potočni škržek in rak koščak).  

Koridor ceste je predviden vzdolž leve brežine vodotoka Rečica, trasa mešane površine za peš in 

kolesarski promet pa vzdolž desne brežine potoka. Mešana površina je predvidena v peščeni 

izvedbi in bo neosvetljena. Na del obstoječe struge, kjer se cestni lok od struge oddalji, posegi 

zaradi načrtovane prometne ureditve niso predvideni in se ga ohranja v obstoječem stanju. Na 

potoku Rečica in njenem pritoku je predvideno več novih mostov in premostitev.  

Zaradi predvidenega odmika novih prometnih ureditev od struge potoka nove 

vodnogospodarske ureditve z vidika poplavne varnosti niso potrebne.  

Zaradi izgradnje severne razbremenilne ceste so predvideni nujno potrebni premiki struge 

potoka Rečica, ki so načrtovani v minimalno potrebnem oz. smiselnem obsegu v skupni dolžini 

približno 925 m.  

Načrtovana regulacija potoka Rečica je razdeljena na dva dela:  

- Prvi del ureditve poteka na območju križišča s Partizansko cesto, kjer je predvidena 

izgradnja novega mostu 5-03 na stacionaži 0,0+40,45 (Partizanska cesta). Cestni potek severne 

razbremenilne ceste se povsem približa robu obstoječe struge, zato je potrebno strugo potoka na 

dolžini 205 m prilagoditi odmiku od cestnega roba in strugo prestaviti v smeri proti jugu za cca. 

1-3 m. Naklon brežin je 1:2, širina struge pa 4,0 m. 

Razen nove prestavitve struge ter izvedbe mostu se v vzhodni del vodotoka razen nove 

prestavitve struge in izvedbe mostu ne posega.  

- Drugi del ureditve poteka od obstoječe struge, ki je bila urejena v okviru projekta 

Ureditev Rečiške ceste (PNZ, št. 11-0384, november 2012) od stac. km: 2,5+3,48 do km 

1,7+98,03. Na tem odseku se strugo potoka prestavi vzporedno poteku nove cestne povezave v 

skupni dolžini cca. 720 m. Na tem odseku je širina struge 1,5 m z naklonom brežin 1:2 m.  
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Vse predvidene vodnogospodarske ureditve so načrtovane skladno z zahtevami Zavoda RS za 

varstvo narave: 

- V potoku Rečica se ohranja peščeno in gramozno dno, ureditve betonske struge niso 

predvidene. 

- Vse vodno gospodarske ureditve so načrtovane sonaravno, betonske ureditve struge niso 

predvidene. Tlorisni potek struge je rahlo vijugast, dno se ohranja naravno, brežine so urejene s 

sonaravnimi biotehničnimi ukrepi ter se na celotnem območju zvezno priključujejo na obstoječ 

teren in zatravijo. Pete brežin na območju reguliranih odsekov potoka se zavaruje s 

kamnometom, v strugi potoka se izdelajo tudi talni pragovi za stabilizacijo struge in večjo 

ozračenost ter samočistilno sposobnost vodotoka, v konkavah se predvidi zaščita brežin s 

posameznimi lesenimi piloti in oblicami. S predvideno ureditvijo se poplavna varnost izboljšuje, 

pretočni profili so dimenzionirani tako, da ne poslabšujejo odtočnih razmer ampak stanje 

izboljšujejo. Lastnosti potoka (širina in globina struge, hitrost pretoka) niso spremenjene.  

- Vsi novi mostovi so zasnovani tako, da podpore v strugi potoka niso potrebne. 

- Takoj po zaključku zemeljskih del se bodo odkrite zemljine na brežinah regulirane struge 

potoka in ob premostitvenih objektih zatravile s senenim nastiljem lokalnih travnikov in 

zasadile z obvodno avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, ki bo zagotavljala zasenčenost 

struge. 

- Urejevalec obcestne krajine mora analizirati rastje vzdolž celotne struge potoka, 

investitor pa na ogroženih lokacijah zagotoviti izvajanje ukrepov za odstranjevanje ali nadzor 

invazivnih tujerodnih vrst (japonski dresnik). Najbolj primeren način odstranjevanja je sežiganje 

na mestu odstranjevanja oz. mehansko odstranjevanje. Vse izpuljene in izkopane ostanke 

japonskega dresnika je treba posušiti in sežgati, saj se sicer lahko neprimerno odvrženi deli 

rastline ponovno zakoreninijo. Odstranjene rastline ali njihovi deli niso primerni za 

kompostiranje!  

- V času posega morajo biti zagotovljeni vsi tehnični in drugi ukrepi za preprečitev 

kakršnegakoli onesnaženja vode in brežin. 

- Preprečiti je potrebno odtekanje odpadnih voda in organizmom škodljivih snovi (goriv 

gradbene mehanizacije, betonskih odplak,...) v vodotok in okolico. 

- Dela se morajo izvajati med novembrom in marcem, izven obdobja razmnoževanja in 

aktivnosti zavarovanih vrst. 

- Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da struga ne bo ostala suha oz. se v njej voda ne 

bo dalj časa zadrževala. 

- Ureditev nove struge potoka se mora izvajati etapno. 

- V vzhodni del vodotoka (vzhodno od križišča SRC s Partizansko cesto) se, razen 

regulacije ob mostu s Partizansko cesto ter ureditev pod novim mostom (most  5-2), ne posega. 

- Investitor predvidenih ureditev v območju vodotoka Rečica, mora vsaj 10 dni pred 

začetkom del obvestiti pristojni Zavod za varstvo narave. 

 

Celotna poteza severne razbremenilne ceste in rekonstrukcija Ljubljanske ceste sta načrtovani s 

poudarkom na krajinskem urejanju. V sklopu projekta IDP Severna razbremenilna cesta na 

Bledu, št. projekta 12-1483, PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Ljubljana, ki je sestavni del 

OPPN, je bil na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in stanja prostora izdelan tudi 

načrt Krajinske arhitekture, št. S-1/2014, Acer Novo mesto. Načrt krajinske arhitekture je tudi 

obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo severne 

razbremenilne ceste, v času gradnje pa mora investitor tudi zagotoviti nadzor odgovornega 

projektanta načrta krajinske arhitekture nad izvedbo del.  
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V dopolnjenem osnutku OPPN je bilo predvideno, da se glede na kote visokih vod Rečice 

obstoječi most čez Rečico na Partizanski cesti ohrani v obstoječem stanju in se ga nameni za 

pešce in kolesarje, za motorna vozila pa se most in posledično tudi Partizanska cesta na severni 

strani zapreta, štirikrako križišče s Partizansko cesto pa spremeni v trikrako križišče. Na ta način 

ne bi bilo potrebno dvigovati nivelete glavne ceste oz. poglabljati in širiti Rečice na območju 

Partizanske ceste. 

Ker pa je bilo v času javne razgrnitve dano precejšnje število pripomb, ki so zahtevale ohranitev 

prevoznosti Partizanske ceste, je Občina zavzela stališče, da se projektne rešitve spremenijo ter 

križišče severne razbremenilne ceste s Partizansko cesto preuredi v štirikrako križišče. Na 

podlagi usklajevalnih sestankov s predstavniki Agencije RS za okolje in Zavoda RS za varstvo 

narave se je zaradi potrebe novega mostu in zagotavljanja njegove hidravlične prevodnosti 

regulacija struge potoka nekoliko podaljšala gorvodno. Predvideno je čiščenje dna (izravnava 

nivelete) gorvodno od mostu, tako da je padec na širšem območju mostu čim bolj enakomeren. 

Prav tako je predvidena rahla širitev dna in korekcija leve brežine v dolžini 35 m (od P63 do 

P65). Zaradi pojava invazivnih rastlin v tem delu je izvajalec del na celotnem območju gradbišča 

dolžan odstraniti invazivne rastline na predpisan način.  

 

Upoštevanje pridobljenih smernic Zavoda RS za varstvo narave, ki se nanašajo na tehnične 

rešitve izvedbe mostov in vodnogospodarskih ureditev, ureditve struge in brežin ter odmikov od 

potoka, je podrobneje opisano in prikazano v projektu IDP Severna razbremenilna cesta na 

Bledu, ki je sestavni del OPPN. 

 
5.5. VARSTVO VODA 

Pri pripravi idejnega projekta za severno razbremenilno cesto in izdelavi OPPN so bili s stališča 

varovanja vodnega režima in stanja voda upoštevani vsi v nadaljevanju obrazloženi pogoji in 

zahteve Agencije RS za okolje, ki so bili podani s smernicami št. 35001-37/2014-2, z dne 

04.02.2014. Obrazložitev načrtovanih vodnogospodarskih ureditev je deloma opisana že v 

predhodnem poglavju 5.4 – Varstvo narave, natančneje pa tudi v projektu IDP Severna 

razbremenilna cesta na Bledu, št. projekta 12-1483, PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., 

Ljubljana. 

 

Ureditveno območje tangira vodna in priobalna zemljišča vodotoka Rečica in potoka s Podhoma 

(oba vodotoka 2. reda).  Petmetrski priobalni pas vodotokov je prikazan v grafičnem delu OPPN, 

na risbi št. 4.11 – »Ureditve, potrebne za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave in 

kulturne dediščine ter ureditve, potrebne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.  

 

Zaradi poplavne lege trase severne razbremenilne ceste v poplavnem območju Rečice je bil za 

potrebe izdelave IDP projektne dokumentacije v sklopu predhodno izdelanih strokovnih podlag 

med drugim izdelan tudi Hidrološko hidravlični elaborat, št. C08-ŠNS/10, Inženiring za vode 

d.o.o., marec 2011. V študiji so kot rezultat matematičnega modela gladin določene poplavne 

kote 10-, 100- in 500-letne visoke vode obravnavanega območja ter izdelane karte poplavne 

nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti ter podane usmeritve za postavitev 

predvidenih premostitvenih objektov na Rečici.  

Iz rezultatov študije izhaja, da se obravnavano območje nahaja v majhnem razredu poplavne 

nevarnosti Pm oz. v območju preostale nevarnosti Pp (samo lokalno tudi v območju srednjega 

razreda poplavne nevarnosti Ps). Območja razredov poplavne nevarnosti po izvedbi severne 

razbremenilne ceste, ki so povzeta po navedenem elaboratu, so prikazana v grafičnem delu 

OPPN, na risbi št. 4.11 – »Ureditve, potrebne za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja 
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narave in kulturne dediščine ter ureditve, potrebne za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami«. 

Iz študije izhaja, da se zaradi predvidene ureditve severne razbremenilne ceste na samem 

območju trase poplavno območje nekoliko zmanjša, vendar zaradi tega načrtovana gradnja ne 

povzroča nobenega vpliva, saj je poseg v prostor minimalen in nima vpliva na eventualni dvig 

poplavne vode. Vsi podani ukrepi za zaščito pred visokimi vodami in usmeritve za premostitve 

so bili upoštevani pri izdelavi idejnega projekta za severno razbremenilno cesto, ki predstavlja 

strokovno podlago za predmetni OPPN. Vse premostitve na vodotokih so dimenzionirane z 

upoštevanjem 100-letne visoke vode in varnostno višino 0,5 m.  

 

Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati vse z Odlokom o OPPN predpisane pogoje in 

omejitve, ki se nanašajo na varstvo voda: 

- Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih 

območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati 

tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča 

varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranja naravno ravnovesje vodnih in obvodnih 

ekosistemov (5. člen ZV-1). 

- Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki 

bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in 

priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen 

pretok vode, plavin in plavja, onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih 

organizmov ter preprečevali prost prehod ob vodnem dobru. 

- Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z 

Zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja in odvajanja odpadnih vod. 

- Odvajanje utrjenih površin se ureja tako, da se v potok Rečica in njegove pritoke in v 

ponikovalnico spušča le čista oz. ustrezno prečiščena padavinska voda. V čim večji možni meri je 

treba zmanjšati hipni odtok padavinskih in zalednih voda, kar pomeni, da je potrebno predvideti 

zadrževanje pred iztokom v površinske odvodnike. Zadrževanje in izpust morata biti ustrezno 

dimenzionirana, pri tem pa se ne sme poslabšati kakovost naravnega odvodnika dolvodno in 

poplavna varnostna območja. 

- Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi 

prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali 

objektih vodne infrastrukture. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati po terenu tako, da bi 

povzročale erozijske procese ali destabilizirale zemljine. Iztočni objekt padavinskih, zalednih, 

drenažnih,.. voda mora biti ustrezno projektno obdelan, ne sme segati v pretočni profil vodotoka, 

oblikovan mora biti v naklonu brežine (po potrebi predvideti vgradnjo povratne zaklopke). Kota 

dna iztoka naj bo na spodnjem robu brežine. Obvezno je predvideti ustrezno protierozijsko 

zaščito struge v območju iztoka.  

- Dimenzioniranje pretočnih profilov, ukrepi stabilizacije in zavarovanje strug vodotokov 

(po potrebi tudi nasprotne brežine) morajo biti predvideni gradbeno tehnično, hidravlično in 

ekološko ustrezno ter skladni s predpisi. Nove ureditve morajo biti smiselno vezane na obstoječe 

ureditve ter celotno sistematiko urejanja vodotoka. Manjšanje pretočnega profila struge in 

poslabšanje odtočnih razmer ni dopustno.  

- Zavarovanje in stabilizacijo brežin vodotoka je potrebno strokovno ustrezno projektno 

obdelati, predvideti z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z avtohtono vegetacijo. V 

projektni dokumentaciji naj bo prikazana visoka voda (Q 100). 
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- Premostitve morajo biti hidrotehnično preverjene in grajene tako, da ne posegajo v 

pretočni profil. Svetla pretočna odprtina ne sme ovirati pretoka visokih voda (Q 100) z 

minimalno varnostno višino 0,5 m.  

- Vsi propusti za odvajanje zalednih voda morajo biti ustrezno hidravlično dimenzionirani. 

- V največji možni meri je potrebno ohranjati naravno obvodno zarast.  

- Predvidene ureditve ne smejo poslabšati stabilnosti terena in vodotokov tako v fazi 

uporabe, kot po zaključku. Vse rešitve in ukrepe za stabilizacijo, zavarovanje struge in 

zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti morajo biti terminsko opredeljene in izvedene 

pred ali hkrati z izgradnjo ceste. 

- Na vodnem zemljišču je prepovedano odlaganje in pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, 

tekoči ali plinasti obliki, odlaganje in pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih 

podobnih snovi, odlaganje odpadkov. 

- Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz območja bencinskega servisa 

mora biti skladna z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za 

motorna vozila (Ur. list RS, št. 10/99, 40/04 in 41/04). Vse morebitne tehnološke vode in vse 

vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvidevajo uredbe o 

emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaženja. 

- Projektna rešitev skladišč goriv in pretakalnih ploščadi mora zagotoviti ustrezno 

tesnjenje in tehnične ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi. 

- Podzemni povezovalni cevovodi med rezervoarji goriva in točilnimi napravami morajo 

biti položeni v vodotesne betonske kinete.  

- Za predvidene prestavitve oz. regulacije struge potoka Rečica je potrebno zagotoviti 

nadomestna vodna zemljišča. 

 

Odvajanje padavinskih vod je v nepozidanem območju predvideno kot disperzno odvajanje z 

zadrževanjem in osnovnim čiščenjem vode z lovilci olj pred izpustom v okolje. V urbanem 

območju je predvideno odvodnjavanje s kanalizacijo in osnovnim čiščenjem vode z lovilci olj 

pred izpustom v okolje. Kot odvodnik (recipient) je predviden potok Rečica. 

Umazano padavinsko vodo z območij parkirišč in bencinskih servisov se pred priključitvijo na 

padavinsko kanalizacijo prehodno očisti v ustreznem lovilcu olj.  

Odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda je treba načrtovati in izvajati v skladu s 

predpisi, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 

kanalizacijo 

 
V dopolnjenem osnutku OPPN je bilo predvideno, da se glede na kote visokih vod Rečice 

obstoječi most čez Rečico na Partizanski cesti ohrani v obstoječem stanju in se ga nameni za 

pešce in kolesarje, za motorna vozila pa se most in posledično tudi Partizanska cesta na severni 

strani zapreta, štirikrako križišče s Partizansko cesto pa spremeni v trikrako križišče. Na ta način 

ne bi bilo potrebno dvigovati nivelete glavne ceste oz. poglabljati in širiti Rečice na območju 

Partizanske ceste. 

Ker pa je bilo v času javne razgrnitve dano precejšnje število pripomb, ki so zahtevale ohranitev 

prevoznosti Partizanske ceste, je Občina zavzela stališče, da se projektne rešitve spremenijo ter 

križišče severne razbremenilne ceste s Partizansko cesto preuredi v štirikrako križišče. Na 

podlagi usklajevalnih sestankov s predstavniki Agencije RS za okolje in Zavoda RS za varstvo 

narave se je zaradi potrebe novega mostu in zagotavljanja njegove hidravlične prevodnosti 

regulacija struge potoka nekoliko podaljšala gorvodno. Predvideno je čiščenje dna (izravnava 

nivelete) gorvodno od mostu, tako da je padec na širšem območju mostu čim bolj enakomeren. 
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Prav tako je predvidena rahla širitev dna in korekcija leve brežine v dolžini 35 m (od PP63 do 

PP65).  

 
5.6. VARSTVO KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ 

Ureditveno območje OPPN je določeno v prostorskih sestavinah veljavnega OPN občine Bled.  

Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati vse z Odlokom o OPPN predpisane pogoje in 

omejitve, ki se nanašajo na varstvo kmetijskih in gozdnih zemljišč: 

- Zagotavlja naj se minimalno poseganje v kmetijska in gozdna zemljišča izven načrtovanih 

ukrepov.  

- Zasipavanje kmetijskih in gozdnih zemljišč ter odlaganje odkopnega materiala, ki bo 

nastal pri gradnji, se ne sme odlagati na kmetijska in gozdna zemljišča, ampak le na urejene 

deponije odpadnega gradbenega materiala.  

- Rodovitni del tal se odstrani in deponira ločeno od ostalih neprimernih tal tako, da se 

ohranita njegova plodnost in količina in se ga uporabi za vzpostavitev novih kmetijskih površin 

oziroma rekultivacijo in sanacijo morebitnih poškodovanih zemljišč.  

- Območje opuščene struge vodotoka Rečica se po končani gradnji rekultivira. 

- Material za izgradnjo nasipov mora biti inerten oziroma brez škodljivih primesi. Material 

mora ustrezati zahtevam predpisov o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 

- Časovna dinamika gradnje severne razbremenilne ceste naj se prilagodi na način, da bo v 

čim manjši možni meri ovirala kmetijsko proizvodnjo. 

- Na območju severne razbremenilne ceste se vsa vitalna drevesna in grmovna vegetacija 

ohranja v največji možni meri, razen kadar je odstranitev nujno potrebna zaradi gradnje 

objektov in varnosti prometa.   

- V okviru krajinsko arhitekturne ureditve obcestnega prostora se mora analizirati 

rastiščne razmere, vzorec rastja v okoliški krajini in to upoštevati v okviru funkcionalnih zahtev. 

Nasajanje rastlinja mora izpolnjevati zahteve, ki jih postavlja varnost prometa in zahteve 

inženirsko-biološkega urejanja. Izbor vrst naj se čim bolj približa okoliškim rastlinskim 

združbam. Na obravnavanem območju je kot prevladujoča gozdna združba evidentirana Qerco-

carpietum var. Hacquetia (QC H) (Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu GGE Bled 2011-2020, 

Ur. list RS, št. 5/12). Za načrtovane zasaditve so kot najprimernejše predlagane naslednje vrste: 

hrast (graden), plemeniti listavci (lipa, lipovec, gorski brest, gorski javor, veliki jesen), bukev, 

beli gaber, kot popestritev v krajini pa tudi jerebika in češnja. Od grmovnih vrst so predlagani 

dren, glog, češmin, trdoleska, kalina, brogovita, bezeg in tisa.  

 
5.7. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

Pri pripravi idejnega projekta za severno razbremenilno cesto in izdelavi OPPN so bili s stališča 

varovanja vodnega režima in stanja voda upoštevani vsi v nadaljevanju obrazloženi pogoji in 

zahteve Ministrstva z obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, ki so bili podani s smernicami 

št. 350-9/2014-2-DGZR, z dne 22.01.2014. 

 
Zaradi poplavne lege trase severne razbremenilne ceste v poplavnem območju Rečice je bil za 

potrebe izdelave IDP projektne dokumentacije v sklopu predhodno izdelanih strokovnih podlag 

izdelan Hidrološko hidravlični elaborat, št. C08-ŠNS/10, Inženiring za vode d.o.o., marec 2011.  

Iz rezultatov študije izhaja, da se obravnavano območje nahaja v majhnem razredu poplavne 

nevarnosti Pm oz. v območju preostale nevarnosti Pp (samo lokalno tudi v območju srednjega 

razreda poplavne nevarnosti Ps). Območja razredov poplavne nevarnosti po izvedbi severne 

razbremenilne ceste, ki so povzeta po navedenem elaboratu, so prikazana v grafičnem delu 

OPPN, na risbi št. 4.11 – »Ureditve, potrebne za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja 
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narave in kulturne dediščine ter ureditve, potrebne za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami«. 

Iz študije izhaja, da se zaradi predvidene ureditve severne razbremenilne ceste na samem 

območju trase poplavno območje nekoliko zmanjša, vendar zaradi tega načrtovana gradnja ne 

povzroča nobenega vpliva, saj je poseg v prostor minimalen in nima vpliva na eventualni dvig 

poplavne vode. Vsi podani ukrepi za zaščito pred visokimi vodami in usmeritve za premostitve 

so bili upoštevani pri izdelavi idejnega projekta za severno razbremenilno cesto, ki predstavlja 

strokovno podlago za predmetni OPPN. Vse premostitve na vodotokih so dimenzionirane z 

upoštevanjem 100-letne visoke vode in varnostno višino 0,5 m. 

 
Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati vse z Odlokom o OPPN predpisane pogoje in 

omejitve, ki se nanašajo na zagotavljanja varstva pred požarom: 

- Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe predvidenih prostorskih ureditev 

ne sme poslabšati.  

- Pri izvajanju predvidenih ureditev je potrebno upoštevati ukrepe varstva pred požarom, 

s katerimi se zagotovijo pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja, potrebni odmiki med 

objekti ali potrebna protipožarna ločitev, prometne in delovne površine za intervencijska vozila 

in viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. 

 
V primeru razlitja nevarnih snovi se onesnažena zemljina odstrani in deponira v skladu z 

veljavno zakonodajo. V načrtu gradbišča se posebej obdelajo in poudarijo organizacijski in drugi 

ukrepi v smislu varovanja voda, podzemne vode in tal med gradnjo ter izdela načrt sanacijskih 

ukrepov v primeru dogodkov, kot je razlitje goriva in olja, ki bi lahko povzročila kontaminacijo 

tal.  

 
V območju obstoječe obcestne pozidave v urbaniziranem delu ob Ljubljanski cesti se nahaja 
obstoječe hidrantno omrežje, ki se ga ohranja oz. dogradi z odcepom za potrebe območja BL-27. 
 
 
6. POROČILO O POSTOPKU PRIPRAVE OPPN  
 

Postopek priprave OPPN je bil začet v decembru 2013 s sprejemom Sklepa o začetku priprave 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta za severno razbremenilno cesto na Bledu (Uradno 

glasilo slovenskih občin, 53/13). 

V sklepu o začetku postopka priprave so bili opredeljeni ocena stanja in razlogi za pripravo 

OPPN, pravna podlaga, območje OPPN, način pridobitve strokovnih rešitev, roki in posamezne 

faze za pripravo OPPN, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo v postopku 

priprave OPPN ter obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN.  

 

Pripravljavec OPPN je v januarju 2014 na pristojne nosilce urejanja prostora naslovil poziv za 

določitev smernic za načrtovanje OPPN ter zaprosil Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za izdajo 

odločbe glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO).  

Seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora in pridobljenih smernic je naveden v prejšnjem 

poglavju 5 – Obrazložitev upoštevanja smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora.  

 

Za predmetni OPPN je bila izdana tudi Odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje, št.: 35409-

13/2014/12, z dne 28.08.2014, iz katere izhaja, da v postopku priprave OPPN celovite presoje 

vplivov na okolje ni potrebno izvesti. Trasa severne razbremenilne ceste je bila namreč s stališča 
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okoljskih sestavin že obravnavana v okoljskem poročilu, ki je bilo izdelano v okviru postopka 

priprave OPN Občine Bled. 

V okoljskem poročilu za celovito presojo vplivov na okolje v postopku priprave Občinskega 

prostorskega načrta Občine Bled (Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p., št. naloge: 15/09, 

december 2013) je bilo ugotovljeno, da bo izgradnja severne razbremenilne ceste sicer posredno 

vplivala na kakovost zunanjega zraka, vendar je bil vpliv ocenjen kot nebistven (B).   

Ne glede na nebistveno povečanje emisij zaradi prometa z izvedbo plana, glede na razmere brez 

izvedbe, se bo s predvidenimi prometnimi ureditvami, ki jih OPN Občine Bled predvideva, 

emisija onesnaževal na celotnem območju jezerske sklede zmanjšala in posledično se bo 

povečala kakovost zunanjega zraka na tem območju, zato dodatni omilitveni ukrepi oz. 

izboljšave plana niso bili predvideni. 

Poleg vplivov na kakovost zraka bo gradnja severne razbremenilne ceste vplivala tudi na 

obremenitev s hrupom in sicer se bo obremenjenost s hrupom na območju jezerske sklede 

zmanjšala, kar je s stališča izboljšanja okolja stalnih prebivalcev tega območja, povečane 

privlačnosti in razvojnega potenciala najbolj atraktivnih lokacij in s stališča kakovosti 

akustičnega okolja tega prostora velika pridobitev. Zaradi gradnje severne razbremenilne ceste 

pa se bo obremenjenost okolja s hrupom lokalno povečala ob območjih, na katerih bodo urejene 

nove prometne površine. 

Investitor novih prometnih površin je že med izvedbo in kasneje med obratovanjem dolžan 

zagotoviti, da zaradi posegov na teh območjih obremenjenost okolja s hrupom v njihovi okolici 

ne bo presegala zakonsko določenih mejnih vrednosti, zato je bila v okviru izdelave idejnega 

projekta za gradnjo ceste izdelana Študija hrupa s predlogom protihrupne zaščite (PNZ 

svetovanje in projektiranje d.o.o.), na osnovi katere so bili določeni predvideni protihrupni 

ukrepi. 

Variantne rešitve trase ceste so bile izdelane že za potrebe določitve koridorja, ki je bil kot 

stavbno zemljišče evidentiran v Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega 

plana Občine Bled (Ur. l. RS št. 95/02) že v letu 2002.  

 

Ob upoštevanju prejetih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in na podlagi izdelanih 

strokovnih podlag ter usklajevanj načrtovanih rešitev z nosilci urejanja prostora je bil v maju 

2014 izdelan dopolnjen osnutek OPPN ter gradivo za javno razgrnitev.  

 

Strokovna podlaga za izdelavo OPPN je idejni projekt: Severna razbremenilna cesta na Bledu, ki 

ga je pod številko projekta 12-1483 izdelalo podjetje PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., 

Ljubljana.   

V idejnem projektu in pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN so bile upoštevane tudi vse 

predhodno izdelane strokovne podlage, ki so navedene v Analizi predhodne dokumentacije in 

stanja prostora, št. P 122341, Protim d.o.o., februar 2014 in Širša strateška urbanistična zasnova 

v vplivnem območju severne razbremenilne ceste, št. P 122341, Protim d.o.o., april 2014, ki sta 

bili izdelani kot strokovni podlagi za predmetni OPPN. 

Grafični del OPPN je izdelan na geodetskem načrtu, ki ga je izdelal Merjovc, Žiga Novak s.p., 

Radovljica,  v aprilu 2014, pod št. 1-2014. 

 

Dopolnjen osnutek OPPN je bil v dneh od 19. maja 2014 do 18. junija 2014 javno razgrnjen v 

prostorih Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled in na uradni spletni strani Občine Bled 

(www.obcina.bled.si).  

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN je potekala v sredo, 11.06.2014, s pričetkom ob 

16. uri v Festivalni dvorani na Bledu. 

http://www.obcina.bled.si/
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Med javno razgrnitvijo je bil dopolnjen osnutek OPPN obravnavan tudi na seji Občinskega sveta 
Občine Bled, dne 17. junija 2014.  
 
Na podlagi stališč, ki jih je do pripomb, podanih v času javne razgrnitve, v septembru 2014 

zavzela občina, sta bila idejni projekt Severna razbremenila cesta na Bledu, št. 12-1483, PNZ 

svetovanje projektiranje d.o.o. ter dopolnjen osnutek OPPN ustrezno dopolnjena in korigirana.  

 

V predlogu OPPN so bile glede na gradivo dopolnjenega osnutka na podlagi sprejetih stališč 

spremenjene predvsem naslednje rešitve: 

 

- Ureditev križišča s Partizansko cesto: V dopolnjenem osnutku OPPN je bilo predvideno, 

da se  

glede na kote visokih vod Rečice obstoječi most čez Rečico na Partizanski cesti ohrani v 

obstoječem stanju in se ga nameni za pešce in kolesarje, za motorna vozila pa se most in 

posledično tudi Partizanska cesta na severni strani zapreta, štirikrako križišče s Partizansko 

cesto pa spremeni v trikrako križišče.  

Zaradi precejšnjega števila pripomb so bile projektne rešitve spremenjene ter križišče severne 

razbremenilne ceste s Partizansko cesto preurejeno v štirikrako križišče.  

 

- Ureditve ob objektu Ljubljanska cesta 32: Zaradi precejšnjega števila pripomb glede 

enostranske širitve Ljubljanske ceste ter ureditve prometnega in parkirnega režima ob objektu 

Ljubljanska 32 so bile rešitve prometne ureditve ob objektu delno spremenjene. 

Cesta v območju objekta Ljubljanska cesta 32 se je pomaknila proti severu za cca. 0,6 m, s čimer 

se še ohrani podzemni objekt v sklopu objekta Ljubljanska cesta 27 (informacijsko središče). S 

posegom se je južni rob vozišča odmaknil od objekta Ljubljanska cesta 32 za dodatnih cca. 0,5 m. 

Zaradi posega stabilnost objekta ni ogrožena, podbetoniranje temeljev ni potrebno. Ob južnem 

robu Ljubljanske ceste je predvidena ureditev dvosmerne kolesarske steze širine 2 m, ob 

kolesarski stezi pa še ureditev hodnika za pešce širine 1,6 m, ki se na območju objekta 

Ljubljanska 32 razširi v urejeno dvorišče ter tako še doprinese k prepoznavnosti objekta in 

dejavnosti v njem. 

V sklopu celovite rešitve je predvidena preureditev parkirnih mest za potrebe objekta, pri čemer 

se obstoječi režim parkiranja ne bo bistveno spremenil. V sedanjem stanju je za potrebe 

obstoječega objekta zagotovljenih 30 PM, v okviru načrtovanih ureditev pa je za objekt 

predvidenih skupaj 33 parkirnih mest (od tega 9 parkirnih mest na SZ strani objekta ob 

Ljubljanski cesti in 24 parkirnih mest na J strani objekta). Obstoječa parkirišča na SZ strani, ki ne 

motijo SRC, se ohranijo, pri čemer se prilagodi tudi zasaditev novo predvidenega drevoreda ob 

Ljubljanski cesti. 

Za dostopnost do parkirišč na J strani objekta je tik ob njegovem Z delu dodatno predvidena 

vzpostavitev enosmernega uvoza širine 3 m, ki delno sega izven območja OPPN, na zemljišče 

parc. št. 320/13, k.o. Želeče (ZG-6). 

Za dostopnost od parkirišč na J strani do dvorišča pred frizerskim salonom je na V strani objekta 

predvidena ureditev stopnic. 

 

-  Ureditve na območju novo predvidenega bencinskega servisa ob SRC: Zaradi pripomb, ki 

so se nanašale na vplive in povezave območja, predvidenega za umestitev novega bencinskega 

servisa, s sosednjim območjem OPPN Seliše v BL-27, so bile določbe v Odloku OPPN delno 

spremenjene. Odlok o OPPN se je dopolnil z določili, da je najkasneje do pričetka gradnje 

bencinskega servisa potrebno zagotoviti nadomestni dostop do zemljišča parc. št. 115/7, k.o. 

Želeče, ki že sedaj poteka preko zemljišča, na katerem je predvidena gradnja bencinskega 
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servisa. Nadomestni dostop se uredi preko predvidenega trikrakega križišča K5 (križišče 

Severne razbremenilne ceste in Ceste na Dobe). Izvoz iz območja bencinskega servisa se uredi 

preko zemljišča parc. št. 111/7, k.o. Želeče, na Cesto na Dobe. Preko omenjenega priključka se 

lahko uredi tudi izvoz iz območja obstoječega proizvodnega objekta, ki se nahaja na sosednjem 

območju BL-27, na zemljišču parc. št. 115/7, k.o. Želeče. 

Na pobudo lastnikov zemljišč v sosednjem območju je bila v odloku o OPPN dodana tudi 

možnost, da se v primeru, da bo bencinski servis, vključno s potrebnimi zunanjimi ureditvami 

umeščen brez posegov na zemljišče parc. št. 111/10 ter del zemljišča parc. št. 112/4, obe k.o. 

Želeče, ta del lahko nameni ureditvi parkirnih površin za potrebe objektov na sosednjem 

območju BL-27. 

 
V oktobru 2014 je bila strokovna podlaga za izdelavo OPPN – projekt IPD, Severna 

razbremenilna cesta na Bledu, št. projekta 12-1483, PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., 

Ljubljana, podana v recenzijo. 

Hkrati je bil v oktobru 2014 izdelan tudi predlog OPPN, ki je bil poslan nosilcem urejanja 

prostora, da podajo mnenja, ali so v predlogu OPPN njihove smernice upoštevane.  

Na podlagi pripomb, podanih na recenzijski obravnavi, je bil projekt IDP, Severna razbremenilna 

cesta na Bledu ponovno dopolnjen in usklajen z zahtevami recenzentov. Ravno tako je bilo na 

podlagi spremenjenih rešitev IDP  v fazi pridobivanja mnenj ponovno dopolnjeno tudi gradivo 

predloga OPPN ter usklajeno z  zahtevami posameznih nosilcev urejanja prostora. Usklajevanja 

so bila izvedena z Ministrstvom za infrastrukturo, Zavodom RS za varstvo narave ter 

upravljavcem plinovodnega omrežja (Adriaplin d.o.o.). 

 

Ne glede na spremembe in dopolnitve, ki so bile posledica usklajevanj z navedenimi nosilci, se 

rešitve usklajenega predloga bistveno ne razlikujejo od rešitev, ki so bile podane v dopolnjenem 

osnutku OPPN. 

 

Protim Ržišnik Perc d.o.o. 

Nasta Rak, univ.dipl.inž.kraj.arh. 

Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh.  
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7) Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Bled. 

 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  višja svetovalka za prostor Saša Repe 
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Na podlagi 103. člena  Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena   Statuta Občine 
Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB in 87/12) je Občinski svet Občine Bled na ___. redni seji dne 
_________ sprejel 
 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH 
JAVNIH CEST V OBČINI BLED  
 

1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled 
(Ur. list RS, št. 55/2009, 71/2012, 77/2012 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2014). 
 

2. člen 
V 6. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se: 
 

 doda: 

159.1 
512850 512852 

O 
512851 Pod hribom II Z HŠ 68 29 V 

232. 
513970 513971 C 012070 

Pešpot Njivice – Vila Bled - 
Mlino 

C R1 
209 972 P 

 
 spremeni: 

68. 
512330 512332 

O 
512331 Na plani II Z HŠ 8 28 V 

72. 
512360 512361 

C 
150060 Partizanska cesta I Z HŠ 22a 72 V 

159. 
512850 512852 

C 
013070 Pod hribom I 

C 
013070 313 V 

 
 

 črta: 

115. 
512580 512582 

O 
512581 Zagoriška cesta II 

C R1 
209 105 V 

 
 v zadnji vrstici se besedilo »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Bled znaša 65.384 

m (65,384 km).« nadomesti s »66.155 m (66,155 km).«. 

 
3. člen 

 
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. 
člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) 
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, številka ______________________, z dne 
_________________. 
 

4. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Št. ______________ 
Bled, ____________ 
          Občina Bled 
          Janez Fajfar, župan 
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Obrazložitev: 
Predlogi sprememb in dopolnitev so pripravljeni na osnovi trenutno veljavnega Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/2009, 71/2012, 77/2012 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2014) – v nadaljevanju Odlok. Glede na to, da se predlaga 
sprejem po skrajšanem postopku, je potrebno predlog sprememb in dopolnitev sprejeti v celoti. 
Na predlagani odlok je namreč pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste (DRSC), zato bi bilo tudi 
na morebitne spremembe odloka, predlagane s strani občinskega sveta, potrebno ponovno 
predhodno pridobiti soglasje DRSC.  
Parcele, po katerih potekajo novo kategorizirane ceste in popravki potekov oziroma daljšanja 
obstoječih cest, so v občinski lasti ali javno dobro, razen na skrajšani JP 512332 trenutno še 
potekajo postopki za pridobitev lastništva. 
Razlogi za predlagane spremembe in dopolnitve Odloka so: 
1. Dodatno se kategorizira obstoječe poti, ki izrazito izkazujejo javni interes in hkrati ustrezajo 

merilom za kategorizacijo javnih cest. 

2. Iz kategorizacije se v celoti ali delno izvzamejo poti, ki potekajo po zasebnih zemljiščih in ne 
izkazujejo javnega interesa. Občina Bled s tem ureja neustavno in nezakonito problematiko v 
zvezi s kategorizacijo občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč. 

Sprejetje sprememb in dopolnitev Odloka ne pomeni dodatnih finančnih obveznosti za Občino. 
Predlagajo se naslednje spremembe: 
 
Na novo se kategorizira: 

o Kategorizira se nov odsek JP 512852 »Pod hribom II« (29 m) na obstoječi občinski 
parceli. Hkrati se obstoječa JP 512851 »Pod hribom« preimenuje v »Pod hribom I«. 

 
Prej: 

 
 

Potem: 
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o Kategorizira se nova JP 513971 »Pešpot Njivice-Vila Bled-Mlino« (972 m) brez 

priključka na državno cesto na koncu. Javna pot namenjena pešcem ima utrjeno 

voziščno konstrukcijo v širini 2m in več. 

 

 
 

 

Spremeni se potek: 
o Z zasebnega dostopa se na zahtevo lastnika skrajša obstoječa JP 512361 

»Partizanska cesta I« (stara dolžina 167 m, nova dolžina 72 m), služnost je urejena. 

Preostalemu delu se spremeni smer naraščanja stacionaže. 

Prej: 

 
 

Potem: 

 
 

o Do zadnjih odcepov k hišam se skrajša obstoječa JP 512332 »Na plani II« (stara 

dolžina 58 m, nova dolžina 28 m), služnost objektov v nadaljevanju poti je urejena. 

Za preostali del Občina že ureja lastništvo.  

Prej: 
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Potem: 
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Iz Odloka se izvzame: 
o zasebna dostopna pot JP 512582 »Zagoriška pot II« z dolžino 105 m na željo 

lastnika. 

 

 
 
 

K predlagani spremembi skrajšanja obstoječe JP 512332 »Na plani II« je bila glede na predhodno 
seznanitev lastnika objekta Na plani 8 z namero skrajšanja obstoječe JP 512332 vložena pobuda, 
ki je priloga te obrazložitve. Stranka je namreč pobudo naslovila na člane Občinskega sveta 
Občine Bled. Priložen je odgovor občinske uprave z dne 21. 11. 2014 in odgovor Direkcije RS za 
ceste z dne 20. 11. 2014.  
 
Pripravili: 
Saša Repe, Barbara Jančič 
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8) Sprejem  Poslovnega načrta Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme Poslovni načrt Zavoda za kulturo 

Bled za leto 2015. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor Zavoda za kulturo Matjaž Završnik 
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ZAVOD ZA KULTURO BLED 
 

PLAN ZA LETO 2015 – VSEBINSKE OBRAZLOŽITVE 
 
 
Predlog plana Zavoda za kulturo Bled za leto 2015 temelji na sledečih  osnovah : 
  - realizaciji vsebinskega programa in finančnega plana za leto 2014  
  - programskih usmeritvah, ki izhajajo iz strateških dokumentov – Strateškega upravljavskega 

načrta za Blejski grad 2001-2016, Programa upravljanja in načrta za prenovo Festivalne 
dvorane Bled in Občinskega razvojnega načrta do leta 2020 

- vsebinbskem programu aktivnosti na Blejskem gradu za leti 2014 in 2015, na katerega je 
dalo soglasje Ministrstvo za kulturo 

- vlogi, ki jo ima  Zavod za kulturo Bled pri organizaciji in izvedbi lokalnih kulturnih 
prireditev in aktivnosti  

- počastitvi jubilejev, ki jih bomo proslavili v naslednjem letu ( 20. letnica Festivala Bled, 25. 
letnica Okarina etno festivala Bled, 160. letnica prihoda A. Riklija na Bled ).     

 
Tudi v letu 2015 Zavod za kulturo Bled za svoje delovanje ne pričakuje nobenih proračunskih 
sredstev, saj nameravamo celoten program uresničiti s sredstvi iz naslova upravljanja in trženja 
objektov v upravljanju – Blejskega gradu in Festivalne dvorane. Izjema so le delna sredstva za 
posege v občinskem objektu Festivalna dvorana, saj drugi del sredstev ( državna sredstva iz 
gradu ) lahko namenjamo za prenove dvorane le v obliki sofinanciranja. Tržno pridobljeni 
prihodki tako predstavljajo edino osnovo za poslovnaje tako v pogledu  tekočega upravljanja kot 
tudi investicij in razvoja. 
  
Ob upoštevanju plana in devetmesečnih rezultatov za tekoče leto tako v finančnem smislu za leto 
2015 predlagamo plan v višini 2.250.000 EUR, kar je 18 % višje kot načrtovano za leto 2014. 
Tako povečanje lahko načrtujemo zaradi dobrih rezultatov letošnjega leta in pa dejstva, da se 
tudi napovedi za naslednje leto niso slabše. Obrazložitev strukture prihodkov se nahaja v 
poglavju o prihodkih.  
 
Na splošno bodo prioritete v okviru našega  poslovanje sledeče : 
 
- tudi v naslednjem letu nameravamo vzdrževati dosežen visok standard urejenosti obeh 

objektov v upravljanju in ga po možnostiha še izboljševati 
- poslovanje bo varčevalno naravnano, saj bomo s tem oblikovali čim višje lastne fonde za 

realizacijo programa 
- izvesti nameravamo celoten investicijski program, opisan v nadaljevanju 
- poleg tega bomo izvajali vsa potrebna vzdrževalna dela   
- tudi v teku leta 2015 bomo nadaljevali s pridobivanjem projektne in druge potrebne 

dokumentacije za nadalnje posege 
- skrbeli bomo za bogat program kulturnih prireditev v okviru objektov v upravljanju  
- v letu 2015 bomo skrbno zasledovali razvoj situacije v zvezi z objektom Pristava kot 

pomembnega elementa širšega grajskega kompleksa. 
 
 
Kratke vsebinske obrazložitve k posameznim najpomembnejšim postavkam finančnega plana 
navajam v nadaljevanju. 
 
Prihodki : 
 
V letu 2015 načrtujemo prihodke v skupni višini 2.250.000 EUR. Najpomembnejši prihodkovni 
segmenti so sledeči : 
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-  prihodki od vstopnin : 
 
Prihodki od vstopnine na Blejski grad ostajajo  najpomembnejši vir za poslovanje zavoda. 
Načrtujemo prihodke v višini 1.981.000 EUR,  kar je 20% več kot načrtovano v letu 2013. Glavni 
razlog za tolikšen dvig plana so rezultati v letu 2014.  
 
- prihodki od najemnin: 
 
Prihodke od najemnin načrtujemo v višini 105.000 EUR, kar je 5 % povečanje, utemeljeno na 
višji ponudbi novega izvajalca gostinske ponudbe na gradu, ki bo restavracijo prevzel z 
januarjem 2015. 
 
- prihodki Festivalne dvorane : 
 
Tudi za naslednje leto ugotavljamo, da se poslovni turizem na Bledu še vedno nahaja v krizi in 
tudi za leto 2015 bistvenega povečanja naročil ni. Prav tako Kongresni urad Bled tržno še vedno 
ni toliko aktiven, da bi na kratek rok smeli upati na boljše čase. Tako je večina najemov in 
dogodkov v Festivalni dvorani še vedno na strani kulturnih prireditev, katerih število se na drugi 
strani povečuje. Kljub temu načrtujemo nekoliko povečan obseg prihodkov zaradi novih 
prireditev v višini 100.000 EUR ( 5 % povečanje ). 
 
  -       ostali prihodki: 
 
 Zaradi velike konkurence poročnih lokacij v letu 2015 načrtujemo enake prihodke od 
tega dela trženja v višini 40.000 EUR. Enako velja za prihodke od ostalih aranžmajev, katere 
načrtujemo v višini 10.000 EUR. 
 
 
 
 
Odhodki : 
 
- energija: 
 
Zaradi modernejše tehnologije, ki je bila predvsem na gradu vgrajena v okviru izvedenih 
investicij (prezračevanje in ogrevanje muzejskega trakta, osvetlitev, prehod na zemeljski plin  
itn. ) se stroški nadalje zmanjšujejo in zato načrtujemo stroške energije v višini 35.000 EUR, kar 
je 15 % manj. 
 
- material: 
 
Stroški materiala se večinoma gibljejo v odvisnosti od obsega prometa. Ker je le ta narasel, zato 
načrtujemo v letu 2015 stroške na tem segmentu v višini 50.000 EUR, kar je 4 % več kot 
načrtovano za letošnje leto.. Plan je osnovan na izkušnjah iz rednega  letnega obsega del v 
preteklih letih in  obsegu  števila  obiskovalcev ( santarni material, tehnični material itn) . 
 
- strošek dela : 
 
Načrtujemo, da bomo tudi v letu 2015 poslovali z enakim številom stalno zaposlenih. Prav tako 
je rast mase za plače še vedno omejena,  zato je tudi plan stroškov dela za redno zaposlene enak, 
torej 423.000 EUR. Glede na povečanje plana pa se bo ob uresničitvi plana delež stroškov dela 
ponovno realno znižal za 3,2% in bo znašal  18,8 % od prihodkov.  
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- stroški storitev:  
 
Stroške storitev v primerjavi s planom za tekoče leto plansko zvišujemo  za 17%  na 337.000 
EUR. Stroški so večinoma vezani na obseg prometa ( povečanje 18 % ), vendar bomo kljub temu 
skušali doseči, da bodo rasli počasneje . Gre predvsem za sledeče stroške : 
 
-    stroški tehničnih, servisnih in drugih storitev zunanjih izvajalcev 
- stroški informacijskega sistema  ( farnšizna pogodba za identifikacijski sistem, popolno 

servisiranje in skrb za programsko in tehnično opremo) 
- pravno, finančno in drugo svetovanje ter avtorske pogodbe izvajalcev 
- pogodbena dela, stroški čistilnega servisa 
- stroški zavarovanj, reprezentance, sejnin 
- sistem varovanja, odvoza gotovine 
- organizacija tržnih aktivnosti 
- stroški ostalih tehničnih in drugih storitev. 
 
 
 
-       stroški promocije 
 
Tudi rekordno leto 2014 je dokaz pomena vlaganja v promocijo. Glede na popolno odvisnost od 
trga mora naš zavod delovati po podjetniških principih  in se predvsem s pomočjo promocije 
boriti za prepoznavnost. Stara ( TV, brošure, tiskani mediji ) in nova informacijska orodja (  
internet, socialna omrežja ), promocijski ter sejemski dogodki zahtevajo stalno prisotnost. Za 
leto 2015 načetujemo sredstva za promocijo v višini 135.000 EUR, kar je nivo dejanske porabe v 
tekočem letu. 
      
- stroški animacije 
 
Program prireditev, predvsem na Blejskem gradu, je lepo zaživel in na tej osnovi imamo letno 
preko 5.000 dodatnih obiskovalcev. Smatramo, da je pomembno, da oba objekta kot stalno 
mesto kulturnega dogajanja osvojijo tako domači kot tuji obiskovalci, saj se s tem v veliki meri 
dviguje nivo kulturnega dogajanja v kraju. V tej nameri smo v določeni meri že uspeli in bomo 
program nadaljevali tudi v letu 2015, ko načrtujemo tudi pridobitev novih prostorov nad 
muzejem. Le te želimo tudi dodatno programsko okrepiti in še povečati obisk na ta račun. Zato 
tudi stroške animacije povečujemo nekoliko več  na 80.000 EUR . 
 
      -      stroški tekočega vzdrževanja 
 
Zaradi vlaganj v tekoče vzdrževanje in prenovo instalacij v preteklih letih  in pa dejstvo, da bo 
veliko del v tem segmentu opravljenih v okviru načrtovanih investicij, v letu 2015 načrtujemo 
tretjino nižje stroške v višini 70.000 EUR. 
      
      -     stroški investicij in projektne dokumentacije 
 
Glede na to, da smo v preteklih letih za investicije pridobili vso potrebno gradbeno 
dokumentacijo in dovoljenja, v letu 2015 načrtujemo sledeče investicije: 
 
- realizacijo prenove celotnega ostrešja in aktiviranje podstrešnih prostorov nad muzejem v 

muzejskem traktu 
- dokončanje prenove 3. nadstropja v okroglem stolpu s postavitvijo Riklijeve spominske sobe  
- dokončanje prenove 4. nadstropja okroglega stolpa s postavitvijo informacijske točke „ 

Muzeji Gorenjske „ , skupaj z Narodnim muzejem Slovenije 
- dokončanje prenove sobe v vhodnem stolpu 
- ureditev zadnjega dela – severne dostopne poti iz smeri Višc do parkirišča 
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- prenovo kotlovnice v Festivalni dvorani – prehod iz energenta kurilno olje na plin 
- sodelovali bomo tudi pri pripravi OPPN za področje gradu in Pristave ter nadaljevali z 

izdelavo projektov za dvigalo 
- prav tako bomo nadaljevali s programskim ter projektnim zaokroževanjem projekta „ 

Razširjeni grajski kompleks”, ki pomeni nadaljevanje in dopolnjevanje naših razvojnih 
načrtov do leta 2020. 

  
Investicije nameravamo zaključiti do konca maja 2015. Za investicije skupaj s  projektno 
dokumentacijo načrtujemo sredstva v višini 490.000 EUR, kar je 75 % več kot načrtovano za leto 
2014.  
       
 
- nakazila NMS  
     
Pogodbena obveznost v višini 15 % ustvarjenih prihodkov na gradu  se bo izvajala v tej višini. 
Glede na načrtovane prihodke znaša vrednost načrtovanih nakazil  310.000 EUR . 
 
- sofinanciranje krajevnih prireditev 
 
Leto 2015 bo v pogledu organizacije prireditev minilo v duhu počastitve določenih jubilejev, saj 
bo naslednje leto : 
 
- 20. letnica Festivala Bled 
- 25. letnica Okarina etno festivala Bled 
- 160. letnica prihoda Arnolda Riklija na Bled.  
 
Oba festivala podpiramo od začetka poslovanja zavoda leta 2007, medtem ko smo v okviru 
projekta “ Zdravilstvo A. Riklija v sodobni preobleki “ prejeli tudi sofinanciranje evropskih 
sredstev za prenovo sprehajalnih poti na grad.  
Obletnici želimo počastiti z nekoliko  močnejšim programom koncertov ( festivala), A. Riklija pa 
z otvoritvijo njegove spominske sobe na Blejskem gradu in dvo ali tromesečnim programom 
dnevne animacije za goste in domačine, ki bo potekala po Riklijevih metodah in načelih po Bledu 
in okolici in seveda vključevala tudi obisk gradu.  
Zato za ta program v celoti namenjamo nekoliko več sredstev kot običajno v predhodnih letih ( 
120.000 EUR , povečanje 60 % ).  
 
 
     -           ostali stroški : 
 
Stroške amortizacije, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča itn. načrtujemo v okviru 
zakonskih norm in odlokov v skupni višini  125.500 EUR.  
 
 
Leto 2015 bo tako v investicijskem kot tudi programsko vsebinskem smislu ponovno pestro. 
Upamo, da bomo z vlaganji v promocijo in trženje podobno kot v preteklih letih deležni dobrega 
obiska, ki predstavlja osnovo za realizacijo predlaganega programa. Dejstvo, da povečanje cen v 
letu 2014 ni povzročilo upada obiska ampak ravno nasprotno njegovo rast, nas navdaja z 
zadovoljstvom in občutkom, da smo na pravi poti. Po njej  želimo nadaljevati tudi v bodoče in to 
ne samo na objektu Blejski grad, temveč tudi širše na področju razširjenega grajskega 
kompleksa, kar bo le še povečalo atraktivnost tega dela Bleda in obogatilo blejsko ponudbo 
naravnih in kulturnih zanimivosti.  
 
 
Bled, november  2014     Direktor: 
                      Matjaž Završnik 
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PREDLOG PLANA 2015 
 

  PLAN PLAN INDEX 

  2014 2015 15/14 

        

A. PRIHODKI 1.900.000,00 2.250.000,00 118 

        

I. POSLOVNI PRIHODKI 1.898.000,00 2.248.000,00 118 

1. Prihodki od najemnin-GRAD 

 

105.000,00 
 

110.000,00 105 

2. Prihodki od najema dvorane (FD)+najemnina  
LTO+vstopnice 95.000,00 100.000,00 105 

3. Prihodki od vstopnin-GRAD 1.645.000,00 1.981.000,00 120 

4. Prihodki od prodaje aranžmajev 10.000,00 10.000,00 100 

5. Prihodki od porok na gradu 40.000,00 40.000,00 100 

6. Prihodki od donacij (sofinanciranje) 1.000,00 0,00 0 

7. Ostali prihodki 2.000,00 7.000,00 350 

  0,00 0,00   

II. FINANČNI PRIHODKI 1.000,00 1.000,00 100 

1. Prihodki od obresti na vpogled in depozita, izrav. 1.000,00 0,00 0 

2. Drugi finančni prihodki 0,00 0,00   

        

III. DRUGI IZREDNI PRIHODKI 1.000,00 1.000,00 100 

        

B. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.862.300,00 2.211.500,00 119 

        

I. NEPOSREDNI STROŠKI POSLOVANJA 961.000,00 1.060.000,00 110 

1. Stroški energije 41.000,00 35.000,00 85 

2. Stroški materiala 48.000,00 50.000,00 104 

3. Stroški dela-redno delo 423.000,00 423.000,00 100 

4. Stroški storitev 289.000,00 337.000,00 117 

a) pogodbeno delo, avtorski honorarji, SAZAS 13.000,00 13.000,00 100 

b) študentsko delo 13.000,00 15.000,00 115 

c) stroški zavarovanj  (objektov, opreme,nezgodno) 8.000,00 8.000,00 100 

d) stroški repezentance 4.000,00 4.000,00 100 

e) stroški sejnin 4.000,00 4.000,00 100 

f) stroški sistema varovanja 8.000,00 8.000,00 100 

g) stroški čiščenja 30.000,00 30.000,00 100 

h) stroški informacijskega sistema 45.000,00 55.000,00 122 
i) stroški finančnega servisa,kadrovsko svetovanje, 
prevodi 10.000,00 10.000,00 100 

j) stroški organizacije tržnih aktivnosti 12.000,00 14.000,00 117 

k) ostali stroški storitev 142.000,00 176.000,00 124 

5. Promocije 100.000,00 135.000,00 135 

6. Animacije 60.000,00 80.000,00 133 
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  PLAN PLAN INDEX 

  2014 2015 15/14 

II. STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA 143.000,00 100.000,00 70 

- storitve 103.000,00 50.000,00 49 

- stroški storitev urejevanja objektov 40.000,00 50.000,00 125 
III. STROŠKI INVESTICIJ IN PROJEKTNE 
DOKUMENT. 280.000,00 490.000,00 175 

IV. DAVEK NA NEPREMIČNINE 15.000,00 6.000,00 40 

V. DRUGI ODHODKI 322.000,00 430.000,00 134 

1. Odškodnine 0,00 0,00   

2. Parske izravnave 0,00 0,00   

3. Nakazila NMS (15% realizacije) 247.000,00 310.000,00 126 

5. Sofinanciranje krajevnih prireditev 75.000,00 120.000,00 160 

a) Festival Bled 25.000,00 35.000,00 140 

b) Okarina etno 30.000,00 40.000,00 133 

c) Ostalo 20.000,00 45.000,00 225 

VI. DRUGI STROŠKI 4.000,00 2.000,00 50 

a) Obvezna praksa - dijaki, študenti 0,00 0,00   

b) Ostali drugi stroški 4.000,00 0,00   

VII. STROŠKI PRODANIH ZALOG 10.000,00 500,00 5 

VIII. FINANČNI ODHODKI 15.000,00 11.000,00 73 

IX. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 300,00 0,00 0 

X. AMORTIZACIJA 112.000,00 112.000,00 100 

        

C. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA (A-B) 37.700,00 38.500,00 102 

        

D.Davek od dohodka pravnih oseb-DDPO 0,00 0,00   

        

E. REZULTAT Z UPOŠTEVANIM DDPO  (C-D) 37.700,00 38.500,00 102 
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9) Sprejem Programa zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled za leto 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejema Program zbiranja komunalnih odpadkov na 

območju Občine Bled za leto 2015. 
2. Občinski svet Občine Bled soglaša s pristopom Občine Bled k članstvu v mednarodni 

strategiji »Zero Waste«, potrjuje Načrt za družbo brez odpadkov (»ZERO WASTE«) v 
Občini Bled in pooblašča župana Občine Bled za podpis sklepa o članstvu v 
mednarodni strategiji »Zero Waste« ter ostalih listin potrebnih za pristop. 

 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:   vodja dejavnosti Komunalna infrastruktura pri 

Infrastrukturi Bled Štefan Korošec 



 

265 

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAM 
 
 

ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
 

NA OBMOČJU OBČINE BLED 
 
 

ZA LETO 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelala:  Infrastruktura Bled d.o.o.  
 
Datum:  December 2014  



 

266 

 

LETNI PROGRAM ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE BLED V LETU 
2015 
 
1. UVOD 
 
Pri vsaki dejavnosti, ki jo izvaja človek v naravnem ali urbaniziranem okolju nastajajo odpadki, 
predvsem kot negativen produkt njegovega načina življenja in dela. Žal pa ti odpadki 
predstavljajo velik delež pri onesnaževanju ter razvrednotenju našega bivalnega in delovnega 
okolja. 
Da bi se okolje obvarovalo pred vedno bolj škodljivimi vplivi nastajajočih odpadkov, je potrebno 
vzpostaviti učinkovit sistem za celovito reševanje problematike odpadkov, od organiziranih 
aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov do organiziranega zbiranja, 
obdelave, predelave ter varnega končnega odstranjevanja nastalih odpadkov.  
Za nastajanje odpadkov smo odgovorni prebivalci, kot uporabniki dobrin in storitev, zaradi 
uporabe katerih lahko nastajajo odpadki. Zato si moramo prizadevati, da do njihovega nastanka 
sploh ne pride, če pa preprečevalne aktivnosti za nastajanje odpadkov niso dovolj uspešne in 
pride do nastanka odpadkov, moramo poskrbeti za takšno ravnanje, ki ne bo imelo posledic za 
nas in naše okolje.  
 
2. RAVNANJE S KOMUNALNI ODPADKI V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju ravnanja z odpadki obsegajo sklop ukrepov 
za učinkovito ravnanje z odpadki, s končnim ciljem zmanjševanja deleža odpadkov za odlaganje 
in povečevanje deleža za ponovno snovno ali energetsko izrabo nastalih odpadkov. 
 
Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane. Zato je poleg ločenega zbiranja nastalih odpadkov 
najpomembnejše zavedanje, da je bistvo ravnanja z odpadki njihovo preprečevanje nastajanja. 
Skoraj vedno imamo možnost, da: 

- uvedemo racionalne nakupe in kupujemo samo izdelke, ki jih res potrebujejo, ne samo 
zato, ker so cene izdelkov znižane, 

- izbiramo med nakupom proizvodov z manj embalaže ali brez nje, 
- kupujemo izdelke z ekološkim znakom, 
- se odločamo za proizvode za večkratno uporabo,  
- včasih raje izberemo najem kot nakup, 
- prednost dajemo izdelkom brez škodljivih snovi, 
- kupujemo izdelke z daljšo življenjsko dobo, 
- še uporabne stvari podarimo (sorodnikom in znancem, jih odložimo v zabojnike za 

tekstil, prinesemo v zbirni center za ponovno uporabo …). 
 
Ravnanje z odpadki zagotavljata Republika Slovenija in lokalne skupnosti z opravljanjem 
gospodarskih javnih služb na lokalni, medobčinski in republiški ravni. 
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema naslednje obvezne občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja: 
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 
 
3. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
 
Obvezne občinske javne službe zbiranja ravnanja s komunalnimi odpadki se izvajajo na 
celotnem območju občine Bled. 
 
Glavni kazalci območja ravnanja z odpadki: 

- velikost območja (km2) 72,3 
- število prebivalcev  8.145 
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- število naselij 10 
- število krajevnih skupnosti 5 
- število avtobusnih postajališč 16 
- število pokopališč 4 
 
Število prebivalcev po naseljih: 
 

OBČINA IME NASELJA ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU  
BLED BLED 5.150 
BLED BODEŠČE 169 
BLED BOHINJSKA BELA 538 
BLED KORITNO 233 
BLED KUPLJENIK 51 
BLED OBRNE 65 
BLED RIBNO 636 
BLED SELO PRI BLEDU 213 
BLED SLAMNIKI 17 
BLED ZASIP 1.073 
 SKUPAJ 8.145 

Vir podatkov – Statistični urad RS (stanje na dan 1.7.2014) 
 
4. JAVNA SLUŽBA ZBIRANJA DOLOČENIH VRST ODPADKOV 
 
4.1. Opredelitev bistvenih pojmov in vrst odpadkov 
 
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem programu, imajo pomen, ki je opredeljen v Uredbi o 
odpadkih, Ur.l. RS, št. 103/2011 (v nadaljevanju: uredba), kot npr.: 
Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z 
nadzorom nad takimi postopki in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za 
odstranjevanje odpadkov, ter delovanje osebe, ki z odpadki trguje ali jih posreduje. 
Zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim razvrščanjem in 
predhodnim skladiščenjem, za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. 
Ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo 
odpadkov, tako da se olajša posamezno vrsto obdelave odpadkov. 
Preprečevanje so ukrepi, ki se sprejmejo, preden snov, material ali proizvod postane odpadek, 
in s katerimi se zmanjša:  
a) količina odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem življenjske dobe 
proizvodov,  
b) škodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in človekovo zdravje ali  
c) vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih;. 
Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči. 
Posamezni odpadek je uvrščen v eno od skupin in podskupin odpadkov s klasifikacijskega 
seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki (Uredba o odpadkih, Ur.l. RS, št. 
103/2011-Priloga 4), tako da se mu dodeli klasifikacijska številka odpadka. 
Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz trgovine, 
proizvodnih, poslovnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter javnega sektorja. 
Nevarni odpadek je odpadek, ki je zaradi ene ali več nevarnih lastnosti s predpisom uvrščen 
med nevarne odpadke.  
Nenevarni odpadek je odpadek, ki se ne uvršča med nevarne odpadke. 
Biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz 
gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz 
obratov za predelavo hrane. 
Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov 
(izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s 
katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov. 
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Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v 
posesti. 
Zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja zbiranje 
odpadkov v skladu z uredbo. 
Prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja 
prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov v skladu z uredbo. 
Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim 
razvrščanjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo 
odpadkov. 
Začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri izvirnem povzročitelju odpadkov 
na kraju njihovega nastanka do njihove oddaje ali prepustitve v zbiranje ali obdelavo, pri čemer 
začasno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 2 uredbe ali postopek D 15 iz Priloge 
3 uredbe. 
Predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri zbiralcu v zbirnem centru, v 
katerem se odpadki raztovorijo za namene priprave za prevoz do kraja njihove obdelave, pri 
čemer predhodno skladiščenje odpadkov ni postopek R 13 iz Priloge 2 uredbe ali postopek D 15 
iz Priloge 3 uredbe;. 
 
Pričakovane zbrane količine komunalnih odpadkov 
 
V letu 2015 pričakujemo rahlo zmanjšanje zbranih količin komunalnih odpadkov. Podatki o 
zbranih količinah komunalnih odpadkov so zbrane v spodnji tabeli. 

Količina zbranih komunalnih odpadkov po letih v 
tonah 2011 2012 2013 

Papirna in kartonska embalaža 183,000 71,820 65,224 

Mešana embalaža 292,630 378,600 414,976 

Steklena embalaža 255,760 303,250 290,432 

Embalaža, ki vsebuje nevarne snovi 0,144 0,017 0,069 

Papir in karton 136,000 263,884 272,954 

Ravno steklo 26,200 35,260 28,518 

Biorazgradljivi kuhinjski odpadki 83,100 213,050 269,108 

Oblačila in tekstil 39,100 26,080 39,646 

Topila 0,000 0,000 0,052 

Pesticidi 0,340 0,151 0,000 

Sijalke 0,430 0,563 0,520 

Skrinje, hladilniki 11,500 12,150 8,382 

Jedilno olje in maščobe 1,200 2,440 1,901 

Motorno olje in maščobe 0,320 0,353 0,447 

Premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi 7,900 8,090 7,165 

Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi 0,340 0,328 0,140 

Zdravila 0,290 0,336 0,077 

Baterije in akumulatorji 3,900 3,069 3,462 

Monitorji, TV 14,500 11,300 14,568 

Mali in veliki gospodinjski aparati 36,000 42,450 32,968 

Les 325,000 292,600 281,770 

Kovine 85,000 46,810 66,147 

Zeleni vrtni odpad 282,200 265,800 370,885 

Mešani komunalni odpadki 1879,030 1515,870 1387,266 

Kosovni odpadki * 0,000 111,320 122,842 

SKUPAJ 3663,884 3605,591 3679,519 
* kosovni odpadki so se oddajali skupaj z mešanimi odpadki 
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4.2. Vrste odpadkov, ki se bodo zbirali na območju Občine Bled in obveznost zabojnikov 
 
V okviru obveznih občinskih javnih služb se izvaja zbiranje komunalnih odpadkov na celotnem 
območju Občine Bled. Izvajalec javne službe mora zagotoviti zbiranje odpadkov na način, da se iz 
celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, 
ki jih je možno predelati in/ali uporabiti, tako, da ostane čim manj mešanih in kosovnih 
komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih. 
 
Z ločenim zbiranjem odpadkov se: 
- ustvarijo pogoji in možnosti za zmanjševanje količin odpadkov, predvsem zaradi ločenega 
zajema in obdelave biorazgradljivih odpadkov, papirja, stekla, kovin, lesa, gume itd., 
-  izločujejo nevarne snovi iz celotnega snovnega toka odpadkov, 
- dosežejo optimalne osnove za ponovno izrabo snovnih in energetskih lastnosti odpadkov, ob 
minimalnih stroških priprave, čiščenja in zmanjševanja tveganja, 
- doseže optimalni način končne oskrbe za odpadke, katerih snovnih lastnosti ni mogoče 
koristno izrabiti,  
-  omogoča izbira in gradnja lastnega sistema za vsako frakcijo odpadka,  
- spodbuja povzročitelje za dojemanje odpadkov, kot problema vsakega posameznika in 
spodbuja samoiniciativnost za zmanjševanje količin ter uvajanje urejenega sistema končne in 
varne oskrbe. 
 
Prednosti ločenega zbiranja odpadkov: 
- ločeno zbrane frakcije ter uporabni kosovni odpadki se lahko ponovno uporabijo in/ali snovno 
oz. energetsko izrabijo, kar vpliva na zmanjšanje količin odpadkov, namenjenih odlaganju, 
omogoča pa se pridobivanje materialov za nove izdelke, energije itd, 
- ločeno zbrane nevarne frakcije se lahko predelajo in / ali uničijo, kar vpliva na zmanjšanje 
obremenitev okolja s škodljivimi vplivi odpadkov, 
- dviganje zavesti posameznikov pri ravnanju z odpadki in obravnavanju problematike 
odpadkov, 
- zmanjšanje negativnih vplivov odpadkov v okolju. 
 
Ločeno zbiranje odpadkov zagotavljajo njihovi povzročitelji, ki: 
- morajo zagotoviti, da se odpadki do njihovega prevzema hranijo varno in neškodljivo za okolje 
ne glede na to ali gre za odpadke v zabojniku, ki ga sami po vnaprej določenem terminu 
namestijo na mesto, ki je primerno za njihov prevzem ali pa gre za odpadke v zabojniku ali 
vrečki na prevzemnem mestu, 
- morajo odpadke ločevati na izvoru njihovega nastajanja, glede na materialno vsebino ter jih 
prepuščati izvajalcu javne službe samo v zabojnikih ali vrečkah, ki so namenjeni za njihovo 
zbiranje in 
- ne smejo mešati posameznih ločeno zbranih frakcij odpadkov z drugimi vrstami odpadkov, 
zlasti nevarnimi ali mešati posameznih frakcij med seboj tako, da jih ni možno ponovno 
razvrstiti za namene ločenega zbiranja. 
 
Izvajalec javne službe zagotavlja prevzemanje odpadkov na naslednjih lokacijah: 
- na prevzemnih mestih, pri povzročiteljih, 
- v zbiralnicah ločenih frakcij, 
- v premični zbiralnici nevarnih frakcij,  
- v zbirnem centru. 
 
Zbiranje odpadkov na prevzemnih mestih, pri povzročiteljih: 
- 20 03 01 - mešani komunalni odpadki 
- 15 01 06       - mešana embalaža, ki jo sestavljajo plastična embalaža, kovinska embalaža, 

 sestavljena embalaža 
- 15 01 07 - steklena embalaža* 
- 15 01 01 in 20 01 01- papirna in kartonska embalaže ter papir in karton 



 

270 

 

- 20 01 08  - biorazgradljivi kuhinjski odpadki* 
- 20 02 01  - zeleni vrtni odpad (reden odvoz ali odvoz z bonom) 
- 20 03 07  - kosovni odpadki (odvoz z bonom) 
* Reden odvoz na prevzemnih mestih samo v primeru obveznega ravnanja ali po individualnem 
naročilu.  
 
Odvozi z bonom se izvajajo v naslednjih terminih: 

- kosovni odpadki – v pomladnih (marec, april, maj) in jesenskih mesecih (september, 
oktober, november) in 

- zeleni vrtni odpad – v pomladnih (marec, april, maj), poletnih (junij, julij, avgust) in 
jesenskih mesecih (september, oktober, november). 

 
Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in zbiranje mešane embalaže na zbirnih mestih in nato 
oddaja na prevzemnih mestih je obvezna za vsa gospodinjstva in vse druge uporabnike. To 
pomeni, da je zabojnik obvezen za vse objekte, ki imajo stalno naseljene (ga) prebivalca(e) oz. se 
v njih izvaja dejavnost. 
 
V primeru da se objekt kljub temu, da ima stalno prijavljene osebe, zaradi različnih vzrokov 
dejansko vsaj 6 mesecev ne bo uporabljal, ima uporabnik možnost vložiti prošnjo za oprostitev 
obvezne uporabe, pri čemer mora navesti predvideno obdobje neuporabe. V času neuporabe se 
za kontrolo uporabe objekta upošteva porabe vode preko vodomera. 
 
V kolikor objekti skladno s Programom in Tehničnim pravilnikom do 31.12.2014 niso 
opremljeni z ustreznim zabojnikom za mešano embalažo jim ga izvajalec javne službe po 
preteku datuma avtomatsko dodeli v najem. Pri določitvi volumna in števila zabojnikov za 
posamezni objekt se upošteva določbe tehničnega pravilnika in obstoječe stanje glede števila 
zabojnikov za mešane odpadke. 
Za gospodinjstva v večstanovanjskih objektih s štirimi ali več stanovanji je obvezno zbiranje v 
zabojniku na prevzemnem mestu poleg zgoraj naštetih odpadkov še za: 
- papir in papirno ter kartonsko embalažo, 
- stekleno embalažo in 
- biorazgradljive kuhinjske odpadke. 

 
Za druge uporabnike je obvezno zbiranje v zabojniku na prevzemnem mestu poleg zabojnika za 
mešane odpadke in mešano embalažo še za: 
- papir in papirno ter kartonsko embalažo, 
- stekleno embalažo in 
- biorazgradljive kuhinjske odpadke. 

 
Pri drugih uporabnikih se pri določanju obveznega ravnanja lahko upošteva vrsta dejavnosti, ki 
jo uporabnik izvaja. Odstopanje od obveznega ravnanja s posamezno vrsto odpadka je možno na 
podlagi pisne vloge povzročitelja in s soglasjem izvajalca, v kolikor omenjena vrsta odpadkov 
dejansko ne nastaja ali nastaja v res minimalnih količinah.  
 
V primeru, da drugi uporabnik predaja odpadno embalažo in biološke kuhinjske odpadke 
direktno pooblaščenim zbiralcem, lahko izvajalec javne službe ter pristojni inšpekcijski organ 
zahtevata vpogled v dokumentacijo o predaji odpadkov v nadaljnje ravnanje (pogodba, mesečni 
evidenčni listi). V primeru, da zgoraj omenjenih odpadkov drugi uporabnik ne oddaja zbiralcu 
jim je kot ločene frakcije zavezan oddati izvajalcu javne službe. 
 
Za uporabnike na kmetijskih gospodarstvih, ki uporabljajo bale, je obvezen zabojnik tudi 
zabojnik za odpadno folijo iz kmetijstva. 
 
Biološke odpadke lahko povzročitelji iz gospodinjstva kompostirajo v skladu s predpisi, ki 
urejajo hišno kompostiranje. V kolikor gospodinjstvo biološke kuhinjske odpadke oddaja 
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izvajalcu, lahko gospodinjstvo v sprejemni pisarni izvajalca brezplačno prejme 50 vrečk za 
zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov na leto. 
 
Zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij:  
- 15 01 06  - mešana embalaža 
- 15 01 01, 20 01 01 - papirna in kartonska embalaže ter papir in karton 
- 15 01 07  - steklena embalaža 
- 20 01 08  - biorazgradljivi kuhinjski odpadki 
- 20 02 01  - zeleni vrtni odpad * 
- 20 01 10  - oblačila in obutev * 
* Zabojniki so postavljeni samo v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij, kjer se posamezna 
vrsta odpadka najpogosteje pojavlja. 
 
Evidenca zbiralnic ločenih frakcij je objavljena na spletni strani izvajalca. 
 
Zbiranje odpadkov s premično zbiralnico nevarnih odpadkov: 
 - nevarni odpadki iz klasifikacijske skupine 20 so: 
  - 20 01 13* - topila 
  - 20 01 14* - kisline 
  - 20 01 19* - pesticidi 
  - 20 01 21* - fluorescentne cevi 
  - 20 01 23* - zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike 
  - 20 01 27* - barve, lepila, smole 
  - 20 01 29* - čistila 
  - 20 01 31* - zdravila 
  - 20 01 33* - baterije in akumulatorji 
  - 20 01 37* - les, ki vsebuje nevarne snovi 
 
Zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico se izvaja enkrat letno. Mesta prevzemanja 
nevarnih odpadkov: 
 - Bled – parkirišče pred zbirnim centrom Bled na Rečiški cesti 2.  
 
Manjše količine nevarnih frakcij lahko uporabniki oddajo v zbirnem centru vsak delovnik v 
okviru delovnega časa. Skladiščenje nevarnih frakcij poteka v zabojniku za nevarne odpadke.  
 
Zbiranje odpadkov v zbirnem centru:  
V zbirnem centru se zbirajo vse vrste odpadkov v skladu s prilogo 1. Za namen zbiranja 
odpadkov se uporabljajo ustrezni tipizirani in označeni zabojniki, kontejnerji in posode. 
 
Delovni čas zbirnega centra: 

 od ponedeljka do petka   7.00 – 19.00 
 v soboto    8.00 – 12.00 
 nedelje in prazniki   zaprto 

 
Na zbirni center povzročitelj lahko brezplačno odda dnevno največ 3 m³ zelenega vrtnega 
odpada, na letni ravni pa skupaj s kuponi največ 10 m³. Enako velja za kosovne odpadke.  
Mešani odpadki, prevzeti na zbirnem centru so plačljivi v skladu s cenikom. V kolikor se 
pripeljana količina ne tehta, se za obračun upošteva ocenjena količina delavca na zbirnem 
centru. 
 
V prihajajočem obdobju je predvidena vzpostavitev CPU – Centra ponovne uporabe. O obliki in 
lokaciji centra bodo vsi zainteresirani obveščeni v občinskih časopisih in preko ostalih oblik 
obveščanja. V centru ponovne uporabe bodo na voljo posamezni uporabni izdelki, materiali, 
odpadki….., ki jih boste uporabniki oddali v zbirnem centru ali jih bomo zbrali v okviru 
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kosovnega odvoza. Ponovna uporaba je ena izmed prioritet ravnanja z odpadki in hkrati osnova 
za t.i. družbo brez odpadkov – Zero Waste. 
 
Ravnanje z drugimi posebnimi vrstami odpadkov: 
 
Nagrobne sveče 
Zbiranje nagrobnih sveč poteka na vseh pokopališčih, kjer so v ta namen postavljeni tipizirani 
zabojniki volumna 240 l oziroma 1100 l. 
Zabojniki so zelene barve z modrim pokrovom in opremljeni z ustrezno nalepko. Izvajalec 
odpadne nagrobne sveče pobira najmanj enkrat tedensko. Zbrane odpadne nagrobne sveče se 
skladiščijo na zbirnem centru, kjer jih prevzemajo pooblaščeni prevzemniki. 
 
Odpadna folija iz kmetijstva 
Zbiranje odpadne folije iz kmetijstva poteka na kmetijskih gospodarstvih, kjer nastaja omenjeni 
odpadek. Povzročitelji imajo v ta namen postavljene tipizirane zabojnike volumna 240 l oziroma 
1100 l. 
Zabojniki so zelene barve z modrim pokrovom in opremljeni z ustrezno nalepko. Zbrano 
odpadno folijo iz kmetijstva oddajamo v sklopu oddaje mešane embalaže pooblaščenim 
prevzemnikom, zato so datumi prevzema razvidni iz koledarja za mešano embalažo. 
 
Gradbeni odpadki 
V zbirnem centru poteka zbiranje gradbenega materiala proti plačilu, razen za manjše količine – 
do 0,5 m³ dnevno oz. 2 m³ letno. Kot merilo za pripeljani volumen se upošteva ocenjena količina 
delavca na zbirnem centru. 
 
Gradbeni odpadki se zbirajo v ustrezno označenem 5, 7 ali 10 m³ zabojniku. Gradbeni odpadki se 
redno oddajajo pooblaščenim prevzemnikom. 
 
Gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest 
V zbirnem centru poteka v skladu z veljavnimi predpisi in proti plačilu stroškov končne oskrbe 
po veljavnem ceniku izvajalca tudi zbiranje gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest. V primeru 
večjih količin omenjenih odpadkov uporabnike preusmerimo na direktno oddajo pooblaščenim 
zbiralcem. 
 
4.3. Zabojniki za zbiranje posameznih vrst odpadkov 
Zabojniki za zbiranje posameznih vrst odpadkov so določeni v tehničnem pravilniku. Evidenco 
zabojnikov za posamezno vrsto odpadka vodi izvajalec javne službe v registru prevzemnih mest.  
 
4.3.1. Prevzemanje odpadkov na prevzemnih mestih  
Uporabniki so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih zabojnikih volumna 120 l, 240 l , 360 l, 770 l 
in 1100 l ter tipiziranih namenskih vrečkah skladno s tehničnim pravilnikom. Vsi zabojniki 
morajo biti opremljeni z identifikacijsko nalepko in čipom. 
Za zbiranje odpadkov na prevzemnih mestih se uporabljajo:  
– za mešane komunalne odpadke: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve,  
– za biološko razgradljive kuhinjske odpadke: zabojnik rjave barve, pokrov rjave barve,     
ustrezna nalepka           
 – za zeleni vrtni odpad: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, ustrezna nalepka,  
– za odpadno mešano embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov rumene barve, ustrezna nalepka 
oz. prozorna vrečka, 
– za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov rdeče 
barve, ustrezna nalepka; razsuto ali v paketu, 
– za stekleno embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, ustrezna nalepka.  
Na prevzemnem mestu se v razsutem stanju pobirata tudi kosovni odpad in zeleni vrtni odpad. 
Odpadki morajo biti zbrani na enem mestu, lokacija prevzemnega mesta omenjenih odpadkov 
mora omogočati dostop specialnemu vozilu s hiabom.  
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Vrečke za zbiranje ostanka komunalnih odpadkov se uporabljajo samo v naslednjih primerih: 
- če imajo povzročitelji odpadkov občasno več ostanka komunalnih odpadkov, da jih ni možno 
odložiti v zabojnike (občasno zbiranje) ali  
- če cesta, ki vodi do povzročitelja ostanka komunalnih odpadkov ne omogoča dostopa za 
specialno vozilo izvajalca in je zbirno mesto od najbližjega prevzemnega mesta oddaljeno več 
kot 200 m (redno zbiranje).  
Vrečke za zbiranje mešane embalaže se uporabljajo samo v naslednjih primerih: 
- če imajo gospodinjstva občasno več mešane embalaže, da je ni možno odložiti v zabojnike 
(občasno zbiranje) ,  
- če cesta, ki vodi do gospodinjstva ne omogoča dostopa za specialno vozilo izvajalca in je zbirno 
mesto od najbližjega prevzemnega mesta oddaljeno več kot 200 m (redno zbiranje). 
- če je uporabnik iz objekta za občasno bivanje (redno zbiranje). 
Vrečke za mešane komunalne odpadke zagotavlja izvajalec. Prevzem za tekoče leto je mogoč v 
sprejemni pisarni izvajalca. Morebitne vrečke za mešano embalažo zagotavljajo uporabniki sami. 
 
V letu 2015 je predvidena nadgradnja akcije STOP: nepravilno odloženi odpadki. Izbrani 

predstavniki izvajalca javne službe, ki jih za omenjeno izvajanje akcije imenuje direktor 

izvajalca, bodo fizično pregledovali in kontrolirali vsebino naključno izbranih zabojnikov 

uporabnika. Na podlagi pregleda bo sestavljen zapisnik o pregledu, s katerim se uporabnika 

seznami z morebitnimi nepravilnostmi oz. kršitvami. Kršitev je prepoznana v primeru, da je več 

kot 10 % volumna pripravljene vsebine zabojnika neustreznih odpadkov. V primeru treh 

ponavljajočih se kršitev bodo uporabniki preko občinskega inšpektorata skladno z Odlokom in 

Tehničnim pravilnikom tudi sankcionirani.  

4.3.2. Prevzemanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij  
V zbiralnicah ločenih frakcij so postavljeni tipizirani zabojniki volumna 240 l, 770 l in 1100 l. Vsi 
zabojniki morajo biti opremljeni z identifikacijsko nalepko in čipom. 
Za zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij se uporabljajo:  
– za odpadno mešano embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov rumene barve, ustrezna nalepka, 
– za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov rdeče 
barve, ustrezna nalepka, 
– za stekleno embalažo: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, ustrezna nalepka, 
– za biološko razgradljive kuhinjske odpadke: zabojnik rjave barve, pokrov rjave barve, ustrezna 
nalepka, 
 – za zeleni vrtni odpad: zabojnik zelene barve, brez pokrova, ustrezna nalepka,  
– za oblačila in obutev: specialni zabojniki z ustrezno nalepko. 
 
V zbiralnicah ločenih frakcij je prepovedano nepravilno odlaganje odpadkov. prepovedano je 
torej nepravilno odlaganje v obstoječe zabojnike ali odlaganje odpadkov poleg zabojnikov ali v 
bližino zbiralnice. V zbiralnicah ni mogoče oddati odpadkov, ki se v posamezni zbiralnici ne 
zbirajo. Izvajalec javne službe podatke o kršiteljih preda občinski inšpektorski službi, ki jih 
ustrezno sankcionira.   
 
Nadzor nad nepravilnim odlaganjem odpadkov na eko otokih lahko izvajalec kontrolira tudi s 
prenosnim snemalnim sistemom, skladno z zakonodajo.  
 
4.3.3. Prevzemanje odpadkov v zbirnem centru 
Za namen zbiranja odpadkov v zbirnem centru se uporabljajo ustrezni tipizirani in označeni 
zabojniki, kontejnerji in zabojniki za posamezno vrsto odpadka. 
V zbirnem centru so postavljeni zabojniki, kontejnerji in posode za prevzemanje naslednjih vrst 
ločenih frakcij:  
- mešani komunalni odpadki, 
- kosovni odpadki, 
- vse vrste embalaže, 
- kovine, 
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- električno in elektronsko opremo,     
- les, ki ne vsebuje nevarnih snovi, 
- biološke kuhinjske odpadke, 
- zeleni vrtni odpad, 
- gume, 
- oblačila in tekstil, 
- ravno steklo,  
- gradbeni material in 
- gradbeni material, ki vsebuje azbest. 
 
V ustreznih tipizirani zabojnikih se zbirajo: 
- jedilno olje in maščobe ter detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,  
- premazi, črnila, lepila in smole, detergenti, baterije in akumulatorji, ki ne vsebujejo  nevarnih 
snovi, 
- odpadna zdravila, 
- sijalke, 
- baterije in akumulatorji, 
- tonerji in 
- drugi nevarni odpadki. 
 
4.4. Frekvence prevzemanja posameznih vrst odpadkov 
 
4.4.1. Prevzemna mesta 
- mešani komunalni odpadki    - 1  krat/14 dni 
- mešana embalaža    - 1  krat/14 dni  
- steklena embalaža    - 1  krat/teden 
- papir in papirna embalaža   - 1  krat/mesec 
- biološki kuhinjski odpadki   - 1  krat/teden 
- zeleni vrtni odpad    - 3  krat/leto 
- kosovni odpadki    - 2  krat/leto 
Pri večstanovanjskih objektih in drugih uporabnikah se frekvence odvozov v skladu z 
dogovorom lahko povečajo. 
 
4.4.2. Zbiralnice ločenih frakcij  
- papir in papirna embalaža   - 1  krat/teden 
- mešana embalaža    - 1  krat/teden 
- steklena embalaža    - 1  krat/teden 
- biološki kuhinjski odpadki   - 1  krat/teden 
- zeleni vrtni odpad    - 1  krat/teden* 
- oblačila in obutev     - 1  krat/teden 
 
* V času zbiranja zelenega vrtnega odpada (marec-november). 
V posameznih zbiralnicah ločenih frakcij se frekvenca po potrebi poveča, saj odvoze prilagajamo 
dejanskim potrebam. 
 
4.4.3. Premična zbiralnica nevarnih frakcij 
- nevarni odpadki     - 1 krat/leto (april) 
 
4.4.4. Zbirni center 
- vse vrste odpadkov     - v delovnem času zbirnega centra 
 
4.5. Pranje zabojnikov  
Izvajalec izvaja pranje zabojnikov v okviru storitev javne službe, najmanj 2-krat letno in sicer s 
čistilno opremo, ki omogoča pranje in dezinfekcijo zabojnika na mestu prevzemanja odpadkov 



 

275 

 

ter pri tem ne vpliva na bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri čistilnem procesu, mora zajeti 
in z njimi ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.  
Pranje zabojnikov se izvaja sočasno s pobiranjem odpadkov. Zagotavlja se pranje zabojnikov za 
vse vrste odpadkov, ki se zbirajo v tipiziranih zabojnikih na prevzemnih mestih in zbiralnicah 
ločenih frakcij. 
Na zbiralnicah ločenih frakcij izvajalec zagotavlja redno pranje zabojnikov minimalno 1-krat 
mesečno, oziroma skladno z dejanskimi potrebami, razen v zimskem času (december - marec). 
  
4.6. Vozni park 
Vozni park predstavljajo naslednja vozila: 
- 6 smetarskih vozil – smetiščnic za prevzem ostanka komunalnih odpadkov in odpadne 

embalaže. Vozila so namenjena zbiranju odpadkov na prevzemnih mestih in zbiralnicah 
ločenih frakcij, 

- 1 smetarsko vozilo – kombinirani samonakladalec; hiab – kiper, ki je namenjem odvozu 5 - 7 
m³ zabojnikov ter pobiranju razsutega tovora (kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad) in 

- 1 abroll vozilo s hiabom; za prevoz odpadkov v 32 m³ kontejnerjih in pobiranje razsutega 
tovora (kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad). 

 
4.7. Pogoji prevzemanja posameznih vrst odpadkov 
Povzročitelji morajo odpadke zbirati in prepuščati izvajalcu v skladu z Odlokom o načinu 
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Bled, Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled, 
Letnim programom zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled ter navodili občine 
in izvajalca.  
Tako morajo povzročitelji: 
 pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki 

urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca, 
 nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagati v ustrezne 

zabojnike za zbiranje, 
 dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v zabojniku za zbiranje odpadkov ali brez 

njega, če je tako prepuščanje dovoljeno, v skladu z letnim programom,  
 dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta v terminih, ki so določeni z letnim 

koledarjem odvozov, za prevzemanje posameznih vrst odpadkov, 
 prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter v zbirnem 

centru, v času njegovega obratovanja, 
 prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici 

nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja ali v zbirnem 
centru,  

 hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu, varno in 
neškodljivo za ljudi in okolje, 

 v primeru potreb sami predlagati zamenjavo zabojnika za zbiranje odpadkov, 
 v primeru sprememb le – te pravočasno sporočiti izvajalcu in 
 redno plačevati storitve javne službe. 
 
4.8. Način dobave in zamenjave zabojnikov za zbiranje odpadkov 
V primeru potreb za zamenjavo obstoječega zabojnika za zbiranje posameznih vrst odpadkov ali 
dobavo novega zabojnika, lahko povzročitelji pokličejo v sprejemno pisarno izvajalca. Izvajalec 
javne službe najmanj dvakrat mesečno izvaja dostavo in čipiranje zabojnikov. 
 
4.9. Delo z javnostjo pri izvajanju javne službe 
Osnovni namen dela z javnostjo pri zbiranju odpadkov je vplivanje na povzročitelje, da bi s 
svojimi ravnanji preprečevali nastajanje odpadkov oziroma, če pa se njihovemu nastajanju ne 
bodo mogli izogniti, da bodo storili vse, da bodo nastale količine minimalne in da jih bodo zbirali 
ločeno ter odlagali v namenske zabojnike. Drugi namen pa je, da so povzročitelji seznanjeni s 
spremembami na področju zbiranja odpadkov. 
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Pretežni del obvestil se izdaja na hrbtni strani položnic, kjer so uporabniki seznanjeni z 
novostmi in zanimivostmi. Na spletni strani izvajalca so omenjena obvestila v veliki meri 
obrazložena v širšem obsegu. Izvajalec pomembnejša obvestila objavlja tudi v lokalnem 
časopisu. 
 
Do konca decembra vsako gospodinjstvo prejme koledar - terminski plan odvozov odpadkov za 
naslednje leto in sicer za: 

- mešane komunalne odpadke, 
- mešano embalažo in papir ter papirno embalažo in 
- biorazgradljive kuhinjske odpadke in stekleno embalažo. 

 
Na koledarju so razvidni datumi odvozov za posamezna naselja in ulice, pri čemer je potrebno 
upoštevati posamezne izjeme, o katerih so posamezniki tudi seznanjeni. 
 
Do sredine februarja vsako gospodinjstvo prejme koledar – terminski plan odvozov odpadkov za 
tekoče leto in sicer za: 

- kosovne odpadke, 
- zeleni vrtni odpad in  
- nevarne odpadke. 

 
V primeru izpada zbiranja odpadkov po načrtovanem razporedu odvozov, izvajalec javne službe 
povzročitelje o tem obvesti preko spletne strani in elektronske pošte, v kolikor povzročitelji z 
njo razpolagajo in so se prijavili na prejemanje obvestil na spletni strani izvajalca.  Hkrati z 
obvestilom izvajalec povzročitelje obvesti tudi z novim terminom odvoza. Obveščanje preko 
drugih lokalnih sredstev javnega obveščanja je samo v primeru večjega izpada. 
 
Izvajalec javne službe je vzpostavil sistem obveščanja preko elektronske pošte, na katero se 
uporabniki prijavijo na spletni strani Infrastrukture Bled preko zavihka E komunala. Na ta način 
bodo uporabniki najenostavneje in najhitreje lahko prišli do informacij, ki jih potrebujejo.  
 
Vsi povzročitelji odpadkov lahko vse potrebne informacije v zvezi z ravnanjem z odpadki 
prejmejo na telefonski številki sprejemne pisarne izvajalca. 
 
Navodila za ločevanje odpadkov so objavljena na spletni strani: www.ibled.si, kjer so poleg 
Priročnika za ravnanje z odpadki predstavljana tudi ostala navodila in obvestila o ravnanju z 
odpadki.  
 
4.10. Obveznosti povzročiteljev pri ravnanju s komunalnimi odpadki 

 Povzročitelji komunalnih odpadkov, kot lastniki ali upravljavci stavb, kjer imajo stalno 
ali začasno bivališče, ali je počitniška hišica, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri 
nastajajo komunalni odpadki, morajo biti vključeni v sistem zbiranja komunalnih 
odpadkov.  

 Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo ločevati posamezne vrste komunalnih 
odpadkov. Posamezne vrste odpadkov morajo odlagati v ustrezne zabojnike na 
prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij ali v zbirnem centru. 

 Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se komunalni odpadki do 
njihovega prevzema hranijo varno in neškodljivo za okolje, ne glede na to ali gre za 
odpadke v zabojniku ali vrečki, ki ga sami po vnaprej določenem urniku namestijo na 
mesto, ki je primerno za prevzem komunalnih odpadkov ali pa gre za komunalne 
odpadke v zabojniku na prevzemnem mestu. 

 Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan zbiranja teh odpadkov zagotoviti, da 
so zabojniki ali vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, postavljene 
na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje teh odpadkov 
(najkasneje do 07.00 ure zjutraj). 

http://www.ibled.si/


 

277 

 

 Povzročitelju je izvajalec dolžan dostaviti ustrezen zabojnik, v kolikor se na terenu 
ugotovi, da povzročitelj uporablja netipizirani ali neustrezen zabojnik. Povzročitelju se 
novi zabojnik odda v najem. Izvajalec ni dolžan prazniti netipiziranih zabojnikov. 

 Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki 
namestijo nazaj na zbirno mesto.  

 Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, 
ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu. 

 Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob 
zabojnikih ali na zabojnike ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene 
prepuščanju teh odpadkov.  

 Lastniki, uporabniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo 
izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času 
tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih pokrovih. 

 Če imajo povzročitelji občasno več komunalnih odpadkov, morajo le – te odložiti v 
tipizirane zabojnike ali vrečke za prepuščanje teh odpadkov in jih na dan prevzema 
dostaviti na prevzemno mesto. 

 Povzročitelji morajo upoštevati navodila izvajalca za pravilno in učinkovito ločevanje 
odpadkov. V primeru kontrole vsebine zabojnika mora povzročitelj prevzeti posledice 
nepravilnega odlaganja. 

 
4.11. Ravnanje s prevzetimi odpadki 
Prevzete odpadke na območju Občine Bled izvajalec javne službe zbiranja redno odvaža ali 
oddaja pooblaščenim prevzemnikom. 
 
5. JAVNA SLUŽBA OBDELAVE DOLOČENIH VRST ODPADKOV 
Javno službo obdelave določenih vrst odpadkov izvaja koncesionar izbran s strani Občine Bled. 
 
6. JAVNA SLUŽBA ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI  
    ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
Javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izvaja 
koncesionar izbran s strani Občine Bled. 
 
7. DRUGE STORITVE, POTREBNE ZA NEMOTENO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
Ob zbiranju in prevažanju mora izvajalec javne službe zbiranja še: 
- poročati Občini Bled in pristojnim službam o izvajanju javne službe, 
-  objavljati podatke, ki se nanašajo na javno službo, 
-  redno in pravočasno obveščati uporabnike, izvajalca javne službe obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov ter druge prevzemnike odpadkov o posameznih aktivnostih izvajanja javnih služb,  
- zagotoviti uporabnikom odgovore na njihove pobude in/ali pritožbe, 
- oblikovati predloge cen javne službe oz. njihove spremembe, 
- uporabnikom obračunavati storitve javnih služb, 
- obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom, 
- voditi evidence in katastre v zvezi z javno službo, skladno s predpisi, 
- obveščati pristojne organe o kršitvah uporabe storitev javne službe in 
- zagotoviti nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe. 
 
V letu 2015 načrtujemo okrepitev obveščanja in osveščanja vseh uporabnikov o pravilnem 
ravnanju z odpadki. Med drugim znotraj delovanja zbirnega centra predvidevamo vzpostavitev 
Info točke vezane na informacije o ravnanju z odpadki in dan odprtih vrat, kjer si bodo 
uporabniki lahko v živo ogledali zbiranje posameznih vrst odpadkov in pridobili dodatne 
informacije, po katerih lahko tudi že danes in tudi v prihodnje povprašajo tudi na 
locujem@bled.si.  
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Nadzor nad izvajanjem Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov v občini Bled opravlja pristojni občinski prekrškovni organ. 
 
8. NAČRT NABAV IN VIRI FINANCIRANJA 
 
Vsi stroški, v zvezi z javno službo zbiranja odpadkov so sestavni del cene ravnanja z odpadki, ki 
jo plačujejo posamezni povzročitelji. Za izvajanje storitev na podlagi tega programa, načrtuje 
izvajalec javne službe nabavo naslednje opreme in sredstev (za obe občini): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vir financiranja: lastna sredstva 
 
9. VELJAVNOST LETNEGA PROGRAMA 
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki se uporablja v letu, za katerega je pripravljen. V 
kolikor za tekoče leto še ni potrjen se do potrditve uporablja predhodni Letni program. 
 
PRILOGA 1   
 
08 03 18 odpadni tiskarski tonerji, ki niso zajeti v 08 03 17  
15 01 01 papirna in kartonska embalaža  
15 01 02 plastična embalaža  
15 01 03 lesena embalaža  
15 01 04 kovinska embalaža  
15 01 05 sestavljena (kompozitna) embalaža  
15 01 06 mešana embalaža  
15 01 07 steklena embalaža  
15 01 09 embalaža iz tekstila  
15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi  
                         snovmi  
15 01 11* kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop (na primer iz azbesta),  
                         vključno s praznimi tlačnimi posodami  
16 01 03 izrabljene avtomobilske gume  
17 05 04 zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03  
17 06 05* gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest  
17 09 04 mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v  
                         17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03  
20 01 01 papir in karton  
20 01 02 steklo  
20 01 08 organski kuhinjski odpadki  
20 01 10 oblačila  
20 01 11 tekstilije  
20 01 13* topila  
20 01 14* kisline  
20 01 15* alkalije  
20 01 17* fotokemikalije  

- informativno gradivo (obveščanje in osveščanje)  5.000 EUR 
- abroll vozilo 120.000 EUR 
- novi zabojniki v zbiralnicah ločenih frakcij 2.000 EUR 
- kontejner 3 -5 –7 m³ - 4 kos 4.000 EUR 
- kontejner 20 – 32 m³ - 2 kos 7.000 EUR 
- montažna streha na ZC Mlino 10.000 EUR 
- ozka zajemalka za viličarja 5.000 EUR 
- drobno orodje in oprema za ZC  10.000 EUR 
-    SKUPAJ  163.000 EUR 
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20 01 19* pesticidi  
20 01 21* fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro  
20 01 23* zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike  
20 01 25 jedilno olje in maščobe  
20 01 26* olje in maščobe, ki niso zajete v 20 01 25  
20 01 27* premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi  
20 01 28 premazi, črnila, lepila in smole, ki niso zajeti v 20 01 27  
20 01 29* čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi  
20 01 30 čistila, ki niso zajeta v 20 01 29  
20 01 31* citotoksična in citostatična zdravila  
20 01 32 zdravila, ki niso zajeta v 20 01 31  
20 01 33* baterije in akumulatorji, ki so zajete v 16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 ter  
                         nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje  
20 01 34 baterije in akumulatorji, ki niso zajeti v 20 01 33  
20 01 35* zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni zajeta 
                         v 20 01 21 in 20 01 23  
20 01 36 zavržena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21, 20 01 23 in 20 01 35  
20 01 37* les, ki vsebuje nevarne snovi  
20 01 38 drugi les, ki ni zajet v 20 01 37  
20 01 39 plastika  
20 01 40 kovine  
20 01 41 odpadki, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov  
20 01 99 drugi tovrstni odpadki  
20 02 01 odpadki, primerni za kompostiranje  
20 02 02 zemlja in kamenje  
20 02 03 drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje  
20 03 01 mešani komunalni odpadki  
20 03 02 odpadki z živilskih trgov  
20 03 03 odpadki pri čiščenju cest  
20 03 04 greznični mulji 
20 03 06 odpadki, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda  
20 03 07 kosovni odpadki  
20 03 99 drugi tovrstni odpadki  
   
* nevarni odpadki 
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1.  UVOD, RAZLOGI ZA SPREJETJE NAČRTA 
 
Odkar človek obstaja, posebej pa odkar živi v večjih organiziranih skupnostih, odpadki 
predstavljajo težavo, s katero se je človeštvo skozi različna zgodovinska obdobja različno 
spopadalo. Skupno vsem je le to, da nihče ni želel imeti odpadkov na svojem pragu, prav tako 
nihče ni želel razmišljati, kaj se z njimi zgodi po tem, ko zapustijo posamezno gospodinjstvo. 
Današnja družba se je pričela zbujati in problem ravnanja z odpadki opazovati z drugega  
zornega kota, predvsem pa z večjo stopnjo odgovornosti do okolja. 
 
Izkušnje v preteklosti so pokazale, da so bili ukrepi ravnanja z odpadki po načelu "stran od oči in 
nosov" takrat sprejemljivi, vendar s stališča sodobnega življenja ter njegovih potreb le začasni in 
zelo obremenjujoči za okolje.  
 
Zaradi vse večjega obremenjevanja okolja z odpadki, onesnaženosti Zemlje kot planeta ter 
kolektivne zavesti, da imamo zgolj en planet z življenjskimi ter bivalnimi pogoji, so se združili 
enako misleči in ustvarili različna ekološka gibanja za ohranjanje naravnih virov našega planeta. 
Eno izmed teh gibanj je tudi Mednarodna Zero Waste zveza (Zero Waste International Alliance 
(ZWIA)). 
 
"Zero Waste" je izraz, s katerim Mednarodna Zero Waste zveza označuje "etičen, ekonomski, 
učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k 
posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga 
drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjša 
volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse materiale in se jih ne sežiga ali odlaga. 
Implementacija Zero Waste bo preprečila vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko 
ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta." http://ebm.si/p/zw/o-zero-
waste/definicija-zero-waste/ (Pridobljeno 24. 7. 2014) 
 
Količina odpadkov iz leta v leto še vedno narašča. Vedno bolj se zavedamo, da odpadki dejansko 
so problem. In zakaj jih torej ne bi spremenili v vir? Zakaj nekaj, kar nekomu predstavlja 
odpadke ne bi bila za drugega surovina iz katere lahko ustvari nekaj uporabnega, lepega, nov 
izdelek? Krožno gospodarstvo je koncept, ki je nastal kot odziv na pritisk rastočega 
gospodarstva in potrošnje na omejene vire in nosilno sposobnost okolja. Prehod v krožno 
gospodarstvo se zato usmerja v ponovno uporabo, popravila in recikliranje obstoječih 
materialov in izdelkov. Temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča uporabo 
nevarnih kemikalij, znižuje porabo surovin ter preko skrbne zasnove izdelkov nastajanje 
odpadkov znižuje proti ničelni stopnji. 
 
Spreminjanje odpadkov v vir je za krožno gospodarstvo ključnega pomena. In prav to je cilj 
načrta za družbo brez odpadkov: oblikovanje in upravljanje izdelkov ter procesov na način, da se 
zmanjša volumen in toksičnost odpadnih materialov ter ohranja ali predela vse vire brez 
sežiganja ali odlaganja, kot je razvidno tudi iz hierarhije, ki jo je leta 2013 sprejel odbor ZWIA. 

 

http://ebm.si/p/zw/o-zero-waste/definicija-zero-waste/
http://ebm.si/p/zw/o-zero-waste/definicija-zero-waste/
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Zero Waste hierarhija, kot jo je 2103 sprejel odbor ZWIA. 
  
Zero Waste si prizadeva za spremembo kulturnih vzorcev. Evropska strategija trajnostnega 
razvoja se zavzema da postanemo družba popolnega recikliranja. Trenutno v Evropi uvažamo 
skoraj 4-krat več materialov, kot jih izvažamo in živimo v prepričanju, da ima naš planet 
neomejeno količino virov. Zero Waste družba bomo postali, ko bomo uspeli znižati porabo 
materialov in energije ter spremenili gospodarstvo iz sedanjega linearnega v krožnega. 
 
Vključevanje skupnosti z izobraževanjem in sodelovanjem je bistveno za uspeh Zero Waste 
načrta na kateremkoli nivoju. Prebivalci morajo načrtno in aktivno sodelovati pri snovanju 
sistemov upravljanja z viri, ki se usmerjajo k zmanjševanju nastajanja odpadkov. Le tako se bodo 
spremenili vzorci trenutnega potrošniškega vedenja in se bo začelo postopno opuščanje 
odpadkov. 
 
Proizvodni sistemi in infrastruktura za ravnanje z odpadki v Evropi morata biti zasnovana tako, 
da odseva naslednji prednostni red ravnanja z odpadki: 
1 Preventiva 

Okvirna direktiva o odpadkih določa obveznost držav članic, da pripravijo programe 
preventive na področju odpadkov. Cilji preventive so potrebni zato, da sprožijo ukrepe na 
nacionalnem nivoju. Za nastajanje zelenih delovnih mest in za oblikovanje takšnih izdelkov, 
da v sistemu ne bo vedno več odpadkov, je ključnega pomena odgovornost industrije (preko 
podaljšane odgovornosti proizvajalca): 
 preko oblikovanja izdelkov z dolgo življenjsko dobo, ki jih je možno vzdrževati in 

popraviti 
 z zniževanjem uporabljene embalaže in preoblikovanjem tistih izdelkov, ki jih ni možno 

varno kompostirati, ponovno uporabiti ali reciklirati 
 s ponovno uporabo delov in materialov v odpadnih izdelkih po načelu krožnega 

gospodarstva, kjer vsak ‘odpadek’ enega procesa postane vhodni material za drugega, ter 
s tem maksimalno izkoriščanje materialov 

 2 Ločeno zbiranje 
- Za ohranjanje uporabnosti materialov je potrebno ločeno zbiranje vsaj izdelkov za 

ponovno uporabo, različnih materialov za recikliranje, zavržene hrane in zelenega 
odreza z vrtov, ter ostanka mešanih odpadkov. Zero Waste skupnosti v Evropi 
dokazujejo, da z ločenim zbiranjem lahko dosežemo 80 % do 90 % recikliranja. V takšnih 
skupnostih na leto nastane manj kot 100 kg ostanka mešanih komunalnih odpadkov na 
prebivalca. 

- Zaradi preprečevanja nastajanja odpadkov in zato, da zagotovimo čiste, ločene materiale 
na izvoru, je potrebno spodbujati zbiranje od vrat do vrat. 

- Uvajanje cenovnih spodbud je glavno gonilo sprememb vzorcev obnašanja. Prekomerno 
nastajanje odpadkov bi moralo biti kaznovano.  

- Ločeno zbiranje od vrat do vrat je potrebno nadgraditi z lokalnimi zbirnimi centri, ki 
gospodinjstvom in podjetjem omogočajo varno oddajanje in ločevanje izdelkov za 
ponovno uporabo, recikliranje, pa tudi ločeno zbiranje nevarnih odpadkov. 

 3 Zniževanje količin mešanih ostankov odpadkov 
- Del odpadkov, ki jih ne moremo ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati, moramo 

znižati na najmanjšo možno mero. Te odpadke moramo ohranjati dobro vidne, saj to 
spodbuja njihovo nenehno zniževanje. Pri takšnih odpadkih se je potrebno usmeriti na 
začetek procesa in jih preko preoblikovanja izdelka ali embalaže izločiti iz sistema s 
pomočjo uveljavljanja podaljšane odgovornosti proizvajalcev. 

- Premostitvena rešitev za mešane ostanke odpadkov v času, ko lokalne skupnosti 
zvišujejo deleže ponovne uporabe, ločenega zbiranja, recikliranja in kompostiranja ter 
znižujejo količine nastalih odpadkov je, da dovolimo varno odlaganje majhnih in vedno 
nižjih količin stabiliziranih ostankov odpadkov. 

- Da bi hitreje znižali odvisnost od odlagališč, bi morali zmanjšati količino, volumen (in 
vpliv) ostankov mešanih odpadkov s pomočjo biološke stabilizacije, ter ta postopek 
dopolniti z dodatnim izločanjem koristnih materialov iz ostanka odpadkov.  
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Zero Waste ima pomemben vpliv na upravljanje tokov energije v gospodarstvu. Zero Waste v 
energetskem smislu znižuje emisije, povezane s pridobivanjem surovin in proizvodnjo tako, da 
večino hranil in virov usmerja nazaj v naravne cikle prsti ali materialov preko ponovne uporabe 
in recikliranja. Emisije, povezane z uporabo lahko dodatno znižamo z boljšim oblikovanjem 
izdelkov in ekoinovacijami. Glede pridobivanja energije Zero Waste podpira sisteme, ki delujejo 
pri bioloških temperaturah in pritisku, kot so anaerobna predelava za pridobivanje bioplina, ki 
mu sledi kompostiranje pregnitega blata na način, da dosežemo maksimalne možne pozitivne 
učinke vračanja organskih snovi v prst. 
  
Oblikovanje nizkoogljičnega gospodarstva, ki učinkovito izkorišča naravne vire, je stabilno in 
socialno-vključujoče ter spoštuje biodiverziteto eko sistemov, je največji izziv današnje Evrope. 
Zero Waste strategija je bistven predpogoj takšne pobude, saj med drugim: 

 zagotavlja tisoče novih delovnih mest 
 omogoča kroženje materialov in surovin 
 znižuje odvisnost Evrope od uvoza 
 prsti vrača hranilne snovi  
 znižuje vplive odstranjevanja odpadkov na okolje 
 spodbuja inovacije in inovativno oblikovanje izdelkov 
 in nenazadnje vključuje državljane v proces nastajanja boljše Evrope 

 
Leta 2011 so države članice sprejele program Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri in konec 
leta 2013 še Sedmi okoljski akcijski program Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega 
planeta, ki določa vizijo do leta 2050 in prednostne cilje do leta 2020. Unija se zavzema za 
učinkovito ravnanje z viri kot načinom doseganja večje konkurenčnosti svojega gospodarstva. V 
odpadkih vidi vire materialov in surovin za gospodarstvo, katerega cilj je trajnostno upravljanje 
materialov, ki temelji na krožnem gospodarstvu. V začetku julija 2014 je Evropska komisija 
objavila še paket Na poti h krožnemu gospodarstvu: program za Evropo brez odpadkov, v katerem 
predlaga oblikovanje skupnih in usklajenih okvirov za podporo krožnemu gospodarstvu, 
katerega del so tudi zelena delovna mesta in zelena mala ter srednja podjetja. Spreminjanje 
odpadkov v vir je za krožno gospodarstvo ključnega pomena, zato Komisija predlaga višje cilje, 
pa tudi natančneje določene ključne instrumente nadzora na področju odpadkov. Do leta 2030 
predlaga doseči 70 % recikliranja in ponovne uporabe komunalnih odpadkov, do leta 2025 za 30 
% zmanjšati nastale količine odpadne hrane in do leta 2020 za 30 % zmanjšati količine 
odpadkov v morjih. Do leta 2030 bomo povečali recikliranje in ponovno uporabo embalaže na 
80 %. Unija bo omejila energetsko predelavo odpadkov na materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, 
postopno ukinila odlaganje odpadkov, zagotovila visokokakovostno recikliranje ter spodbujala 
razvoj trgov sekundarnih surovin. Na podlagi podaljšane odgovornosti proizvajalca so določeni 
specifični cilji za ponovno uporabo in recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, 
izrabljenih motornih vozil ter ločenega zbiranja baterij in akumulatorjev.  
 
Zakon o varstvu okolja v 148. členu določa obvezne gospodarske javne službe varstva okolja, 
med katere sodijo zbiranje, predelava in odstranjevanje določenih vrst odpadkov. V 149. členu 
opredeli obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, med katerimi navaja 
zbiranje in obdelavo določenih vrst odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov. V členu 38 določa, da mestna občina sprejme program in 
operativne programe varstva okolja, lahko pa to stori tudi občina. 
 
Nacionalna zakonodaja povzema evropske direktive in v njih zastavljene cilje, ne predpisuje pa 
specifičnih ciljev na nobenem od področij ravnanja s komunalnimi odpadki na lokalnem nivoju. 
Zato je Zaveza občine na poti do Zero Waste prostovoljna zaveza, ki jo sprejme občinski svet. 
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2. POSNETEK STANJA RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI 
 
Mednarodna Zero Waste zveza priporoča lokalni skupnosti, upoštevanje vseh odpadkov, ki 
nastajajo na njenem območju in ne le tistih, ki so neposredno v njeni pristojnosti. Občina ima 
pristojnost nad ravnanjem s komunalnimi odpadki. Nima pa pristojnosti urejanja odpadkov, ki 
nastajajo v nekaterih delih javnega (npr. bolnišnice) in v zasebnem sektorju. Lahko pa zbere 
informacije o okvirnih vrstah in količinah odpadkov ter skuša vplivati na način nadaljnjega 
ravnanja z njimi.  
 
Glede na predlog Evropske komisije o spremembah direktiv o odpadkih (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52014PC0397) imajo komunalni odpadki 
sestavo navedeno v nadaljevanju. 
 
Komunalni odpadki vključujejo odpadke iz gospodinjstev in odpadke iz trgovine na 
drobno, malih podjetij, poslovnih zgradb in institucij (kot so šole, bolnišnice, vladne 
zgradbe), ki so po naravi in sestavi podobni odpadkom iz gospodinjstev, pri čemer te odpadke 
zbirajo občine ali se zbirajo v njihovem imenu.  
 
Sem spadajo tudi: 
- kosovni odpadki (npr. bela tehnika, pohištvo, vzmetnice); 
- vrtni odpadki, listje, pokošena trava, smeti s cest, vsebina zabojnikov za smeti in odpadki, ki 

nastanejo pri čiščenju trgovin; 
- odpadki iz nekaterih komunalnih storitev, kot so odpadki, ki nastanejo pri vzdrževanju 

parkov in vrtov, odpadki, ki nastanejo pri čiščenju cest. 
 
Poleg tega komunalni odpadki vključujejo odpadke iz istih virov, ki so jim podobni po sestavi in 
naravi ter: 
– se ne zbirajo v imenu občin, temveč neposredno v okviru shem razširjene odgovornosti 
proizvajalca ali zasebnih neprofitnih institucij za ponovno uporabo in recikliranje, zlasti z 
ločenim zbiranjem; 
– izvirajo s podeželja, kjer ni na voljo reden odvoz odpadkov. 
 
Sem ne spadajo: 
– odpadki iz kanalizacijskih omrežij in čiščenja odplak, vključno z blatom iz čistilnih naprav; 
– gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov. 
 
 
2.1 Sistem ločenega zbiranja odpadkov na izvoru v občini Bled 
 
Odpadki, ki se zbirajo od vrat do vrat 

Vrsta odpadka Pogostost odvoza 
mešani komunalni odpadki 1x na 14 dni, po razporedu 
organski kuhinjski odpadki 1x na teden, tisti ki se za to opredelijo 
mešana embalaža 1x na 14 dni, po razporedu 
papirna in kartonska 
embalaža 

1x na mesec, po razporedu 

kosovni odpadki 
6 terminov letno od vrat do vrat po predhodnem 
naročilu preko kupona, pri čemer je 2 x 2m3 brezplačen 
odvoz  

zeleni vrtni odpad 
9 terminov letno od vrat do vrat po predhodnem 
naročilu preko kupona, pri čemer je 3 x 1m3 brezplačen 
odvoz 

pranje zabojnikov 

Zabojniki za odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov: tedensko, ob vsakem praznjenju od marca do 
novembra 
Ostali zabojniki: najmanj 2x letno 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52014PC0397
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52014PC0397
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Odpadki, ki se zbirajo na ekoloških otokih 
 

Vrsta odpadka Pogostost odvoza 
mešana embalaža Najmanj 1x na teden 
papirna in kartonska 
embalaža 

Najmanj 1x na teden 

steklena embalaža Najmanj 1x na teden 
organski kuhinjski odpadki Najmanj 1x na teden 
zeleni vrtni odpad Najmanj 1x na teden 
oblačila Najmanj 1x na teden 

 
Odpadki, ki se zbirajo v posebnih akcijah (nevarni odpadki, kosovni odpadki) 
 

Vrsta odpadka Pogostost zbiranja 

nevarni odpadki iz 
gospodinjstva 

1x letno s premično 
zbiralnico,  
vse leto v zbirnem centru 

 
Odpadki, ki se zbirajo v zbirnih centrih 
Občani občine Bled uporabljajo 1 zbirni center: ZC Bled, na Rečiški cesti 2 na Bledu 
 

Vrsta odpadka 
Mešani komunalni odpadki 
Mešana embalaža 
Plastična embalaža in stiropor 
Kovinska embalaža 
Steklena embalaža 
Papirna in kartonska embalaža 
Trda plastika (igrače) in trda plastična embalaža (gajbice za sadje in zelenjavo, ovitki 
DVD-jev…) 
Ravno steklo 
Kosovni odpadki 
Zeleni vrtni odpad 
Organski kuhinjski odpadki 
Tekstil (oblačila in obutev) 
Elektronska oprema (VGA, MGA, HZA, TV, …) 
Avtomobilske gume 
Salonitne plošče (azbestni odpadki) 
Gradbeni material/odpadki 
Les, pohištvo 
Kovine in barvne kovine 
Nevarni odpadki iz gospodinjstva 

 
2.2 Predelava ločeno zbranih odpadkov 

 
Mešane komunalne odpadke za občino Bled prevzema podjetje Saubermacher d.o.o. in jih pred 
odlaganjem obdela tako, da (po pogodbi) izloči še 40% odpadkov. Občina ni pridobila podatka o 
tem, ali se dodatno izločeni odpadki oddajo v energetsko ali v snovno predelavo.  
 
Mešano embalažo (plastična embalaža, stiropor, kovinska embalaža), papirno in kartonsko 
embalažo, stekleno embalažo se predaja shemam: Slopak d.o.o., Interseroh d.o.o., Gorenje 
surovina d.o.o., Embakom d.o.o., Recikel d.o.o., Unirec d.o.o..  
 
Podjetje Interseroh d.o.o. vse vrste embalaže razdeli naprej v naslednje vrste obdelav: 

- 26 % v snovno obdelavo v Sloveniji 
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- 46 % v snovno obdelavo v tujini 
- 21 % v energetsko obdelavo v Sloveniji 
- 7 % v energetsko obdelavo, ponovno obdelavo in sežig v tujini 

 
Podjetje Unirec d.o.o. razdeli posamezno vrsto ločeno zbranih frakcij v naslednje vrste obdelav: 

- papirna in kartonska embalaža: 60 % snovne obdelave in 40 % energetske obdelave 
- mešana embalaža: 22,5 % snovne obdelave in 77,5 % energetske obdelave 
- steklena embalaža: 60 % snovne obdelave in 40 % energetske obdelave 

 
Za vse ostale sheme občina ni pridobila podatka o tem, koliko predanih odpadkov se odda v 
snovno in koliko v energetsko predelavo.  
 
Ostale ločeno zbrane frakcije prevzemajo naslednji prevzemniki: 
- Ravno steklo: Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d. 
- Zeleni vrtni odpad: Humko d.o.o. Bled 
- Biorazgradljivi kuhinjski odpadki: Koto d.o.o. 
- Tekstil: Humana, Hafner Bogdan s.p. 
- EEO: shema Zeos, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o. 
- Gume: shema Slopak d.o.o. 
- Salonitne plošče: Komunala Tržič d.o.o., Jeko-in d.o.o. 
- Gradbeni odpadki: Eco sm, d.o.o. 
- Les: Biomasa Ovsenik d.o.o. Kranj 
- Kovine: Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d. 
- Nevarni odpadki iz gospodinjstev: Ekol, zbiranje in predelava sekundarnih surovin, d.o.o. 

 
2.3 Količine odpadkov 
 
Zahtevani podatki: 
- Količina nastalih komunalnih odpadkov(a) skupaj in na prebivalca letno (a1) 
- Količina mešanih odpadkov skupaj (b) in na prebivalca letno (b1)  
- Delež ločeno zbranih frakcij (skupaj) (c) 
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KO – komunalni odpadki 
MKO – mešani komunalni odpadki 
 
Opomba 1: Klasifikacija odpadkov se je z leti spreminjala. Podatki so prikazani glede na 
klasifikacije kot so veljale v letih zbiranja. 
Opomba 2: Obdelava MKO pred odlaganjem na deponijo od leta 2012. 
Opomba 3: za leto 2014 je za mesec november in december narejena projekcija predvidenih količin 
odpadkov. 
 
Na količino zbranih komunalnih odpadkov močno vpliva gospodarska dejavnost turizma. Opaziti 
je evidentno nihanje količine zbranih komunalnih odpadkov glede na prihode in prenočitve 
turistov. V letu 2013 je bilo v občini Bled registriranih 269.175 prihodov in 628.491 prenočitev 
turistov. Skupno število prebivalcev v občini Bled je 8.203. Ocena zbranih mešanih komunalnih 
odpadkov iz turizma (vključeni so odpadki objektov z večjimi nastanitvenimi zmogljivostmi in 
odpadki zbrani okoli Blejskega jezera) v letu 2013 je 32 %, kar na letni ravni znaša 516.192 kg. 
 

2013 
Skupaj 

KO MKO 
Prihodi 
turistov 

Prenočitve 
turistov 

jan 229.925 96.722 7.797 22.304 

feb 205.338 84.856 6.821 16.829 

mar 223.417 104.856 11.473 22.784 

apr 338.824 127.415 18.914 36.969 

maj 327.692 123.250 28.214 56.253 

jun 346.625 120.326 30.808 66.548 

jul 336.684 148.070 39.724 114.790 

avg 391.356 135.184 41.174 118.884 

sep 354.037 136.221 32.826 71.075 

okt 354.309 112.455 22.716 38.544 

nov 296.376 93.585 12.353 20.764 

dec 233.572 88.196 7.992 17.221 

Skupaj 3.638.155 1.371.135 260.812 602.965 

 

 

,0

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

140000,0

160000,0

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

MKO

Prenočitve turistov



 

288 

 

 
2.4 Ukrepi za spodbujanje zniževanja količin odpadkov 
 
Direktiva 2008/98/ES o odpadkih v 3. členu preprečevanje nastajanja definira kot 
ukrepe, sprejete preden snov, material ali proizvod postane odpadek, ki zmanjšajo: 
(a) količino odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem življenjske 
dobe proizvodov; 
(b) škodljive vplive nastalih odpadkov na okolje in zdravje ljudi ali 
(c) vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih. 
 
Obstoječi ukrepi ponovne uporabe: 
- spodbujanje kompostiranja na domačem vrtu (glede na razpoložljive podatke doma 

kompostira približno 20 % gospodinjstev) 
- pripravljanje centra za ponovno uporabo 
- sodelovanje z organizacijo Humana za prevzem rabljenih oblačil, obutve in igrač, ki z 

dobičkom od prodaje teh oblačil financira humanitarne in socialne projekte  
- sodelovanje s podjetjem Hafner Bogdan s.p., ki reciklira oblačila in iz njih pridobiva niti 

 
Obstoječi ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov: 
- Preko osveščanja spodbujanje uporabe izdelkov za večkratno uporabo 

 
Obstoječi ekonomski instrumenti  
- Uveden je sistem »plačaj kolikor odvržeš« (PAYT-Pay As You Throw) sistem. Vsi zabojniki 

so opremljeni s čipi. Količina odpadkov se obračuna glede na dejansko oddan volumen 
odpadkov. Najmanjši zabojnik je 120 l. Uporabnik odda zabojnik tolikokrat kot je njegova 
potreba a največ 2x mesečno. Za zbiranje se plača fiksni del glede na velikost zabojnika, za 
obdelavo in odlaganje pa oddana količina, izračunana na podlagi volumna zabojnika in 
števila odvozov, minimalno 1x na mesec. 

- Poostren nadzor zbiranja vseh vrst odpadkov, posebej mešanih komunalnih in opozarjanje 
na pravilno ločevanje. 

 
Obstoječi načini informiranja in osveščanja lokalnih prebivalcev, podjetij, ustanov in 
obiskovalcev (turizem) o načinu ravnanja z odpadki v občini:   
- Prireditev ob tednu mobilnosti (predstavitev novega ekološkega smetarskega vozila, 

stojnica z informacijami o ločevanju odpadkov, igrica ločevanja odpadkov in zlaganje 
tetrapaka, da se prihrani prostor v zabojniku za mešano embalažo) 

- Z obvestili na hrbtni strani položnic, vsaj 8x letno  
- S posebnimi obvestili (dopisi), 2x letno  
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- Preko člankov v lokalnih novicah, 12x letno  
- Preko radia  
- Z dnevom odprtih vrat 
- Obisk vrtcev in šol 
- Preko spletnih strani in elektronske pošte 
- Izobraževanje zaposlenih v podjetjih po dogovoru 

 
3. VIZIJA, CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE 
 
Vizija Občine Bled je postati občina, ki z viri ravna trajnostno in gospodarno: odpadki, kot viri ne 
končajo na odlagališču in hrana ne v smeteh. V občini nastajajo zelena delovna mesta. Vsi se 
zavedajo vrednosti virov in svoje vloge pri učinkoviti rabi virov. 
 
Cilj Načrta oz. Strategije je dati jasno navodilo vsem prebivalcem, obiskovalcem in izvajalcem 
dejavnosti o ravnanju z odpadki na območju občine Bled v prihodnosti: 
1. Ohranjanje in varovanje naravnih virov (pokrajine in vode) 
2. Izobraževanje in osveščanje k odgovornemu potrošništvu 
3. Preprečevanje nastajanja odpadkov:  

- premislimo kaj res potrebujemo preden kupimo 
- kupimo izdelke, ki so kvalitetni, narejeni iz ekoloških in/ali recikliranih materialov, 

izogibamo se nakupu izdelkov za enkratno uporabo 
- če neke stvari ne potrebujemo več jo prodamo, posodimo ali podarimo 
- ko potrebujemo nek izdelek le za enkratno uporabo si ga izposodimo 
- spodbude kupcem, da prinesejo svojo embalažo in vrečke za večkratno uporabo 
- spodbujanje kupcev, da kupujejo izdelke brez embalaže ali vsaj take, ki so v ekološki 

embalaži 
- spodbujanje uporabe pralnih plenic 

4. Ponovna uporaba izdelkov: 
- v nove namene (npr. stare fotografije za umetnost, obleke za vrečke, itd.) 
- popravilo tako, da se ohranja vrednost in uporabnost izdelka. 
- obnavljanje, predelava sestavnih delov, razstavljanje na sestavne dele, ki jih ponovno 

uporabimo 
- spodbujanje izmenjav, trgovin z izdelki ponovne uporabe, garažne razprodaje, boljših 

trgov in zbiranja v dobrodelne namene. 
5. Recikliranje 
6. Kompostiranje na domačem vrtu. Prednost pred kompostiranjem hrane je uporaba še dobre 

hrane iz menz in hotelov za ljudi, ki so socialno ogroženi, nato za prehrano živali, šele nato 
se lahko hrano smatra kot biološko razgradljiv kuhinjski odpadek. 

7. Čim večja snovna predelava vseh vrst odpadkov z namenom zmanjšanja količin odpadkov 
namenjenih za odstranjevanje. 

8. Povečan prijazen nadzor zbiranja vseh vrst odpadkov pri povzročiteljih. 
9. Čim bolj kakovostno ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov z namenom, da so čiste in tako bolj 

uporabne za predelavo in obdelavo. 
10. Sežiganje mešanih komunalnih odpadkov, gum, lesa iz mešanih gradbenih odpadkov ali 

blata čistilnih naprav je nesprejemljivo. 
 
Poglavitne rešitve Načrta oz. Zaveze: 

- izobraževanje in osveščanje prebivalcev in obiskovalcev o ravnanju z odpadki na 
območju občine Bled, 

- preprečevanje nastajanja odpadkov na izvoru, 
- ponovna uporaba, 
- zagotavljanje kar najboljših pogojev za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru: natančnejše 

ločevanje (s povečanim nadzorom ločevanja) in posledično manj zbranega preostanka 
komunalnih odpadkov namenjenega obdelavi in končno odlaganju. 
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4. ODBOR ZA SPREMLJANJE URESNIČEVANJA 
 
Da se občina lahko pridruži skupnostim na poti do Zero Waste, mora biti izpolnjena zahteva, da 
se oblikuje Zero Waste odbor, v katerega so vključeni:  
- predstavniki občine,  
- komunalnega podjetja,  
- nacionalne Zero Waste organizacije in  
- nevladnih nepridobitnih organizacij.  

 
Mednarodna Zero Waste zveza priporoča tudi vključevanje predstavnikov prebivalcev in 
lokalnih podjetij.  
 
Naloga odbora je, da sodeluje pri razvoju in implementaciji zaveze, oceni kritične korake, 
definira rešitve v primeru težav pri izvedbi ali rokih, podpira izvajanje zaveze ter poroča 
nacionalni Zero Waste organizaciji. Odbor se mora sestati najmanj enkrat letno.  
 
V Sloveniji imajo nevladne nepridobitne organizacije (v nadaljevanju NVO) izdelan 
demokratičen način postopka imenovanja predstavnikov nevladnih organizacij tako na lokalnem 
kot na nacionalnem nivoju. Predstavnik NVO v Zero Waste odboru mora biti obvezno imenovan 
z uporabo tega postopka. Za izvedbo postopka občina zaprosi CNVOS, regionalno NVO stičišče 
nevladnih organizacij, ali eno od lokalnih NVO. Postopek imenovanja člana NVO mora biti 
zaključen v roku enega meseca po sprejetju načrta v občinskem svetu. 
 
Ko so člani Zero Waste odbora določeni, občina seznam z imeni ter njihovimi kontaktnimi 
podatki pošlje nacionalni Zero Waste organizaciji. Seznam članov Zero Waste odbora je javno 
dostopen in objavljen na spletnih straneh občine in spletni strani nacionalne Zero Waste 
organizacije. 
 
Predlagamo, da se odbor imenuje Zero Waste odbor oz. Odbor za spremljanje uresničevanja 
zaveze občin na poti do Zero Waste (v nadaljevanju Odbor).  
 
Predlagamo, da se zaradi racionalizacije stroškov in ker imata obe občini istega izvajalca 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, imenuje en Odbor za območje občine Gorje in 
občine Bled. 
 
V Odbor predlagamo imenovanje naslednjih članov: 

- Romana Starič, kot predstavnica Občine Bled, 
- Metod Gaber, kot predstavnik Občine Gorje, 
- Jožica Peljhan Korošec, kot predstavnica komunalnega podjetja Infrastruktura Bled 

d.o.o., 
- Erika Oblak, kot predstavnica nacionalne Zero Waste organizacije 
- predstavnika nevladne organizacije se določi po zgoraj opisanem postopku. 

 
Predsednik Odbora je predstavnik komunalnega podjetja. 
 
Mandat Odbora traja do leta 2025, do katerega naj bi bili izpolnjeni cilji, zastavljeni v tem načrtu 
oz. zavezi. Cilji in zaveze so predstavljeni v prejšnji točki. Odbor se sestane najmanj 1x letno. 
 
Članstvo v Odboru je častno, predstavnica nacionalne Zero Waste organizacije prejme 
nadomestilo za udeležbo na odboru 150,00 EUR (DDV ni vključen). 
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5. ZAVEZA OBČINE BLED NA POTI DO ZERO WASTE 
 
Občina Bled se zavezuje, da bo: 
 

-  do leta 2020 vzpostavila pogoje, ki bodo omogočili: 
 
1. Izmed vseh zbranih komunalnih odpadkov izločiti 75% delež koristnih odpadkov in jih 

poslati naprej v snovno izrabo (recikliranje, kompostiranje, anaerobna obdelava). 
 

2. Zmanjšanje količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov na 100 kilogramov na 
prebivalca na leto. 

 
3. Zmanjšanje količine odloženih odpadkov na 80 kilogramov na prebivalca na leto. 

 
4. Zmanjšanje količine vseh nastalih odpadkov na 300 kilogramov na prebivalca na leto. 

- do leta 2025 vzpostavila pogoje, ki bodo omogočili: 

5. Izmed vseh zbranih komunalnih odpadkov izločiti 80 % delež koristnih odpadkov in jih 
poslati naprej v snovno izrabo (recikliranje, kompostiranje, anaerobna obdelava). 
 

6. Zmanjšanje količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov na 75 kilogramov na 
prebivalca na leto. 

- do leta 2025 spodbujala in sodelovala pri: 

7. iskanju rešitev za nadaljnjo predelavo, ponovno uporabo,  snovno izrabo ali preoblikovanje 
materialov za vse zbrane vrste odpadkov, 

 
8. izvedbi analize mešanih ostankov odpadkov, ki pokaže, katere deleže je možno znižati s 

preprostejšimi ukrepi, katere pa zgolj s sodelovanjem proizvajalcev. Prva analiza bo 
opravljena v prvem letu po sprejemu Načrta oz. Zaveze. Nadaljnje analize bodo izvedene 
najmanj 1x na leto z namenom spremljanja napredka in prilagajanja ukrepov za dosego 
ciljev, 

 
9. krepitvi zavedanja za upoštevanje prioritet na področju ravnanja z odpadki (preprečevanje 

nastajanja, ponovna uporaba in recikliranje odpadkov je usmerjeno v zniževanje količin 
vseh nastalih komunalnih odpadkov ter zniževanje količin mešanih ostankov) ter odpadkov 
praviloma ne usmerjati v sežigalnice. Sežiganje mešanih komunalnih odpadkov, gum, lesa iz 
mešanih gradbenih odpadkov ali blat čistilnih naprav je nesprejemljivo, 

 
10. organiziranju izobraževanja, informiranja, osveščanja in sodelovanja s prebivalci, 

obiskovalci in podjetji, kjer nastajajo komunalni odpadki ter s podjetji, kjer nastajajo 
odpadki, ki ne sodijo v njeno neposredno pristojnost o pravilnem ravnanju z odpadki, 
kompostiranju na domačem vrtu, s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadkov in 
ponovni uporabi predmetov, 

 
11. dogovoru s ponudniki nastanitev v občini glede postavitve manjših zabojnikov za ločeno 

zbiranje odpadkov v sobe ali na hodnike nastanitvenih objektov, namestitev informativnega 
gradiva po sobah (hitri vodnik po ločevanju odpadkov v tujih jezikih), 

 
12. vzpostavitvi in zagotovitvi delovanja eko točke, katere namen je izobraževati in osveščati 

ljudi o trajnostno naravnanem vedenju. Eko točko se lahko vzpostavi tudi v sodelovanju s 
sosednjo občino. Eko točka je lahko stacionarna ali mobilna, 
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13. vzpostavitvi in zagotovitvi delovanja medobčinskega centra ponovne uporabe (v 
nadaljevanju CPU), v katerem bo rabljene predmete mogoče popraviti, dodelati, predelati, 
preoblikovati in prodati. CPU se lahko vzpostavi tudi v sodelovanju s sosednjo občino, 

14. organiziranju sistema samooskrbe lokalnega prebivalstva, prodaja lokalnih izdelkov in 
pridelkov ter živil v razsutem stanju (brez embalaže), 
 

15. pravilnem upravljanju zemljišč (nadzor preobsežne gradnje, ki ima za posledico preveliko 
gostoto prebivalcev, obnova, sanacija in preprečevanje nastajanja degradiranih območij, 
načrtovanje zelenih stavb, načrtovanje in izgradnja energijsko in prehransko samozadostnih 
naselij ipd.), 

 
16. spodbujanju trajnostne mobilnosti (v avtu se pelje več ljudi, ne vsak s svojim, hoja, vožnja s 

kolesom, javni prevoz ipd.) in novih življenjskih slogov (samooskrba, kratke nakupovalne 
verige, trajnostna pravična trgovina ipd.), 

 
17. izbiri ponudnikov storitev dajala prednost tistim, ki zagotavljajo alternativne načine 

predelave odpadkov, 
 
18. zmanjševanju ogljičnega odtisa v lokalnem okolju (spodbujanje energetske učinkovitosti, 

zelene javne nabave itd.). 
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OBRAZLOŽITEV  
 
Občina Bled skupaj z Občino Gorje, v sodelovanju z Infrastrukturo Bled d.o.o. in Ekologi brez 
meja pričenja s postopkom pristopa k Mednarodni Zero Waste zvezi. Župana obeh občin sta pred 
tem izvajalcu dala zeleno luč za začetek aktivnosti za uresničevanje projekta »Načrt za družbo 
brez odpadkov (Zero Waste)«. 
 
Strategija »zero waste« zahteva, da ljudje spremenimo način razmišljanja. Temelji na tem, da na 
prvo mesto ne postavlja vprašanja, kako se bomo odpadkov znebili, ampak dejstva, kako 
preprečiti nastajanje odpadkov in da moramo proizvajati izdelke, ki jih bo kot odpadke mogoče 
brez izjeme predelati, reciklirati in ponovno uporabiti. 
 
Zgodovina »zero waste« sega v leto 2001, ko se je na Novi Zelandiji več kot polovica lokalnih 
skupnosti odločila za »zero waste« kot način ravnanja z odpadki. Temu je sledila ameriška 
država Kalifornija s San Franciscom, skupnosti in mesta v Avstraliji in Kanadi. V Sloveniji so 
trenutno vključene Občine Vrhnika, Log-Dragomer, Borovnica in Ljubljana. 
 
Strategija »zero waste« sicer deluje na preprostih načelih, kljub temu pa je ni mogoče doseči 
brez truda. Rezultati se pokažejo šele po trdem delu, z vztrajnostjo in ustvarjalnostjo vseh 
udeležencev sistema. 
 
V zadnjih letih je Infrastruktura Bled d.o.o. z določenimi ukrepi, kot so pospešeno ločevanje na 
izvoru, obveščanjem in osveščanjem, prijaznim nadzorom, zmanjšanju frekvence mešanih 
odpadkov in še mnogimi aktivnostmi doseglo zelo dobre rezultate. In mislimo da je čas da 
naredimo naslednji korak…. 
 
 
Pripravil: 
Štefan Korošec s sodelavci 
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10) Sprejem Soglasja za opravljanje tržne dejavnosti distribucije toplotne energije na 

območju Občine Bled 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled izdaja družbi Petrol, slovenska energetska 

družba d. d., Ljubljana, soglasje za opravljanje tržne dejavnosti 
distribucije toplote energije za ogrevanje na območju Občine Bled. 

 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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11) Seznanitev s postopki urejanja zemljišč in idejno zasnovo za območje Seliš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled se seznani s postopki urejanja zemljišč in 

idejno zasnovo za območje Seliš. 
 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
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Vsebina bo predstavljena v »power-point« predstavitvi na seji ob prisotnosti predstavnikov 
Mercatorja in Sberbanke. 
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12) Razno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


