
A.  POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV V 
PROSTORU 
 
S podrobnim načrtom je določena celovita oblikovna in 
funkcionalna podoba ožjega središča Bleda ob vzhodni 
obali Blejskega jezera. Določeni so urbanistični, krajinsko 
arhitekturni in arhitekturni pogoji za urejanje obale, 
Promenade, zelenih površin in stika zelenih površin z 
ostalimi območji ter pogoji za oblikovanje objektov, ki naj 
tvorijo skladno celoto tega dela središča Bleda. 
 
Določena je nova prometna ureditev, ki v največji možni 
meri omejuje motorni promet in odmika prometne 
površine za motorni promet od jezerske obale. Večji del 
parkirnih površin se preoblikuje v peščeve površine. 
 
Z ureditvami se zagotovi vizualno in fizično navezovanje 
programskih območij na obalo jezera, s čimer se 
omogoča stopnjevanje kompleksnosti doživljanja 
prostora, hkrati pa te navezave izkoristi za ustreznejšo 
programsko opredelitev odprtega prostora.  
 
Glede na programske in druge prostorske značilnosti se 
ureditve vzdolžno delijo na štiri pasove: 
– na obalo jezera, kjer se obnovi brežina jezera, 

izdelana iz kamnitih blokov, in ob Hotelu Toplice 
razširijo površine za pešce v obliki lesenega podesta 
nad vodno površino; 

– območje med obalo in Promenado, kjer se 
preoblikujejo posamezni del sprehajalnih poti, 
omogoči dostop do jezera preko tlakovanih ploščadi, 
preoblikuje območje forma vive in ob Kazini uredi 
povezovalno stopnišče, dopolnjeno z novim 
Razglediščem v izteku Ljubljanske ceste; 

– Promenado, osrednjo peščevo površino na mestu 
današnje Ceste svobode, ki se na južni strani zaključi 
ob Hotelu Toplice, na severni strani območja pa se 
razdeli na dva dela - prvi vodi do avtobusne postaje, 
drugi pa do spomenika Francetu Prešernu; 

– park z objekti, kjer se prenovi Zdraviliški park in 
oblikovalsko poenotijo stiki Promenade in okoliških 
objektov. 

 
Na območju podrobnega načrta so predvideni naslednji 
ukrepi: 
– sanacija brežin jezera; 
– oblikovno poenotenje pristanišč, lesenih pomolov in 

pontonov; 
– obnova in preoblikovanje utrjenih parkovnih površin; 
– postopna prenova drevnine na osnovi njenega 

vrednotenja - glede na stanje drevnine in glede na 
ustreznost zasaditev v kontekstu celovite oblikovne 
zasnove območja; 

– določitev jasnih pogojev glede dopustnih posegov na 
obstoječih objektih, dopustnih odstranitev in novih 
gradenj ter določitev usmeritev za njihovo 
arhitekturno oblikovanje, ki izhajajo iz zavedanja 
simbolne vrednosti obravnavanega območja, 
posledično nuje obravnave posegov z vidika javnega 

interesa, z namenom zagotoviti s krajino harmonično 
oblikovanje objektov in uravnoteženo podobo 
grajenega prostora; 

– oblikovno poenotenje urbane opreme v skladu z 
določili posebnega občinskega odloka, ki podrobneje 
določa oblikovanje pomožnih objektov in/ali urbane 
opreme; 

– določitev pogojev za urejanje robov lastniških parcel; 
– določitev obsega in lege površin, ki se v 

programskem smislu navezujejo na objekte 
(gostinskih vrtov), in pogojev za njihovo oblikovanje in 

– določitev dopustnosti, oblikovanja in dimenzioniranja 
pomožnih objektov, vključno z objekti za oglaševanje 
in obveščanje. 

 
 
 
C.  NAMEN OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje prikaz in opis 
predvidenih ureditev ter prostorske izvedbene pogoje, ki 
določajo predvsem: 
– območje podrobnega načrta, 
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja 

prostora, 
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve 

prostorskih ureditev, 
– pogoje glede prilagoditve gospodarske javne 

infrastrukture in grajenega javnega dobra, 
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 

dediščine, 
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov 

ter ohranjanje narave, 
– rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, 
– območja, za katera se projektne rešitve pridobijo z 

javnim natečajem, 
– načrt parcelacije, 
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev. 
 
Dopolnjeni osnutek podrobnega načrta bo javno 
razgrnjen v avli Občine Bled v poslovnem času občine od 
petka, 25. julija 2014, do petka, 5. septembra 2014. 
Bistvene vsebine dokumenta bodo v tem času javno 
razgrnjene tudi na spletni strani www.e-bled.si. 
 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna 
obravnava, ki bo v sredo, 27. avgusta 2014, ob 16. uri v 
Festivalni dvorani na Bledu. 
 
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje 
pripombe in predloge v knjigo pripomb na mestu javne 
razgrnitve ali jih pisno posredujejo na naslov Občina 
Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled oziroma na 
elektronski naslov obcina@bled.si. Rok za pripombe 
poteče zadnji dan javne razgrnitve, 5. septembra 2014. 
Prav tako lahko zainteresirani svoje pripombe in predloge 
podajo pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi. 
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STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA 
(št. _ z dne _._.201_) 

 

IZDELAVA PREDLOGA OPPN 
 

DOPOLNITEV  
STROKOVNIH PODLAG 

 
 
 
 
 

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV 
UREJANJA PROSTORA 

 

SPREJEM ODLOKA O OPPN 
NA OBČINSKEM SVETU IN 

OBJAVA V URADNEM GLASILU 
SLOVENSKIH OBČIN 

(št. _/201_, dne _._.201_) 

 
 
 
 
 

JAVNA RAZGRNITEV  
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN  

(od 25.7. do 5.9.2014) 

 

PREDLOG STROKOVNIH REŠITEV 
= DOPOLNJENI OSNUTEK OPPN 

IZDELAVA / DOPOLNITEV 
STROKOVNIH PODLAG  

 
SPREJEM SKLEPA ŽUPANA OBČINE BLED 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2013) 

 
 

PRIPRAVA SKLEPA O PRIPRAVI OPPN, 
POSREDOVANJE V SPREJEM  

PRIDOBITEV SMERNIC NOSILCEV 
UREJANJA PROSTORA  

 
 
 
 
 

JAVNA OBRAVNAVA 
(dne 27.8.2014, ob 16.00 v 

Festivalni dvorani) 

 

ODLOČBA O CPVO  

 

IZDELAVA OSNUTKA OPPN 

 
 
 
 
 
 

DOPOLNITEV OSNUTKA OPPN  

IZDELAVA OKOLJSKEGA 
POROČILA ni bila 

potrebna 

ZAGOTOVITEV 
STROKOVNIH PODLAG  

 
 
 

USKLADITEV PREDLOGA OPPN 


