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1. Uvod 
 

1.1 Namen priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta  
 
Območje ožjega središča Bleda predstavlja turistično najbolj atraktiven predel obale 
Blejskega jezera s parkovnim zaledjem in številnimi gostinsko turističnimi objekti. Obstoječa 
jezerska obala s sprehajalnimi potmi je v posameznih delih razvrednotena, problematičen je 
neustrezen vidni stik obale s parkovnim zaledjem, ki na nekaterih delih zastira poglede na 
jezero, Blejski otok, Cerkev sv. Martina in Blejski grad. Območje je obremenjeno z mirujočim 
prometom, ki zaseda najelitnejšo lokacijo »Blejske promenade« in možne peščeve površine. 
Očitna je množica stihijskih posegov na obstoječih objektih in postavitve neustrezno 
oblikovanih pomožnih objektov v parterju objektov, kar vpliva na kakovost odprtega prostora. 
 
Namen občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) je zagotoviti celovito 
oblikovno in funkcionalno podobo ožjega središča Bleda ob vzhodni obali jezera in določitev 
pogojev za urejanje obale, promenade, zelenih površin in stika zelenih površin z ostalimi 
območji ter pogojev za oblikovanje objektov, ki naj tvorijo skladno celoto tega dela središča 
Bleda. Hkrati se z OPPN določajo pogoji za novo prometno ureditev, katere cilj je izločitev 
motornega prometa v največji možni meri. 
 
 

1.2 Območje obdelave 
 
Območje OPPN obsega površine dela središča Bleda ob vzhodni obali Blejskega jezera od 
parka Vile Rikli na severozahodni strani, ob obali mimo Vile Prešeren, objekta Kazine proti 
Hotelu Toplice na južni strani. V zaledju jezerske obale območje obsega Zdraviliški park, 
Park Vile Zora ter objekte Diagnostični center Bled, Hotel Jelovica, kompleks objektov ob 
nekdanjem gostišču Blegoš, Festivalno dvorano Bled, TVD Partizan, Občino Bled in Park 
hotel. 
 
Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven ureditvenega območja, ki so potrebna za 
neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih 
priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje 
območja.  
 
 

1.3 Podlaga za občinski podrobni prostorski načrt in postopek 
priprave 

 
Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11, 57/12, 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in na 
podlagi 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/2009) je Občinski svet Občine 
Bled na 17. seji dne 3.12.2013 sprejel Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Ožje središče Bleda (v nadaljevanju OPPN), ki je bil objavljen v 
Uradnem glasilu slovenskih občin št. 53/2013 in na spletnih straneh Občine Bled. 
 
OPPN v planskem aktu občine, veljavnem v času pričetka postopka OPPP, ni bil predviden. 
ZPNačrt za primere, ko se izkaže potreba po izdelavi OPPN, čeprav ta ni predviden v OPN 
(v tem primeru v veljavnem planskem aktu občine), predvideva, da sklep o pričetku postopka 
namesto župana sprejme občinski svet.  
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Pri pripravi OPPN so se določila takrat veljavnega plana smiselno upoštevala skupaj z 
določili Občinskega prostorskega načrta Občine Bled, ki je stopil v veljavo 30.9.2014. Ta na 
območju ožjega središča Bleda v osnovi povzema/prilagaja določila veljavnega plana. Ožje 
središče Bleda je označeno kot enota urejanja prostora BJ-3, za katero se predvideva 
OPPN. OPPN podrobno namensko rabo zemljišč znotraj obravnavanega območja povzema 
po OPN.  
 
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 februarju 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).  
 
V nadaljevanju so navedeni nosilci urejanja prostora, ki so bili pozvani, da k osnutku OPPN 
podajo svoje smernice: 
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;  
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 

Ljubljana;  
3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 

1535 Ljubljana;  
4. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja zgornje 

Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;  
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;  
6. RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 

Ljubljana;  
7. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ulica Mirka Vadnova 

3a, 4000 Kranj;  
8. Telekom Slovenije, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;  
9. Telemach, C. Ljubljanske brigade 23, 1000 Ljubljana; 
10. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;  
11. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled; 
 
Seznam in kopije pridobljenih smernic so sestavni del OPPN. 
 
Izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) v skladu z Odločbo Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje (št. 35409-101/2014/7, 11.6.2014) ni potrebna. 
 
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 juliju 
2014 izdelan dopolnjeni osnutek OPPN ter gradivo za javno razgrnitev.  
 
Dopolnjeni osnutek OPPN je bil v dneh od 25. julija 2014 do 5. septembra 2014 javno 
razgrnjen v prostorih Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, v poslovnem času občine. 
Bistvene sestavine dokumenta so bile v tem obdobju javno razgrnjene tudi na uradni spletni 
strani Občine Bled (www.obcina.bled.si). 
 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN je potekala v sredo, 27. avgusta 2014, s 
pričetkom ob 16. uri v Festivalni dvorani na Bledu. 
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V času javne razgrnitve in na javni obravnavi je zainteresirana javnost podala pripombe in 
predloge na dopolnjeni osnutek OPPN. Občina je skupaj z izdelovalcem  bo podanih pripomb 
zavzela stališča. Iz razlogov nove sestave Občinskega sveta Občine Bled ter sprememb 
dopolnjenega osnutka, nastalih na podlagi zavzetih stališč do pripomb, bo v času od 25. 
novembra 2014 do 9. decembra 2014 izvedena ponovna javna razgrnitev dopolnjenega 
osnutka. Ponovna javna obravnava dokumenta bo v torek, 9. decembra 2014, s pričetkom ob 
18. uri.  
 
 

1.4 Vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta 
 
OPPN določa območje OPPN, vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, 
rešitve prostorskih in programskih ureditev, rešitve komunalne infrastrukture in načrtovanega 
grajenega javnega dobra, rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varovanje 
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom. 
 
OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. 
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2. Opis prostorske ureditve 
 

2.1 Rešitve v zvezi z odprtim prostorom 
 
(rešitve v zvezi z odprtim prostorom so razvidne iz grafičnega načrta 4.1: Ureditvena situacija) 
 
Ureditev ožjega središča Bleda predstavlja programsko in oblikovno nadgradnjo izhodišč, ki 
so bila podana v Krajinsko urbanističnih izhodiščih za urejanje obale Blejskega jezera 
(izdelovalec adkrajine d.o.o., november 2012). V Krajinsko urbanističnih izhodiščih je bila 
izvedena podrobnejša inventarizacija in analiza celotne obale Blejskega jezera s poudarkom 
na prepoznavanju problemov, ki bi jih bilo potrebno sanirati ali odpraviti, kakovosti, ki bi jih 
bilo potrebno ohranjati in kakovostno nadgraditi ter potencialov, ki bi jih bilo smiselno razvijati 
z namenom izboljšanja kakovosti prostora. 
 
V zaključnem delu Krajinsko urbanističnih izhodišč je bila izdelana Sintezna karta, ki je 
povzeta v grafičnem načrtu 3: Prikaz lege vplivov in povezav s sosednjimi območji. 
 
V Krajinsko urbanističnih izhodiščih je bilo med drugim ugotovljeno, da je potencial vzhodne 
obale Blejskega jezera v ustreznejšem vizualnem in fizičnem navezovanju programskih 
območij na obalo jezera. Z odpiranjem programskih območij na jezero bi lahko omogočile 
stopnjevanje kompleksnosti doživljanja prostora, hkrati pa bi te navezave lahko omogočile 
tudi ustreznejšo programsko opredelitev odprtega prostora. Prepoznana so bile vsaj 
naslednje (na obalo jezera) prečne navezave - programska podobmočja: 

- ob Cerkvi sv. Martina, 
- ob Riklijevi vili in Vili Prešeren, 
- Zdraviliški park in Hotel Jelovica, 
- ob Festivalni dvorani in ob poslovno stanovanjskih objektih vzdolž Ceste svobode, 
- park z Vilo Zoro, Hotelom Park, Sokolskim domom in Kazino, 
- glavno (še ne realizirano) vstopno območje ožjega središča Bleda v izteku 

Ljubljanske ceste, 
- ter vzdolž hotelov na južni strani obravnavanega območja s pripadajočo (še ne 

realizirano) parkovno ureditvijo. 
 

Na območju vzhodne obale Blejskega jezera je glede na programske in druge prostorske 
značilnosti možno opredeliti tudi vzdolžno delitev na štiri pasove: 

- na obalo jezera, 
- območje med obalo in Promenado,  
- Promenado in 
- park z objekti. 
 

Predlog prečne in vzdolžne delitve je razviden iz shem ob grafičnih načrtih in sliki na 
naslednji strani. 
 
Predpogoj za tovrstno delitev in v nadaljevanju opisane rešitve je ukinitev prometnih 
površin za motorni promet v čim večji možni meri. 
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1 OBALA JEZERA 
 - "urbani" tip obale 
 - "urbano naravni" tip obale 
2 OBMOČJE MED OBALO IN PROMENADO 
3 PROMENADA 
4 PARK Z OBJEKTI 
 
PROGRAMSKA PODOBMOČJA 

a) ob Cerkvi sv. Martina 
b) ob Riklijevi vili in Vili Prešeren 
c) Zdraviliški park in Hotel Jelovica 
č) ob Festivalni dvorani in ob poslovno stanovanjskih objektih vzdolž Ceste svobode 
d) park z Vilo Zoro, Hotelom Park, Sokolskim domom in Kazino 
e) glavno vstopno območje ožjega središča Bleda 
f) hoteli s pripadajočo parkovno ureditvijo 

 
Slika 1: Shema območja OPPN Ožje središče Bleda s prikazom vzdolžne in prečne delitve 

a 

b 

c 

č 
d 

e 

f 
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(1) Obala jezera 
 
Območje zajema ozek pas stika obale z jezerom, ki je na območju ožjega središča Bleda 
izdelan iz kamnitih blokov. Na posameznih segmentih je zaradi vplivov (erozija, vplivi jezera, 
parcialni posegi, koreninski sistemi drevnine) že precej degradiran in zato tudi vizualno 
moteč, zato se prenovi. 
 
V Krajinsko urbanističnih izhodiščih je bil stik opredeljen kot »urbani« tip obale. Predlagana 
je sanacija stika na kritičnih mestih in s tem ohranjanje podobe obale s kamnitimi zložbami.  
 
Na območju obale je predlagana delna odstranitev drevnine, predvsem neznačilnih vrst za 
obvodni prostor. 
 
V izteku Zdraviliškega parka je predlagano preoblikovanje obstoječega pristanišča za pletne 
v kontekstu likovno enotnega oblikovanja pristanišč ob obali jezera. Enako velja tudi za 
čolnarno in kopališče Hotela Toplice, kjer je predlagano tudi likovno poenotenje urbane 
opreme v kontekstu urejanja celotne obale jezera. Pristanišče za pletne pod Kazino se 
preoblikuje skladno z enotnim urejanjem in ob tem smiselno naveže na razgledišče v izteku 
Ljubljanske ceste, na ta način pa vzpostavi »vertikalno« navezavo. V skladu z enotnim 
oblikovanjem pristanišč se preoblikuje tudi lesen pomol v bližini startne hiške. 
 
Ob Hotelu Toplice je predlagana razširitev površin za pešce v obliki lesenega podesta nad 
vodno površino. Na ta način bi omogočili razširitev precej ozke peščeve poti, ki pelje med 
jezerom in Hotelom. Urbano opremo se likovno poenoti. 
 
(2) Območje med obalo in Promenado 
 
Območje med obalo in Promenado obsega del območja Parka ob obali Blejskega jezera. 
Značilnost območja je mreža sprehajalnih poti v neposredni bližini jezera, parkovni značaj 
območja, skulpture in drugi parkovni elementi.  
 
Sistem sprehajalnih poti je v tem delu območja precej kompleksen, brez jasne hierarhije. Poti 
so dotrajane, mestoma uničene zaradi vplivov koreninskih sistemov dreves in drugih 
dejavnikov. Za tlakovanje poti je bil uporabljen manj ustrezen material (asfalt), ki preprečuje 
možnost pronicanja padavinske vode na licu mesta. Zasaditve so presegle optimalni 
prostorski okvir in pretirano zastirajo tako poglede proti jezeru, kot tudi poglede proti 
notranjosti območja. Tudi skulpture so vizualno zastrte. V sklopu parka se pojavljajo grede 
trajnic, kar je sporno tako z okoljskega, kot tudi oblikovnega vidika. Urbana oprema ni 
oblikovana enotno, kar vnaša v prostor dodatni nemir. Na zatravljenih površinah so občasno 
prisotni reklamni panoji, kar kaže na potrebo po sistematičnem pristopu in predvsem 
omejevanju oglaševanja na parkovnih površinah. 
 
Predlaga se ukinitev oziroma preoblikovanje posameznih segmentov sprehajalnih poti, 
predvsem v smislu vzpostavitve jasne hierarhije poti. To je možno zagotoviti z različnimi 
širinami poti. Poti se izdela z naravnimi materiali (na primer pesek), na ta način se sanira tudi 
stike s koreninskimi sistemi dreves. Klopi se premakne na zunanjo stran poti z namenom 
delne razbremenitve obvodnega prostora. Dostop do jezera je omogočen prek tlakovanih 
ploščadi. Drevnino se prenovi na dveh ravneh: glede na izdelano analizo stanja drevnine in 
glede na ustreznost zasaditev v kontekstu oblikovne zasnove parka. Predlaga se, da se 
odstrani predvsem grmovne zasaditve, ki zastirajo dolge poglede in poglede proti skulpturam 
v parku. Drevnino, ki jo je potrebno odstraniti, vendar je integralni in integrativni del parka, se 
postopoma nadomesti. 
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V območju med obalo in Promenado so štirje pomembni objekti: Hotel Toplice, Kazina, Vila 
Prešeren in Riklijeva vila. Pomanjkljivosti, vendar tudi potenciali Hotela Toplice, Kazine in 
Vile Prešeren so ustreznejše fizično in vizualno navezovanje programov v odprtem prostoru 
tako na interjer objektov, kot tudi na javni prostor parka.  
 
Predlaga se maksimalne obsege površin, ki se v programskem smislu navezujejo na objekte. 
Namen določitve površin je omejitev poseganja na površine javnega značaja, s tem pa 
omogočanje ustreznega delovanja in prehodnost javnih poti, ki se nahajajo v neposredni 
bližini teh površin. Predvideno je poenotenje urbane opreme in opreme gostinskih vrtov z 
namenom oblikovanja prepoznavne, vendar zadržane, prostoru ustrezne likovne govorice.  
 
Javna parkirišča se z območja med obalo in Promenado odstrani, površine pa preoblikuje v 
območja parkovnega značaja. Predlaga se tudi zastiranje neugodnih pogledov proti 
servisnim površinam objektov (na primer proti servisnim površinam Vile Prešeren) z ustrezno 
zasaditvijo ali drugimi ukrepi. 
 
Na območju Vile Rikli je, skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, pod kostanji predvideno 
manjše utrjeno zasebno parkirišče ali parkirišče za izvajanje dejavnosti. Ob Vili Prešeren je 
predvideno preoblikovanje obstoječe lesene gostinske terase in programska nadgradnja 
območja med Vilo, pristaniščem za pletne, Promenado in potjo ob jezeru – dopusti se manjši 
prostor za izvedbo prireditev in koncertov ter umestitev elementa za zadrževanje in/ali igro 
otrok. Na širšem območju pristanišča za pletne je predvidena odstranitev obstoječih 
zasaditev trajnic in zasaditev gruče dreves (vrbe). Princip označevanja pristanišč in privezov 
z isto vrsto drevnine omogoča izboljšanje prostorske orientacije in preglednosti: enaka vrsta 
dreves – sorodna dejavnost. Osrednji del Parka ob jezeru se nameni galeriji na prostem. 
Predlagano je preoblikovanje na podlagi valorizacije obstoječih skulptur in postopno 
dodajanje novih podlagi celovite zasnove, s tem pa realizacija kakovostne »galerije na 
prostem«. Ob Kazini je predvideno novo povezovalno stopnišče, ki omogoča dostop s 
Promenade do priveza za pletne. Stopnišče dopolnjuje novo Razgledišče v izteku 
Ljubljanske ceste, ki bo omogočilo prvi vizualni in fizični stik obiskovalca z jezerom. Tik ob 
objektu je predviden gostinski vrt. Ob Panorami in Hotelu Toplice je v sklopu poti z leseno 
ploščadjo predvidena zasaditev drevoreda – pred Hotelom Toplice predlagamo nižja drevesa 
s krošnjami na višini pritličja Hotela, ob Panorami pa višja drevesa, katerih krošnje bodo 
zastrle pogled proti objektu iz oddaljenih gledišč. Pod krošnjami dreves so predvidene nove 
klopi, skladno s katalogom urbane opreme. 
 
(3) Promenada 
 
Z izločitvijo prometa iz ožjega središča Bleda bo ustvarjen predpogoj za oblikovanje osrednje 
peščeve površine – Promenade. Promenada je predvidena na mestu današnje Ceste 
svobode. Na južni strani obravnavanega območja se 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.  
 
Za tlakovanje Promenade se uporabi enoten kamen domačega izvora v sivih barvnih 
odtenkih z namenom podajanja jasne informacije o poteku glavne poti. Površine, ki so 
trenutno višinsko ločene (pločnik in cestišče) se višinsko izenači. Posebno pozornost pri 
oblikovanju Promenade se nameni odnosu do obstoječih svetil. V sklopu Promenade 
predlagamo zasaditev drevoreda ob Hotelu Park, namen zasaditve visokih dreves je 
členjenje fasade objekta in delno zastiranje pogledov proti objektu iz oddaljenih gledišč. 
 
Izgradnja Promenade bo predstavljala izreden potencial za programe v pritličjih objektov, ki 
se odpirajo nanjo. Predlagamo oblikovno poenotenje urbane opreme in preoblikovanje stikov 
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s Promenado na problematičnih delih (Hotel Park, Hotel Trst, Kazina in sklop poslovno 
stanovanjskih objektov v bližini Festivalne dvorane). 
 
Promenada je povezovalni element prečnih povezav. V bližini Zdraviliškega parka bo 
omogočila površinsko povečanje peščevih površin in navezavo Parka na obalo jezera s 
pristaniščem za pletne. Ob Festivalni dvorani nudi možnost realizacije manjših prireditev. Na 
skrajnem južnem delu obravnavanega območja se Promenada zaključi s parkovno površino, 
ki bi jo bilo smiselno izvesti na območju današnjih parkirišč. 
 
V sklopu Promenade je v izteku Ljubljanske ceste predvideno tudi na novo urejeno območje, 
poimenovano "Razgledišče". Gre za območje prvega stika obiskovalca z jezerom, zato je 
pomembno, da se ga ustrezno preoblikuje: do jezera bo Razgledišče enotno oblikovana 
poteza, ki omogoča zadrževanje in informiranje obiskovalcev. 
 
(4) Park z objekti 
 
Območje, ki obsega površine pod Cerkvijo sv. Martina, Zdraviliški park, odprti prostor ob 
poslovno stanovanjskih objektih vzdolž Ceste svobode, Festivalno dvorano, Sokolski dom, 
površine ob Hotelu Park in odprti prostor ob hotelih na južni strani obravnavanega območja, 
je poimenovano "Park z objekti". 
 
Za območje Parka z objekti so značilni podobni problemi, kot za območje med obalo in 
Promenado: ni enotnega koncepta urbane opreme, dotrajane sprehajalne poti, neustrezni 
programi in zasaditve, pomanjkljivo ali celo neustrezno navezovanje objektov na odprt 
prostor.  
 
Na travniku pod Cerkvijo se je pričel proces zaraščanja, drevnina zastira dolge poglede proti 
Cerkvi. Predlaga se odstranitev drevnine in možnost »vzdrževanja prostora z rabo« z 
zasaditvijo sadnih dreves ali vinograda, ki je bil na tem mestu prisoten že v preteklosti. Ob 
spomeniku Francetu Prešernu se odstrani oziroma preoblikuje obstoječe zasaditve, ki 
zmanjšujejo pomen spomenika. Na območju Zdraviliškega parka se odstrani neustrezne 
programe, med njimi igralne elemente in čebelnjak. Preveri se možnost ustreznejšega, 
predvsem vizualnega navezovanja okoliških objektov na park. Obstoječo drevnino se prenovi 
na podlagi ovrednotenja, neustrezno se odstrani, ustrezno, vendar dotrajano, po postopoma 
nadomesti. Predlagano je oblikovno poenotenje urbane opreme. V Zdraviliškem parku se 
predlaga dodajanje vsebin, ki bodo ustrezno podprle koncept Zdraviliškega parka (na primer 
dopolnitve z gredami zelišč in trajnic). 
 
Med Diagnostičnim centrom in Hotelom Jelovica se ureditve odprtega prostora prilagodi 
predvideni izgradnji podzemne garažne hiše za potrebe obeh objektov. Ob tem se omogoči 
ustrezno vizualno in fizično navezavo Hotela Jelovica na Zdraviliški park. V območju Pod 
skalo se poenotijo robovi parcel z zasaditvijo, ki je predlagana v poglavju Zasaditveali ograjo 
po katalogu urbane opreme.  
 
Ureditve ob poslovno – stanovanjskih objektih, ki se »odpirajo« na Promenado, se likovno 
poenotijo. Drevnino v Parku ob Vili Zori se prenovi na dveh ravneh: glede na izdelano analizo 
stanja drevnine in glede na ustreznost zasaditev v kontekstu oblikovne zasnove parka. Izdela 
se načrt fazne odstranitve in zasaditve nove drevnine. V Parku se poenoti urbano opremo. 
 
Parkirišče ob Sokolskem domu se preoblikuje v površino, ki se programsko navezuje na 
(prenovljen) Sokolski dom (ali objekt zgrajen na njegovem mestu), vizualno pa tudi na Park 
ob Vili Zori. 
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Na vzhodni strani Hotela Park se nahajajo prometne površine, ki omogočajo vozilom dostop 
do vhoda v objekt. Prometne površine se neustrezno navezujejo na območje Parka ob Vili 
Zori, sočasno pa so tudi vizualno moteče, saj so sestavni del vstopne ploščadi Hotela. 
Predlaga se preoblikovanje površine v vstopno ploščad, ki se bo vizualno in fizično 
navezovala tako na objekt, kot tudi na Park. Parkiranje se predvidi v podzemni garaži, ki je 
dostopna z Ljubljanske ceste. Ob Hotelu Park je predvideno povezovalno stopnišče, kot 
sestavni del »Razgledišča«, ki omogoča dostop do hotelske terase in Promenade.  
 
Prostor mini golfa se ohrani v obstoječem obsegu. 
 
Na južnem delu obravnavanega območja sta na pobočje umeščena Hotela Korotan in 
Jadran. Tlakovani površini ob hotelih, ki so trenutno namenjene parkiranju, se preoblikuje in 
dopolni s programi, ki se navezujejo na interierje objektov. Med hoteloma je pogojno 
dopustna umestitev garažne hiše. Na mestu obstoječega parkirišča ob Hotelu Toplice se 
predvidi površino, zasajeno z gručami dreves (predlagamo dopolnitev obstoječe zasaditve z 
brezami). Prostor se opremi z urbano opremo, ki bo omogočala zadrževanje. Park naj nudi 
možnost ustavljanja kočij in vlakca ter izposojo koles. 
 
V skladu s sklepom o pripravi OPPN je bila preverjena možnost za umestitev pasjega parka. 
Ocenjen je bilo, da pasji park ne sodi v ta del jezerskega območja. 
 
Rešitve za celotno območje 
 
Na celotnem obravnavanem območju so predvideni naslednji ukrepi: 

- sanacija brežin jezera, 
- oblikovno poenotenje pristanišč, lesenih pomolov in pontonov, 
- preoblikovanje utrjenih površin, 
- postopna prenova drevnine na osnovi njenega vrednotenja, 
- odstranitev tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. 
- oblikovno poenotenje 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. 
 
Koncept zasaditve ožjega središča Bleda  
 
V območju OPPN Ožje središče Bleda je predvidena delna odstranitev, postopna 
nadomestitev in delno preoblikovanje obstoječih zasaditev.  

 
Za vsako od podobmočij, ki so opredeljena na shemi, je potrebno izdelati zasaditveni načrt, v 
katerem je potrebno določiti tudi faznost izvedbe. Osnova za pripravo zasaditvenega načrta 
je arboristična ocena, ki vsebuje analizo kakovosti obstoječe drevnine (glej prilogo 3: 
Strokovne podlage). Zasaditveni načrti morajo biti skladni s konceptom zasaditve in odobreni 
s strani pristojnega organa Občina Bled. 
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PROGRAMSKA PODOBMOČJA 

a) travnik pod Cerkvijo sv. Martina 
b) Riklijeva Vila 
c) Zdraviliški park 
č) Vila Prešeren 
d) pristanišče za pletne 
e) območje med jezerom in Promenado 
f) osrednji del parka 
g) »Razgledišče« 
h) park ob Hotelu Toplice 
 

Slika 2: Shema območja OPPN Ožje središče Bleda s prikazom podobmočij – koncept 
zasaditve 

a 

b 

c 
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Na celotnem območju se odstrani s celoto neskladna, nenačrtovano zasajena drevnina in 
drevnina, ki je prerasla prostor ter pretirano zastira poglede proti jezeru in objektom 
(predvsem grmovne zasaditve). Z delno odstranitvijo, postopno nadomestitvijo in delnim 
preoblikovanjem obstoječih zasaditev je treba:  

- ohraniti današnjo koncept parka, v katerega so točkovno umeščeni objekti. 
- oblikovati ustrezno merilo zasaditev – prevladujejo naj v gruče zasajene enake vrste 

dreves in posamezni točkovni in linijski poudarki, na ta način bo stopnjevana ustrezna 
členjenost prostora; 

- sooblikovati prostorsko hierarhijo – zasaditve naj podpirajo programsko opredeljena 
območja (enak program – enake vrste dreves), na ta način se bo izboljšala tudi 
orientacija v prostoru; 

- »odpiranje« prostora v smeri jezero – objekti, izpostaviti je treba kakovostne fasade 
objektov in odpreti poglede s Promenade proti jezeru; 

- zasaditve uporabiti kot »sredstvo« za zastiranje pogledov proti manj kakovostnim 
fasadam objektov; 

 
Za posamezna območja velja: 
 
a) Travnik pod Cerkvijo sv. Martina 
Predvidena je delna odstranitev drevnine, ki zastira poglede proti dominanti – cerkvi. Na 
obstoječem travniku je predvidena zasaditev avtohtonih sadnih dreves ali vinograda, ki je bil 
na tem mestu prisoten že v preteklosti. Vzdrževanje nasada naj povzroča kar najmanj 
negativnih vplivov na okolje. 
 
b) Riklijeva Vila 
Na območju Riklijeve Vile je potrebno ohraniti obstoječe kostanje. Dovoljena je nadomestitev 
kostanjev, ki jih je potrebno odstraniti (izhodišče je arboristična ocena). 
 
c) Zdraviliški park 
V Zdraviliškem parku je predvidena odstranitev in nadomestitev drevnine skladno z 
arboristično oceno. Dovoljeno je oblikovanje gred za zasaditev trajnic. Zasaditve naj 
podpirajo značaj parka, ki je v njegovem imenu. 
 
č) Vila Prešeren 
Dovoljena je delna odstranitev in nadomestitev drevnine skladno z arboristično oceno in 
zasnovo programskega območja. V območju med potjo ob jezeru in teraso je treba obstoječe 
grmovne zasaditve nadomesti s striženimi vrbami.  
 
d) Pristanišče za pletne 
Ob pristanišču za pletne je predvidena odstranitev obstoječe grede, zasajene s trajnicami in 
točkovna zasaditev vrb, ki »opozarjajo« na lokacijo pristanišča. Enako velja tudi za območje 
priveza za pletne pod Kazino. 
 
e) Območje med jezerom in Promenado 
V območju med jezerom in Promenado je predvidena odstranitev in nadomestitev drevnine 
skladno z arboristično oceno. Odstrani se obstoječe grmovne zasaditve in predvidi nove 
grmovne zasaditve, ki bodo ustrezno podprle koncept galerije na prostem. Tik ob jezeru je 
dovoljeno zasajanje gruč vrb, rezanih na ustrezno višino, kot ploskovnih zasaditev, ki 
preprečujejo prehode do jezera. 
 
f) Osrednji del parka 
V osrednjem delu parka je predvidena delna odstranitev in nadomestitev obstoječe drevnine 
skladno z arboristično oceno. V bližini Promenade se drevesa v čim večji možni meri 
organizira v gruče istovrstnih dreves s posameznimi točkovnimi poudarki. Na območju 
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ledeniške morene se v čim večji možni meri ohranja obstoječa združba avtohtone drevnine. 
Grmovne zasaditve naj podpirajo koncept odpiranja dolgih pogledov. 
 
g) »Razgledišče« 
Na območju »razgledišča« na izteku Ljubljanske ceste se odstrani grmovne zasaditve in 
drevesa, ki zastirajo poglede proti jezeru v skladu z arboristično oceno. Prevladujejo naj 
ploskovne zasaditve zimzelenih grmovnic in trajnic. 
 
h) Park ob Hotelu Toplice 
Na območju parkirišča ob Hotelu Toplice je predvidena ureditev parka, v katerem bo 
omogočeno zadrževanje in ustavljanje kočij in vlakca, izposoja koles. Prostor naj deluje 
svetlo, predlagana je zasaditev gruč brez kot dopolnitev obstoječe zasaditve. 
 
Predvideni sta dve novi linijski zasaditvi dreves oziroma drevoreda – ob Hotelu Park je 
predvidena zasaditev višjih dreves, ki bodo zastrla dolge poglede proti hotelu in nudila senco 
gostinskim lokalom. Ob objektu Panorama in Hotelu Toplice je predvidena zasaditev dveh 
drevoredov: ob Panorami višjih dreves, ki bodo zastrla dolge poglede proti objektu, ob Hotelu 
Toplice nižjih, v višini pritličja. 
 
Urejanje robov lastniških parcel 
 
Z namenom sooblikovanja enotne podobe celotnega območja Ožjega središča Bleda je na 
mejah lastniških parcel dovoljena saditev striženih živih mej iz lokalno značilnih vrst listavcev 
(kot so kalina, beli gaber, pušpan) višine največ 1,20 m. Sosedske ograje niso dopustne. 
Dopustne so le funkcijske/varovalne ograje skladno s posebnim občinskim odlokom, ki 
podrobneje določa oblikovanje pomožnih objektov in/ali urbane opreme. 
 
Materiali za urejanje utrjenih površin 
 
Za tlakovanje in utrjevanje površin se uporablja: 

- kamen slovenskega izvora v sivih barvnih odtenkih, 
- pesek v sivih barvnih odtenkih, 
- beton v različicah (pran, brušen, štokan itd.), 
- les slovenskega izvora in sibirski macesen v rjavo sivih odtenkih (lesa naj se ne 

barva, le globinsko impregnira). 
 
Oprema gostinskih lokalov 
 
Pri opremljanju vrtov se upoštevajo naslednja izhodišča: 

- stoli: predvideni so leseni ali kovinski stoli z naslonom, kvadratnega ali pravokotnega 
tlorisa, sedalo in naslon sta lahko kvadratne ali pravokotne oblike, kovinski profili 
konstrukcije stola ravno tako, dopustna je uporaba lesa za naslone in sedala; stoli, ki 
oblikovno ali v materialu odstopajo od predvidenih, morajo biti odobreni s strani 
pristojnega organa Občina Bled. 

- miza: predvidena je lesena ali kovinska mizica kvadratnega ali pravokotnega tlorisa, 
leseno ali kovinsko podnožje je lahko iz elementov kvadratnega ali pravokotnega 
prereza brez dekoracije; mize, ki oblikovno ali v materialu odstopajo od predvidenih, 
morajo biti odobrene s strani pristojnega organa Občina Bled. 

- senčniki: predvideni so senčniki kvadratnega ali pravokotnega tlorisa s kovinsko ali 
leseno nosilno konstrukcijo kvadratnega ali pravokotnega prereza brez dekoracije; 
senčilo (streha senčnika) mora biti kvadratnega ali pravokotnega tlorisa brez 
logotipov in napisov, bele ali bež barve, opora (talna plošča) mora biti kvadratne ali 
pravokotne oblike. 
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2.2 Rešitve v zvezi s posameznimi objekti 
 
(rešitve v zvezi s posameznimi objekti so razvidne iz grafičnega načrta 4.2: Ureditvena situacija s 
prikazom rešitev v zvezi s posameznimi objekti) 
 
Izhodišča 
 
Prepoznavno podobo območja obravnave obale Blejskega jezera je v krajinsko urbanističnih 
izhodiščih opisana kot “parkovno območje, ki sega od grajskega hriba do Straže, v katerega 
so umeščene vile in hotelski objekti. Od Hotela Park do Hotela Toplice prevladuje pozidava, 
prostorski poudarek v tem delu prostora je Hotel Golf.” V luči vzdržnega prostorskega razvoja 
je treba zagotoviti ohranjanje kvalitetnih naravnih in kulturnih danosti ter jih nadgraditi z 
vzdržno naravnanimi novimi ureditvami.  
 
Zavedati se je treba simbolne vrednosti obravnavanega območja, zato je vsakršen poseg 
potrebno obravnavati z vidika javnega interesa. V želji po harmoničnem oblikovanju objektov 
s krajino v občutljivem območju obravnave, uravnoteženo podobo grajenega prostora je moč 
doseči le z jasnimi usmeritvami ter pogoji glede dopustnih posegov na obstoječih objektih, 
dopustnosti odstranitev, novogradenj ter usmeritvami za njihovo arhirtekturno in krajinsko 
oblikovanje.  
 
Tip posega 
 
Rešitve v zvezi s posameznimi objekti se v osnovi delijo na: 
 

- odstranitev objekta, ki je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali 
razgradi in vzpostavi prejšnje stanje; 

- gradnjo novega objekta, ki je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma 
se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji 
izgled; 

- gradnjo novega objekta z odstranitvijo, ki je izvedba del, s katerimi se objekt 
odstrani, poruši ali razgradi in na njegovem mestu zgradi nov objekt ali se objekt 
dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled; 

- rekonstrukcijo objekta, ki je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta 
in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma 
izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi 
konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer 
pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena 
prostornina ne spremeni za več kakor 10%; 

- rekonstrukcijo z gradnjo novega objekta, ki pomeni kombinacijo del, ki se štejejo 
za rekonstrukcijo objekta in dozidave ali nadzidave objekta; 

- ohranjanje, ki pomeni spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in 
prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma 
izvedba del, s katerimi se ne spremeni velikost zunanjih gabaritov objekta, 
spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge 
njegove izboljšave ob upoštevanju dediščinskih lastnosti in v skladu z varstvenim 
režimom. 

 
Slednji tip posega je specifična vrsta posega - regulacija omogoča ustrezno prenovo 
objektov za turistično namestitev - hotelov Jadran, Korotan, Trst, ki so opredeljeni kot 
stavbna dediščina - ob hkratnem varovanju dediščinskih lastnosti. 
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2.3 Prometna ureditev 
 
(shema prometne ureditve je razvidna grafičnega načrta 5.2: Prikaz poteka omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro ter prikazom vplivov in povezav 
s sosednjimi območji / promet) 
 
Prednostni projekt Občine Bled je izgradnja severne in južne razbremenilne ceste mimo 
Bleda in ukrepov za prometno razbremenitev mesta Bleda. Poleg razbremenilnih cest 
namerava občina urediti vrsto javnih parkirišč na obrobju mesta oz. v območju 
razbremenilnih cest, izboljšati javni promet ter omogočiti uvajanje koncepta trajnostne 
mobilnosti. Z upoštevanjem omenjenih ukrepov bo mogoča postopna ukinitev prometa z 
motornimi vozili na notranje izgorevanje v območju med Blejskim jezerom ter Ljubljansko 
cesto (na območju OPPN).  
 
Koncept prometne ureditve na območju OPPN stremi k ukinjanju oziroma odmikanju 
prometnih površin za motorni promet od jezerske obale. Območje jezerske obale bo urejeno 
za peš in kolesarski promet, fijakarje in turistični vlakec. Motorni promet bo dovoljen le za 
intervencijo in dostope do posameznih objektov. V prvi fazi je predvideno, da se za splošni 
motorni promet zapre parkovno območje med Grajskim kopališčem, Hotelom Jelovico, 
jezersko obalo, Prešernovo cesto in Ljubljansko cesto, v drugi fazi, po izgradnji 
razbremenilnih cest in parkirišč, pa še Ljubljansko cesto od križišča s Cankarjevo ulico do 
Hotela Toplice ter naprej proti Mlinemu. 
 
Znotraj območja OPPN bo motorni promet organiziran na treh ravneh: 

- prometnice, na katerih bo dovoljen splošen motorni promet, 
- prometnice, na katerih bo dovoljen motorni promet za imetnike dovolilnic, intervencijo 

in dostavo ter 
- prometnice/površine, na katerih bo dovoljen motorni promet za intervencijo in 

dostavo. 
 
Promet se bo odvijal po dvosmernih cestah, enosmernih cestah in cestah/površinah, na 
katerih bo omogočena le intervencija in dostop do objektov. Ostale površine bodo 
namenjene zgolj pešcem in kolesarjem. 
 
Dostop do zahodnega dela OPPN bo omogočen za imetnike dovolilnic, intervencijo in 
dostavo in bo možen prek ceste od avtobusne postaje, za Hotelom Jelovica do Veslaške 
promenade.  
 
Glavna prometna povezava namenjena motornemu prometu, ki danes poteka s Prešernove 
ceste po Cesti svobode, bo premaknjena proti severnemu robu območja OPPN.  
 
Dostop bo omogočen po Prešernovi cesti II (enosmerna cesta) ter obstoječem odseku 
Prešernove ceste IV. Ta bo od križišča s Prešernovo cesto II do Festivalne dvorane in uvoza 
do objektov Cesta svobode 7 in 9 dvosmerna in bo omejena le za imetnike dovolilnic, 
intervencijo in časovno omejeno dostavo. Odsek Prešernove ceste V od križišča s 
Prešernovo cesto II proti Športni dvorani ostaja enosmeren, nanj se navezuje enosmerna 
povezava Prešernova cesta III ter dostop do Vile Zore. Prešernova cesta bo na odsekih IV in 
V razširjena in oblikovana kot površina mešane rabe. Dopustna je izgradnja utrjenega 
dvosmernega dostopa od Festivalne dvorane do objekta Cesta svobode 7a. 
 
V območju ob jezeru bo dostop do objektov omogočen po ulici Veslaška promenada (od 
dovoza k objektu Veslaška promenada 14 proti zahodu).  
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V drugi fazi je predvidena zapora Ljubljanske ceste za motorni promet v križišču Ljubljanska 
cesta Cankarjeva cesta. Od tu bo po Ljubljanski cesti omogočen le dostop za imetnike 
dovolilnic, dostavo in intervencijo. Z Ljubljanske ceste bo omogočen omejen dostop do 
parkirišča Hotela Park. Rešitev predpostavlja koncept postopnega spreminjanja 
prometnega režima na Ljubljanski cesti in na njo navezanih prometnic. Od križišča s 
Prešernovo cesto do križišča z Ulico narodnih herojev (v smeri proti Želečam) se ohranja 
obstoječ prometni režim. V nadaljevanju v smeri proti jezeru se cesta preoblikuje po principu 
"skupnega prostora" (angl. shared space) in s prometnimi znaki dovoli le lokalni dovoz. 
Krožišče v nadaljevanju ni namenjeno obračanju avtobusov oz. dostavljanju gostov temveč 
služi usmerjanju vozil in varnemu obračanju vozil, ki pomotoma zapeljejo po Ljubljanski cesti. 
Od krožišča naprej je promet fizično omejen, dovoljen le za imetnike dovolilnic. Cankarjeva 
cesta in v nadaljevanju Ulica narodnih herojev pod hoteloma Kompas in Golf služi izključno 
navezavi na parkirišča pred trgovskim centom ter uvozom v obstoječo garažo Hotela Lovec 
in predlagano garažo ob Hotelu Jadran. 
 
Obstoječa parkirišča ob Cesti svobode, Veslaški promenadi, ob Vili Rikli in ob Sokolskem 
domu bodo ukinjena. Ohranjena bodo parkirišča ob Diagnostičnem centru in ob Festivalni 
dvorani. Dostop do ostalih parkirišč (ob Vili Prešeren, ob Hotelu Jelovica, Hotelu Park, Hotelu 
Toplice, Hotelu Korotan in Hotelu Jadran) bo omejen. Ob Vili Rikli je dopustna izvedba 
manjšega utrjenega parkirišča. 
 
Na območju ožjega središča Bleda so dopustne lokacije za podzemne garažne hiše 
internega značaja - ob Hotelu Jelovica, v okviru Sokolskega doma, na območju dostopa in 
parkirišča pred Hotelom Park ter med Hoteloma Jadran in Korotan (dostop z Ulice narodnih 
herojev). 
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3. Zasnova načrtovanih rešitev komunalne 
infrastrukture in grajenega javnega dobra 

 
(stanje komunalne infrastrukture je razvidno iz grafičnega načrta 5.2: Prikaz poteka omrežij in 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro ter prikazom 
vplivov in povezav s sosednjimi območji / komunalni vodi) 
 
Na območju se ohrani obstoječa omrežja in naprave komunalne infrastrukture in obstoječe 
priključke objektov na ta omrežja: 

- vodovodno omrežje, 
- kanalizacijsko omrežje, 
- elektro omrežje, 
- plinovodno omrežje in 
- telekomunikacijsko omrežje. 

 
Posebne rešitve v zvezi s komunalno infrastrukturo niso predvidene. Zmogljivost obstoječih 
objektov se ne spreminja. Z OPPN se predpiše priključevanja novih objektov (prizidek 
Diagnostičnega centra, objekt ob Festivalni dvorani) ter dopusti prenovo omrežij in 
prostorsko izvedbene pogoje, ki jih je treba ob tem upoštevati. 
 
Prenovi se omrežje javne razsvetljave upoštevajoč novo prostorsko ureditev. Obstoječe 
svetilke se nadomesti z novimi po konceptu Občine Bled. Ob prometnicah se predvidi višje 
svetilke, namenjene osvetljevanju prometnih površin, za osvetlitev ostalih površin se predvidi 
uporabo nižjih svetil. Ohrani se dediščinsko zavarovane svetilke ob Cesti svobode. 
 
Pri načrtovanju prostorskih ureditev se upošteva predviden potek kanalizacijskega omrežja 
po projektu Fekalna in meteorna kanalizacija na delu območja centra Bleda, ki ga je izdelalo 
podjetje ekologika d.o.o. Prežihova 56, 3000 Celje septembra 2012. 
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4. Rešitve za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave 

 
Obravnavano območje posega v vrsto (za)varovanih območij po predpisih s področja varstva 
kulturne dediščine, ohranjanja narave in voda, vendar je ocenjeno, da bo vprašanja vplivov 
na okolje, njihove omilitve in sprejemljivosti OPPN možno učinkovito rešiti neposredno v 
postopku priprave OPPN oz. v procesu prostorskega načrtovanja, ki izhaja iz upoštevanja 
varovanih značilnosti in pravnih režimov varstva ter aktivnega iskanja rešitev v sodelovanju z 
nosilci urejanja prostora. 
 
Prav tako je ocenjeno, da predlagane ureditve ne bodo imele negativnih vplivov na zdravje 
prebivalcev, nasprotno, ukinjanje motornega prometa lahko bistveno pripomore k izboljšanju 
bivalnih pogojev na območje ožjega središča Bleda. 
 
 

4.1 Varstvo kulturne dediščine  
 
(enote kulturne dediščine so razvidne iz grafičnega načrta 6: Prikaz ureditev potrebnih za varovanje 
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave in ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami) 
 
Na območju OPPN ožje središče Bleda se nahajajo enote kulturne dediščine opisane v 
nadaljevanju. V preglednicah so opisana izhodišča varstva kulturne dediščine ob posegih v 
ta območja in ocenjena skladnost rešitev z režimom varstva ter pripisane opombe. 
 
Spomeniki 
 

- EŠD 10290, Bled Vila Zora s parkom, Odlok o razglasitvi Vile Zora s parkom za 
kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 16/2002, 

- EŠD 7838, Bled Vila Rikli, Odlok o razglasitvi Riklijeve vile (Vile Rikli) na Bledu za 
kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 56/92 

 
Stavbna dediščina 
 
ime objekta Vila Rikli 
tip posega Ohranjanje ali odstranitev ali gradnja novega objekta z odstranitvijo 
EŠD / ime 7838 Bled Vila Rikli 
vrsta varstva Spomenik (Odlok o razglasitvi Riklijeve vile (Vile Rikli) na Bledu za kulturni in 

zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 56/92) 
režim varstva Za spomenik v skladu s 5. členom odloka velja varstveni režim, ki določa: 

Za kulturni in zgodovinski spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje 
kulturnih, zgodovinskih in estetskih vrednot, kar pomeni stalno in redno 
vzdrževanje dobro ohranjenih prvin, ter sanacijo ogroženih ali propadajočih. 
Na spomeniku so dovoljeni posegi, ki so potrebni za sanacijo in revitalizacijo 
objekta. 
Za vsak predviden poseg na območju spomenika ali na spomeniku je potrebno 
predhodno soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, ki 
opravlja tudi strokovni nadzor nad posegi. Na zavarovanem območju spomenika 
niso dovoljene novogradnje. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva.  
Objekt kulturne dediščine se lahko odstrani, če je v ta namen pridobljeno soglasje 
pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine. Za ta primer se določi dele 
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objekta in arhitekturne elemente, ki se jih pred odstranitvijo ohrani in/ali deponira. 
V primeru nove gradnje z odstranitvijo se izvede replika osnovne arhitekturne in 
krajinsko arhitekturne rešitve.  

opomba Različni tipi rešitev se predvidijo zaradi negotovosti reševanja problematike - 
večjega manevrskega prostora reševanja. Dopustnost odstranitve je določena 
upoštevajoč slabo stanje objekta. 

 
ime objekta Vila Prešeren  
tip posega Ohranjanje ali odstranitev ali gradnja novega objekta z odstranitvijo 
EŠD / ime 13351 Bled Vila Kidričeva 1 
vrsta varstva stavbna dediščina 
režim varstva Osnovni pravni režim varstva dediščine. 

Dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 
Objekt kulturne dediščine EŠD 13351 Bled – Vila Kidričeva 1 se lahko prenovi ali 
odstrani, če je v ta namen pridobljeno soglasje pristojnega organa za varstvo 
kulturne dediščine. 

opomba Dopustnost odstranitve je določena upoštevajoč slabo stanje objekta. 
 
ime objekta Objekt Pod skalo 6 
tip posega Gradnja novega objekta z odstranitvijo 
EŠD / ime 13235 Bled Hiša Pod skalo 6 
vrsta varstva stavbna dediščina 
režim varstva Osnovni pravni režim varstva dediščine. 

Dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 
Objekt kulturne dediščine EŠD 13235 Bled Hiša Pod skalo 6 se lahko odstrani, če 
je v ta namen pridobljeno soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne 
dediščine. 

opomba Posebna pozornost se nameni ohranjanju povezanosti območja cerkve Sv. 
Martina in Zdraviliškega parka. 

 
ime objekta Objekt Pod skalo 8 
tip posega Ohranjanje 
EŠD / ime 13272 Bled Vila Pod skalo 8 
vrsta varstva stavbna dediščina 
režim varstva Osnovni pravni režim varstva dediščine. 

Dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva, predvideno je ohranjanje objekta. 

 
ime objekta Objekt Cesta svobode 9 
tip posega Ohranjanje in gradnja novega objekta (kot dozidava) 
EŠD / ime 14171 Bled Stavba Cesta svobode 9 
vrsta varstva stavbna dediščina 
režim varstva Osnovni pravni režim varstva dediščine. 

Dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 
Objekt kulturne dediščine EŠD 14171 Bled – Stavba Cesta svobode 9 se lahko 
prenovi, če je v ta namen pridobljeno soglasje pristojnega organa za varstvo 
kulturne dediščine. 
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ime objekta Festivalna dvorana 
tip posega Rekonstrukcija ali gradnja novega objekta (kot dozidava ali/in nadzidava) 
EŠD / ime 905 Bled Festivalna dvorana 
vrsta varstva stavbna dediščina 
režim varstva Osnovni pravni režim varstva dediščine. 

Dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 
Objekt kulturne dediščine EŠD 905 Bled Festivalna dvorana se lahko prenovi, če 
je v ta namen pridobljeno soglasje pristojnega organa za varstvo kulturne 
dediščine, enako velja za novo gradnjo. 

opomba V primeru nove gradnje je potrebno pred pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje avtorja arhitekture objekta in z njim v 
dogovoru pridobiti strokovno najprimernejšo arhitekturno in krajinsko arhitekturno 
rešitev. 

 
ime objekta Sokolski dom 
tip posega Rekonstrukcija ali gradnja novega objekta z odstranitvijo 
EŠD / ime 14172 Bled Sokolski dom 
vrsta varstva stavbna dediščina 
režim varstva Osnovni pravni režim varstva dediščine. 

Dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 
Objekt kulturne dediščine EŠD 14172 Bled Sokolski dom se lahko prenovi ali 
odstrani, če je v ta namen pridobljeno soglasje pristojnega organa za varstvo 
kulturne dediščine, ter zgradi nov objekt po tem, ko je bil poprej odstranjen 
obstoječ objekt. 

opomba Dopustnost odstranitve je določena upoštevajoč slabo stanje objekta. 

 
ime objekta Vila zora / Občinska stavba 
tip posega Ohranjanje 
EŠD / ime 10290 Bled Vila Zora s parkom 
vrsta varstva Spomenik (Odlok o razglasitvi Vile Zora s parkom za kulturni spomenik lokalnega 

pomena, Ur.l. RS, št. 16/2002) 
režim varstva Za spomenik (v skladu z odlokom) velja varstveni režim, ki določa: 

– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot v 
celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, 

– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavb, ki so ovrednoteni kot 
del spomenika, zlasti značilnih pročelij, gabaritov in ohranjenih delov stavbne 
opreme, 

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in pripadajoč odprti prostor 
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti, 

– prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, poslikave in opremo, 
razen vzdrževalnih del, ki so odobrena s predhodnim pisnim soglasjem 
pristojnega službe za varstvo kulturne dediščine, 

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v park in njegove objekte ter odprti 
prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti: značilnega 
tlorisa, razporeda posameznih dreves, rastlinskih združb in druge opreme 
parka, varovanje vedut na parkovno celoto in ohranitev pogledov iz parka na 
širšo okolico, preprečevanje zaraščanja parkovnih poti, 

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter 
dostopa javnosti v meri, ki ne ogroža varovanega spomenika in v 2. točki odloka 
naštetih posameznih elementov enote, 

– znotraj območja je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega 
značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo, nosilcev reklam ter 
telekomunikacijskih naprav, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim 
soglasjem odobri pristojna služba za varstvo kulturne dediščine, 

– prepovedana je vožnja z motornimi vozili znotraj zaščitenega območja, razen za 



Priloga 5: Obrazložitev in utemeljitev 

OPPN Ožje središče Bleda, spremembe dopolnjenega osnutka, november 2014 20 

potrebe vzdrževanja, raziskovanja in oskrbe. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Prenova mora biti skladna z režimom varstva. 
 

opomba Dopustni so posegi znotraj stavbe, kot je npr. izvedba dvigala in podobne tehnične 
ali tehnološke izboljšave, ki pomenijo bolj kakovostno uporabo stavbe. 

 
ime objekta Stolp 
tip posega Ohranjanje 
EŠD / ime Opomba: Stolp ni zaveden kot ločen objekt, nahaja se znotraj območja 10290 

Bled Vila Zora s parkom. 
vrsta varstva glej zgoraj 
režim varstva glej zgoraj 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva, predvideno je ohranjanje objekta. 

 
ime objekta Objekt Peglezen 
tip posega Ohranjanje ali gradnja novega objekta z odstranitvijo 
EŠD / ime 13248 Bled Hotel Trst 
vrsta varstva stavbna dediščina 
režim varstva Osnovni pravni režim varstva dediščine. 

Dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 
Objekt se lahko prenovi ali odstrani, če je v ta namen pridobljeno soglasje 
pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine, ter zgradi nov objekt po tem, ko 
je bil poprej odstranjen obstoječ objekt. 

 
ime objekta Hotel trst 
tip posega Ohranjanje 
EŠD / ime 13248 Bled Hotel Trst 
vrsta varstva stavbna dediščina 
režim varstva Osnovni pravni režim varstva dediščine. 

Dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva, predvideno je ohranjanje. 
 

 
ime objekta Hotel Toplice  
tip posega Ohranjanje 
EŠD / ime 13246 Bled Hotel Toplice 
vrsta varstva stavbna dediščina 
režim varstva Osnovni pravni režim varstva dediščine. 

Dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 
 

 
ime objekta Hotel Korotan  
tip posega Ohranjanje 
EŠD / ime 13244 Bled Hotel Korotan 
vrsta varstva stavbna dediščina 
režim varstva Osnovni pravni režim varstva dediščine. 

Dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 
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ime objekta Hotel Jadran  
tip posega Ohranjanje 
EŠD / ime 13242 Bled Hotel Jadran 
vrsta varstva stavbna dediščina 
režim varstva Osnovni pravni režim varstva dediščine. 

Dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine. 
skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 
 

 
Poleg gornjih objektov se kot stavbna dediščina varuje še: 
 
EŠD / ime 13632 / Bled Svetilke na Cesti svobode 
vrsta varstva stavbna dediščina, varovanje v prostorskih aktih 
režim varstva osnovni pravni režim varstva dediščine 

dodatni pravni režimi varstva za območje stavbne dediščine 
(glej v zaključku poglavja) 

predvideni 
posegi 

Ohranitev varovanih vrednot svetilk. 
Predvidene so oblikovne spremembe prostora – Promenade, na katero so svetilke 
umeščene (pretlakovanje, izločitev prometa, izenačitev višinskih sprememb, 
sprememba širine peščeve površine, nova, oblikovno poenotena urbana oprema). 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva, svetilke se ohranja in jih vpne v 
kontekst Promenade. 

 
Arheološko najdišče 
 
EŠD / ime 13074 / Bled Arheološko najdišče Blejsko jezero 
vrsta varstva arheološko najdišče, varovanje v prostorskih aktih 
režim varstva osnovni pravni režim varstva dediščine 

dodatni pravni režimi varstva za območje arheološke dediščine 
(glej v zaključku poglavja) 

predvideni 
posegi 

Razširitev peščeve površine nad gladino jezera v območju Hotela Toplice, 
sanacija/obnova obale jezera – »urbani tip« obale iz kamnitih blokov, 
preoblikovanje obstoječih pristanišč za pletne (pod Kazino in Zdraviliškim parkom) 
z namenom oblikovnega poenotenja pristanišč, 
preoblikovanje lesenih pomolov v bližini startne hiške z namenom likovnega 
poenotenja lesenih ploščadi/pomolov/podestov. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

V času gradbenih del je možen poseg v arheološke ostaline. Posege se izvaja v 
skladu s pogoji in nadzorom pristojne službe varstva kulturne dediščine. 

 
EŠD / ime 23 / Bled Arheološko najdišče Grad 
vrsta varstva arheološko najdišče, varovanje v prostorskih aktih 
režim varstva osnovni pravni režim varstva dediščine 

dodatni pravni režimi varstva za območje arheološke dediščine 
(glej v zaključku poglavja) 

predvideni 
posegi 

Odstranitev odvečnih zasaditev na travniku pod Cerkvijo sv. Martina (dovoljene so 
rabe, ki omogočajo »vzdrževanje prostora z rabo«). 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva, posegi v arheološke ostaline niso 
predvideni. 
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Kulturna krajina 
 
EŠD / ime 13232 / Bled Ambient Bleda 
vrsta varstva kulturna krajina, varovanje v prostorskih aktih 
režim varstva osnovni pravni režim varstva dediščine 

dodatni pravni režimi varstva za območje kulturne krajine 
(glej v zaključku poglavja) 

predvideni 
posegi 

V območju Ambienta Bleda so poleg opisanih posegov v posamezna 
območja/objekte predvideni še naslednji posegi: 
nova povezovalna cesta lokalnega pomena na severnem delu obravnavanega 
območja, na površini za poslovno stanovanjskimi objekti, 
Cesta svobode se preoblikuje v Promenado – osrednjo peščevo površino z 
oblikovno poenoteno urbano opremo, enotnim tlakovanjem, brez višinskega 
ločevanja površin, 
oblikovno poenotenje urbane opreme in opreme gostinskih vrtov, 
preoblikovanje prometnih površin ob Hotelu Park v vstopno ploščad Hotela Park, 
ki se fizično in vizualno navezuje na park ob Vili Zori, 
oblikovanje razgledišča v izteku Ljubljanske ceste kot enotno oblikovane poteze, 
ki omogoča zadrževanje in informiranje obiskovalcev. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva, rešitve ohranjajo koncept območja 
in vitalne prostorske prvine, s sanacijskimi ukrepi (odstranitvijo motečih prvin in 
rab) je pričakovati dvig kakovosti varovanega območja. 

 
EŠD / ime 13107 / Bled Parkovni gozd Straža 
vrsta varstva spomenik, Odločba o zavarovanju Blejskega gradu in hriba Straža nad 

Blejskim jezerom (Uradni list RS, št. 48/55) in 
kulturna krajina, varovanje v prostorskih aktih 

režim varstva osnovni pravni režim varstva dediščine 
dodatni pravni režimi varstva za območje kulturne krajine 
(glej v zaključku poglavja) 
Tretji člen Odločbe določa: Na zavarovanih območjih je brez poprejšnjega 
dovoljenja ljudsekga odbora mestne občine Bled, izdelanega v sporazumu z 
Zavodom za spomeniško varstvo LRS, prepovedana vsaka sprememba 
krajevnega lica. Za spremembo krajevnega lica se štejejo zlasti graditev novih 
poslopij, komunikacij, ograj. škarp, prezidave, nadzidave, dozidave ter druge 
adaptacije, rušenje zgradb, sekanje, obsekavanje ter lomljene drevja in grmovja. 

predvideni 
posegi 

Predvideno je preoblikovanje prometnih površin med Hotelom Korotan in Hotelom 
Jadran v parkovno površino s sprehajalnimi potmi. 
Dopustna je gradnja podzemne garažne hiše med hoteloma z napajanjem z 
vzhodne strani. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Gradnja podzemne garaže je dopusta le ob ohranjanju varovanih značilnosti (brez 
vidne fasade v smeri jezera). V času gradnje je možen poseg v varovane 
značilnosti, vendar je ocenjeno, da je območje možno območje ustrezno sanirati. 

 
Memorialna dediščina 
 
EŠD / ime 10079 / Bled Spomenik Francetu Prešernu 
vrsta varstva memorialna dediščina, varovanje v prostorskih aktih 
režim varstva osnovni pravni režim varstva dediščine 

dodatni pravni režimi varstva za območje memorialne dediščine 
(glej v zaključku poglavja) 

predvideni 
posegi 

Možna so vzdrževalna in sanacijska dela v skladu s pogoji in soglasjem 
pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine, 
predlaga se odstranitev ali preoblikovanje obstoječe zasaditve. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 
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EŠD / ime 13181 / Bled Vremenska hišica s spominsko ploščo Arnoldu Rikliju 
vrsta varstva memorialna dediščina, varovanje v prostorskih aktih 
režim varstva osnovni pravni režim varstva dediščine 

dodatni pravni režimi varstva za območje memorialne dediščine 
(glej v zaključku poglavja) 

predvideni 
posegi 

Možna so vzdrževalna in sanacijska dela v skladu s pogoji in soglasjem 
pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 

 
Naselbinska dediščina 
 
EŠD / ime 13266 / Bled Vaško jedro Grad 
vrsta varstva naselbinska dediščina, varovanje v prostorskih aktih 
režim varstva osnovni pravni režim varstva dediščine 

dodatni pravni režimi varstva za območje naselbinske dediščine 
(glej v zaključku poglavja) 

predvideni 
posegi 

Odstranitev odvečnih zasaditev na travniku pod Cerkvijo sv. Martina (dovoljene so 
rabe, ki omogočajo »vzdrževanje prostora z rabo«). 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva. 

 
Vrtnoarhitekturna dediščina 
 
EŠD / ime 13108 / Bled Zdraviliški park 
vrsta varstva vrtnoarhitekturna dediščina, varovanje v prostorskih aktih 
režim varstva osnovni pravni režim varstva dediščine 

dodatni pravni režimi varstva za območje vrtnoarhitekturne dediščine 
(glej v zaključku poglavja) 

opis Park ob nekdanjem Zdraviliškem domu okrog 1891 zasnovala vrtnarja Čop, po 
zgledu parka ob Vili Zora. V zasnovi odraz oblikovne tradicije cvetličnega parka z 
organsko speljanimi potmi in glasbenim paviljonom. 

datacija zadnja četrtina 19. stol., 1891 
predvideni 
posegi 

Vrednotenje drevnine; odstranitev drevnine, ki ni v skladu z oblikovnimi izhodišči 
zasnove parka, 
postopna odstranitev in nadomestitev starih dreves, ki so del zasnove parka, 
odstranitev programov, ki ne sodijo v Zdraviliški park, 
oblikovno poenotenje urbane opreme skladno z izdelanim Predlogom uličnega 
pohištva, 
dodajanje (starih) novih vsebin v kontekstu imena parka (Zdraviliški park), 
smiselna vizualna in fizična navezava parka na Hotel Jelovica, Promenado in 
pristanišče s pletnami. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva, rešitve ohranjajo koncept območja 
in vitalno vegetacijo in ostale prostorske prvine, s sanacijskimi ukrepi (odstranitvijo 
motečih prvin in rab) je pričakovati dvig kakovosti varovanega območja. 

 
EŠD / ime 13105 / Bled Park ob obali Blejskega jezera 
vrsta varstva vrtnoarhitekturna dediščina, varovanje v prostorskih aktih 
režim varstva osnovni pravni režim varstva dediščine 

dodatni pravni režimi varstva za območje vrtnoarhitekturne dediščine 
(glej v zaključku poglavja) 

opis Sprehajalne poti in čolnarne vzdolž obale so iz druge polovice 19. stol. V parku so 
drevesa različnih vrst, vodnjak, kamnite vaze in moderne plastike. Na promenadi 
so kandelaberske svetilke. 
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datacija druga polovica 19. stol. 
predvideni 
posegi 

Ohranjanje obstoječe kakovostne drevnine in postopna nadomestitev stare 
drevnine, 
odstranitev drevnine, ki ni v skladu z oblikovnimi izhodišči zasnove parka, 
v največji možni meri odstranitev grmovnih zasaditev z namenom odpiranja parka 
proti jezeru, 
preoblikovanje obstoječih poti v kontekstu oblikovanja celotnega parka, 
predvideno je tlakovanje poti z naravnimi materiali (na primer pesek, kamen), 
oblikovno poenotenje urbane opreme skladno z izdelanim Predlogom uličnega 
pohištva, 
oblikovno poenotenje čolnarne in kopališča pri Hotelu Toplice v kontekstu 
celotnega urejanja obale, 
ukinitev prometa v največji možni meri in oblikovanje Promenade kot osrednje 
peščeve površine, 
poudarjanje pomena moderne plastike kot sestavnega dela parka, 
preoblikovanje parkirišča v bližini Vile Rikli v parkovno površino s kostanji, 
oblikovno poenotenje opreme gostinskih vrtov in zastiranje pogledov proti 
servisnim površinam objektov, 
preveritev možnosti ustreznejšega navezovanja objektov na odprti prostor, tudi s 
spremembami programov v pritličjih objektov, 
preoblikovanje obstoječih pristanišč za pletne (pod Kazino in Zdraviliškim parkom) 
z namenom oblikovnega poenotenja pristanišč, enako velja tudi za lesene pomole.

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Predlog rešitve je skladen z režimom varstva, rešitve ohranjajo koncept območja 
in vitalno vegetacijo in ostale prostorske prvine, s sanacijskimi ukrepi (odstranitvijo 
motečih prvin in rab) je pričakovati dvig kakovosti varovanega območja. 

 
Vplivno območje spomenika: 
 
EŠD / ime 2000024 / Bled Blejski grad 
vrsta varstva vplivno območje spomenika (Odlok o razglasitvi Blejskega gradu za kulturni 

spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3806, Odlok o spremembi 
odloka o razglasitvi Blejskega gradu za kulturni spomenik državnega pomena, 
Ur.l. RS, št. 22/2002-967) 

režim varstva Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
– varovanje kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih, zgodovinskih 

vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, 
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v grad in njegove objekte ter 

funkcionalni odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških 
lastnosti, 

– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot 
del spomenika, 

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov 
spomenika ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanega spomenika 
in v 2. točki odloka imenovanih značilnosti enote ter je opredeljena v odločbi o 
varstvu in v muzealskih izhodiščih, 

– prepoved posegov v vse plasti arheološkega spomenika, razen pooblaščenim 
osebam s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega zavoda, 

– znotraj območja je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega 
značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, 
razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem predhodno odobri 
pristojni zavod. 

Zavarovano območje je namenjeno: 
– trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih, 

zgodovinskih vrednot, 
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika, 
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične dediščine in situ, v tisku in 

drugih medijih, 
– znanstveno-raziskovalnemu delu, 
– učno-demonstracijskemu delu. 
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predvideni 
posegi 

V vplivnem območju spomenika so poleg opisanih posegov v posamezna 
območja/objekte predvideni še naslednji posegi: 
nova povezovalna cesta lokalnega pomena na severnem delu obravnavanega 
območja, na površini za poslovno stanovanjskimi objekti, 
Cesta svobode se preoblikuje v Promenado – osrednjo peščevo površino z 
oblikovno poenoteno urbano opremo, enotnim tlakovanjem, brez višinskega 
ločevanja površin, 
oblikovno poenotenje urbane opreme in opreme gostinskih vrtov, 
preoblikovanje prometnih površin ob Hotelu Park v vstopno ploščad Hotela Park, 
ki se fizično in vizualno navezuje na park ob Vili Zori, 
oblikovanje razgledišča v izteku Ljubljanske ceste kot enotno oblikovane poteze, 
ki omogoča zadrževanje in informiranje obiskovalcev. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Ocenjeno je, da posegi v vplivnem območju ne bodo negativno vplivali na 
celovitost varovanega območja spomenika, nasprotno, urejenost širšega območja 
bo pozitivno vplivala na območje kot celoto. 

 
EŠD / ime 2005287 / Bled Blejski otok 
vrsta varstva vplivno območje spomenika (Odlok o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni 

spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3807, Odlok o spremembi 
odloka o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena, 
Ur.l. RS, št. 22/2002-968) 

režim varstva Za spomenik velja varstveni režim, ki določa: 
– varovanje kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, krajinskih,likovnih in 

zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, vključno z 
vedutami na otok in z otoka, 

– prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, poslikave ter v 
obrazložitvi imenovano opremo, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s 
predhodnim soglasjem odobri pristojni zavod, 

– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen izjemoma 
pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega zavoda, 

– prepoved posegov v odprti prostor in njegove tlorisne značilnosti s stopnišči in 
razporedi stavb ter drevja, razen vzdrževalnih del, ki so odobrena s predhodnim 
pisnim soglasjem pristojnega zavoda, 

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v otok in njegove objekte ter prostor 
ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti, 

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih enot in njihovih delov 
ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanega spomenika in v 2. točki 
odloka naštetih posameznih elementov enote ter je opredeljena v odločbi o 
varstvu, 

– na otoku je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, 
vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v 
primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni 
zavod, 

– prepovedana je uporaba vozil in drugih transportnih sredstev na otoku. Izjeme 
za vzdrževanje in oskrbo lahko s predhodnim pisnim soglasjem odobri pristojni 
zavod, 

– čolni lahko pristajajo le na posebej urejenih in označenih pomolih. 
 
Zavarovano območje je namenjeno: 
– trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in 

zgodovinskih vrednot, 
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika, 
– prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku in drugih medijih, 
– učno-demonstracijskemu delu, 
– znanstveno-raziskovalnemu delu. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Ocenjeno je, da posegi v vplivnem območju ne bodo negativno vplivali na 
celovitost varovanega območja spomenika, nasprotno, urejenost širšega območja 
bo pozitivno vplivala na območje kot celoto. 

predvideni V vplivnem območju spomenika so poleg opisanih posegov v posamezna 



Priloga 5: Obrazložitev in utemeljitev 

OPPN Ožje središče Bleda, spremembe dopolnjenega osnutka, november 2014 26 

posegi območja/objekte predvideni še naslednji posegi: 
nova povezovalna cesta lokalnega pomena na severnem delu obravnavanega 
območja, na površini za poslovno stanovanjskimi objekti, 
Cesta svobode se preoblikuje v Promenado – osrednjo peščevo površino z 
oblikovno poenoteno urbano opremo, enotnim tlakovanjem, brez višinskega 
ločevanja površin, 
oblikovno poenotenje urbane opreme in opreme gostinskih vrtov, 
preoblikovanje prometnih površin ob Hotelu Park v vstopno ploščad Hotela Park, 
ki se fizično in vizualno navezuje na park ob Vili Zori, 
oblikovanje razgledišča v izteku Ljubljanske ceste kot enotno oblikovane poteze, 
ki omogoča zadrževanje in informiranje obiskovalcev 

 
Opomba k preglednicam: V nadaljevanju so povzeti pravni režimi varstva kulturne dediščine, ki 
so preverjeni in se upoštevajo pri rešitvah posameznih objektov in območja kot celote (povzeto po 
Ministrstvo za kulturo, Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem 
načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine, http://giskd2s.situla.org/ 
evrdd/P_09_04_03.htm). 
 
OBMOČJE DEDIŠČINE IZ STROKOVNIH ZASNOV (DEDIŠČINA) 
 
Osnovni pravni režim varstva 
 
V območjih dediščine veljajo naslednje splošne varstvene usmeritve: 

- spodbujanje trajnostne uporabe dediščine, to je uporabe dediščine na način in v obsegu, ki 
dolgoročno ne povzroča izgube njenih kulturnih lastnosti,  

- spodbujanje vzdržnega razvoja dediščine, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb 
sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev dediščine za prihodnje generacije,  

- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, 
izobraževalne in druge pomene dediščine,  

- ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega pomena dediščine ter njene materialne 
substance,  

- dovoljeni so posegi v dediščino, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njene varovane vrednote,  
- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev 

dediščine ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena.  
 
V območjih dediščine zakon predpisuje: 

- takšno ravnanje z dediščino, ki zagotavlja čim večjo ohranitev njenih kulturnih vrednot za 
prihodnost, 

- upoštevanje varstvenega režima ter drugih meril in pogojev za izvedbo posegov v prostor za 
dediščino v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov. 

- presojo vplivov na dediščino na podlagi predpisov o varstvu okolja, 
- upoštevanje smernic in mnenj v postopkih priprave prostorskih aktov,  
- upoštevanje ohranitve dediščine v prostorskih aktih in v prostorskih ukrepih, izdanih na 

podlagi predpisov o urejanju prostora,  
- prepoved odstranitve (rušenja) dediščine.  

 
Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra dediščino odstraniti in sicer ob izpolnitvi naslednjih 
pogojev: 

- če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki je ni mogoče odpraviti z običajnim 
sredstvi, ali če dediščina ogroža varnost ljudi in premoženje,  

- če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in  
- če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.  

Soglasje ministra za odstranitev registrirane dediščine je treba pridobiti, če prostorski akt predvideva 
obveznost pridobitve kulturnovarstvenega soglasja za posege v to dediščino. 
 
Dodatni pravni režimi varstva: Območje stavbne dediščine  
 
V območjih stavbne dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih 
varovanih vrednot, kot so:  
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- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),  
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,  
- oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve 

fasad, fasadni detajli),  
- funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,  
- sestavine in pritikline,  
- stavbno pohištvo in notranja oprema,  
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto 

površin in lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),  
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),  
- celovitost dediščine v prostoru in  
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.  
 

Dodatni pravni režimi varstva: Območje naselbinske dediščine 
 
V območjih naselbinske dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih 
varovanih vrednot, kot so: 

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov 
naselja),  

- odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, 
gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, 
značilne funkcionalne celote),  

- prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, 
vodotoki),  

- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti),  
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela,  
- podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),  
- odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz 

njega),  
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade),  
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in  
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.  

 
Dodatni pravni režimi varstva: Območje kulturne krajine 
 
V območjih kulturne krajine in zgodovinske krajine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje 
ohranjanje varovanih vrednot, kot so:  

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane 
sestavine),  

- značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z 
obrežno vegetacijo, osamela drevesa),  

- tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),  
- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),  
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,  
- avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,  
- preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter 

likovni elementi in  
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami. 

 
Dodatni pravni režimi varstva: Območje vrtnoarhitekturne dediščine 
 
V območjih vrtnoarhitekturne dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje 
njihovih varovanih vrednot, kot so: 

- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),  
- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),  
- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),  
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne 

podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),  
- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in  
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- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske 
kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.  

 
Dodatni pravni režimi varstva: Območje memorialne dediščine 
 
V območjih memorialne dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih 
varovanih vrednot, kot so: 

- avtentičnost lokacije,  
- fizična pojavnost objekta in  
- vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.  

Opomba: Območja memorialne dediščine po Pravilniku o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih 
usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10) praviloma sodijo v zvrst N05 »Spominski objekti in kraji«. 
 
REGISTRIRANO ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE (ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE)  
 
Osnovni pravni režim varstva  
 
V območjih arheoloških najdišč veljajo naslednje splošne varstvene usmeritve: 

- spodbujanje trajnostne uporabe arheoloških najdišč, to je uporabe arheoloških najdišč na 
način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njenih kulturnih lastnosti,  

- spodbujanje vzdržnega razvoja arheoloških najdišč, s katerim se omogoča zadovoljevanje 
potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev arheoloških najdišč za 
prihodnje generacije,  

- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, 
izobraževalne in druge pomene arheoloških najdišč,  

- ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega pomena arheoloških najdišč ter njihove 
materialne substance,  

- dovoljeni so posegi v arheološka najdišča, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njihove varovane 
vrednote,  

- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev 
arheoloških najdišč ob spoštovanju njihove posebne narave in družbenega pomena.  

 
V območjih arheoloških najdišč zakon predpisuje: 

- upoštevanje arheoloških najdišč v postopkih priprave in sprejemanja planov,  
- presojo vplivov na arheološka najdišča na podlagi predpisov o varstvu okolja, 
- upoštevanje smernic in mnenj v postopkih priprave prostorskih aktov,  
- upoštevanje ohranitve arheoloških najdišč v prostorskih aktih in v prostorskih ukrepih, izdanih 

na podlagi predpisov o urejanju prostora,  
- prepoved odstranitve arheološkega najdišča.  

 
Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra, pristojnega za kulturno dediščino, arheološko 
najdišče po predhodni arheološki raziskavi odstraniti. 
 
Dodatni pravni režim varstva 
 
Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline 
ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:  

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi 
gozdne vlake,  

- poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,  
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,  
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in  
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno 

infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito 
ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.  

 
Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v 
prostor robnih delov najdišč:  

- če ni možno najti drugih rešitev ali  
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- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je 
zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.  

 
Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.  
 
VPLIVNO OBMOČJE KULTURNEGA SPOMENIKA (VPLIVNO OBMOČJE SPOMENIKA) 
 
V vplivnih območjih spomenikov velja pravni rešim varstva, ki določa, da morajo biti posegi in 
dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju spomenikov.  
 
Prostorske ureditve v vplivnem območju spomenika morajo biti prilagojene prostorskim možnostim 
tako, da družbeni pomen spomenika v prostoru ni okrnjen. 
 
 

4.2 Ohranjanje narave 
 
(območja ohranjanja narave so razvidna iz grafičnega načrta 6: Prikaz ureditev potrebnih za varovanje 
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave in ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami) 
 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je v času priprave Krajinsko urbanističnih 
izhodišč podal mnenje na osnutek Krajinsko urbanističnih izhodišč za urejanje obale 
Blejskega jezera. 
 
Za območje ožjega središča Bleda so bila podana naslednja mnenja (povzeto po mnenju): 

- na območju parkov ob jezeru so možne parkovne zasaditve, 
- možno je umeščanje lesenih ploščadi na vzhodni obali jezera le na območjih, kjer je 

izrazita erozija oziroma spodjedanje obale zaradi hoje sprehajalcev, 
- z brežine jezera pri Hotelu Toplice naj se očistijo tujerodne rastlinske vrste, 
- na mestih, kjer je obala betonirana ali obala utrjena s kamnito zložbo, naj se 

mestoma renaturira z vrbovimi in drugimi avtohtonimi lesenimi popleti z vidika 
ohranjanja in obnavljanja geomorfoloških lastnosti jezerske obale. 

 
Obravnavano območje ima izrazito urban značaj, zato je predlagano, da se v tem kontekstu 
uredi tudi stik obale in jezera. Predlagano je, da se obalo uredi le s kamnito zložbo, brez 
prekinitev. Na ta način bi bilo moč doseči oblikovno skladnost med entitetami jezero – stik – 
park – objekti, vsaka od njih naj bi bila oblikovana prepoznavno, enovito.  
 
Na območju OPPN ožje središče Bleda se nahajajo: 
 
Naravne vrednote 
 
Na območju se nahajajo spodnje naravne vrednote. V preglednicah so opisani posegi v 
posamezne vrednote in preliminarno ocenjena skladnost rešitev z režimom varstva. 
 
ev. št. / ime 11 / Blejsko jezero 
vrsta varstva Naravna vrednota, državni pomen (hidrološka, geomorfološka, geološka, 

zoološka) 
predvideni 
posegi 

Razširitev peščeve površine nad gladino jezera v območju Hotela Toplice, 
kjer je potrebno sanacija/obnova obale jezera – »urbani tip« obale s kamnito 
zložbo, 
ohranjanje obstoječe kakovostne drevnine in postopna nadomestitev stare 
drevnine, 
odstranitev drevnine, ki ni v skladu z oblikovnimi izhodišči zasnove parka, 
v največji možni meri odstranitev grmovnih zasaditev z namenom odpiranja parka 
proti jezeru, 



Priloga 5: Obrazložitev in utemeljitev 

OPPN Ožje središče Bleda, spremembe dopolnjenega osnutka, november 2014 30 

preoblikovanje obstoječih poti v kontekstu oblikovanja celotnega parka, 
predvideno je tlakovanje poti z naravnimi materiali (na primer pesek, kamen), 
oblikovno poenotenje urbane opreme skladno z izdelanim Predlogom uličnega 
pohištva, 
oblikovno poenotenje čolnarne in kopališča pri Hotelu Toplice v kontekstu 
celotnega urejanja obale, 
ukinitev prometa v največji možni meri in oblikovanje Promenade kot osrednje 
peščeve površine, 
poudarjanje pomena moderne plastike kot sestavnega dela parka, 
preoblikovanje parkirišča v bližini Vile Rikli v parkovno površino s kostanji, 
oblikovno poenotenje opreme gostinskih vrtov in zastiranje pogledov proti 
servisnim površinam objektov, 
preveritev možnosti ustreznejšega navezovanja objektov na odprti prostor, tudi s 
spremembami programov v pritličjih objektov, 
preoblikovanje obstoječih pristanišč za pletne (pod Kazino in Zdraviliškim parkom) 
z namenom oblikovnega poenotenja pristanišč, enako velja tudi za lesene pomole,
odstranitev tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Ocenjeno je, da so rešitve skladne z režimom varstva, ki velja za naravne 
vrednote, saj se ohranja in obnavlja značilne naravne prvine. Nove ureditve ne 
bodo ogrozile celovitosti naravne vrednote in naravnih procesov. 

 
ev. št. / ime 4921 / Bled grajski hrib 
vrsta varstva Naravna vrednota, lokalni pomen (geomorfološka, geološka) 
predvideni 
posegi 

Odstranitev odvečnih zasaditev na travniku pod Cerkvijo sv. Martina (dovoljene so 
rabe, ki omogočajo »vzdrževanje prostora z rabo«), 
možna so vzdrževalna in sanacijska dela v skladu s pogoji in soglasjem 
pristojnega organa. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Ocenjeno je, da so rešitve skladne z režimom varstva, ki velja za naravne 
vrednote, ohranja in obnavlja se značilne naravne prvine, odstranja moteče. 

 
ev. št. / ime 5363 / Bled kostanjev drevored 
vrsta varstva Naravna vrednota, lokalni pomen (oblikovana naravna vrednota) 
predvideni 
posegi 

Možna so vzdrževalna in sanacijska dela v skladu s pogoji in soglasjem 
pristojnega organa. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Rešitve so skladne z režimom varstva, ohranja se stanje. 

 
ev. št. / ime 5191 / Bled platana pod vilo Prešeren 
vrsta varstva Naravna vrednota, lokalni pomen (drevesna naravna vrednota) 
režim varstva  
predvideni 
posegi 

Možna so vzdrževalna in sanacijska dela v skladu s pogoji in soglasjem 
pristojnega organa. 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Rešitve so skladne z režimom varstva, ohranja se stanje. 

 
ev. št. / ime 5367 / Bled kostanji na vrtu Riklijeve vile1 
vrsta varstva Naravna vrednota, lokalni pomen (oblikovana naravna vrednota) 
predvideni 
posegi 

Preoblikovanje parkirišča v bližini Vile Rikli v parkovno površino s kostanji, 
možna so vzdrževalna in sanacijska dela v skladu s pogoji in soglasjem 
pristojnega organa. 

skladnost 
rešitev z 

Rešitve so skladne z režimom varstva, pričakovano je izboljšanje rastnih pogojev. 

                                                 
1 Prikaz na kartah je informativen, enota je v Atlasu okolja umeščena na napačno lokacijo. Po popravku v bazi 

bo upoštevano dejansko območje naravne vrednote. 
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režimom varstva 
 
ev. št. / ime 5123 / Bled hrast za stavbo KS 
vrsta varstva Naravna vrednota, lokalni pomen (drevesna naravna vrednota) 
predvideni 
posegi 

možna so vzdrževalna in sanacijska dela v skladu s pogoji in soglasjem 
pristojnega organa 

skladnost 
rešitev z 
režimom varstva 

Rešitve so skladne z režimom varstva, ohranja se stanje. 

 
 

4.3 Varstvo voda 
 
(podatki so povzeti po Atlasu okolja, ARSO, januar 2014) 
 
Glede na Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08) se celotno 
območja OPPN nahaja znotraj prispevnega območja kopalnih voda, večji del območja se 
nahaja znotraj vplivnega območja kopalnih voda, območji kopalnih voda pa sta od Vile 
Prešern proti zahodu in pred Hotelom Toplice. 
 

 
 
Slika 2: Varstvo voda (vir: Atlas okolja, ARSO, januar 2014) 
 
Blejsko jezero je opredeljeno kot občutljivo območje kopalne vode zaradi kopalnih voda po 
Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list 
RS, št. 45/07). Prispevna površina občutljivih območij kopalnih voda je identična gornjemu 
prispevnemu območju kopalnih voda. 
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kopalna voda 
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Območje OPPN ni poplavno ogroženo. Glede na Opozorilno karto verjetnosti pojavljanja 
zemeljskih plazov je verjetnost plazov zelo majhna. Erozijskim procesom je izpostavljena 
sama obala. 
 
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin se uredi v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje voda. Vse padavinske odpadne vode s ceste, parkirišč in manipulacijskih površin 
morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvideva uredba, ki ureja emisije snovi pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 
mora biti usklajeno s predpisi, ki urejajo področje voda in predpisi s področja varstva okolja. 
Padavinske vode s streh in utrjenih površin je treba preko lovilca olj z bypassom voditi v 
zbiralnik deževnice, ki naj ima preliv speljan v ponikalnico. Vse načrtovane utrjene površine 
se odvodnjavajo preko linijskih kanalet in cestnih požiralnikov v interno kanalizacijo. 
Peskolove je treba izvesti tam, kjer se v jašek priključi padavinska voda iz objekta. 
 
Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda morajo biti 
usklajene z veljavno zakonodajo. V času gradnje je treba predvideti vse varnostne ukrepe in 
organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda ali podtalnice, ki bi nastalo 
zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi.  
 
Vse vozne površine (manipulativne površine, stalne parkirne površine, cestišče, podzemne 
parkirne površine) morajo biti vodotesno utrjene z nameščenimi robniki, ustrezno nagnjene 
proti iztokom, ki bodo opremljeni z lovilci olj. 
 
V nadaljevanju projekta bodo predpisani posebni pogoji ureditve obale jezera. 
 
 

4.4 Varstvo tal 
 
Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim manjše površine tal. Za začasne 
prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so 
tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so 
tehnično brezhibni ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za 
okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba 
preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Treba je 
predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi 
zaradi nezgod na tehnoloških površinah. 
 
Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodovitnemu delu tal, ki ga je treba 
namensko uporabiti za sanacijo degradiranih površin. Pri odrivih zemlje se rodovitni del prsti 
deponira ločeno in uporabi za humusiranje površin na območju OPPN. Ne sme priti do 
mešanja živice in mrtvice ali drugih materialov. Deponije se izvede tako, da se ohrani 
rodovitnost zemlje in njena količina, živica ne sme biti deponirana v kupih, višjih od 1,2 m. 
Deponija se zaščiti pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi. Višek rodovitnega dela prsti 
se uporabi zunaj območja OPPN v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z rodovitnim delov 
prsti v občini Bled. Odkopni in gradbeni material se ne odlaga v območje obvodne vegetacije. 
V kolikor se v času gradnje odkrijejo stara bremena, se ugotovi, ali gre za nevarne snovi ali 
prekomerna onesnažena tla, ter v tem primeru material odvozi na odlagališče nevarnih 
odpadkov. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem odlaganjem, mora biti skladno z določili 
predpisov, ki določajo obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in z določili predpisov, ki 
določajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanih zemeljskih delih 
se takoj začnejo sanacijska in zasaditvena dela na razgaljenih površinah. 
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V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico 
razpolaganja. Pri aktivnostih v času gradnje je upoštevati določila poglavja obveznosti 
investitorjev, lastnikov in izvajalcev. 
 
 

4.5 Varstvo zraka 
 
Pri načrtovanju in opredelitvi posameznih dejavnosti je potrebno upoštevati določila veljavnih 
predpisov s področja varstva zraka. V času gradnje je območja večjih posegov potrebno 
sprotno kultivirati in s tem preprečevati tudi prašenje. Vozilom je treba, na prehodu z 
gradbišča na asfaltno podlago, z vodo očistiti pnevmatike tako, da ne bo prihajalo do raznosa 
zemljin na cesto, kjer se po osušitvi praši. Pri gradbenih delih ter pri obratovanju objektov je 
potrebno zagotoviti vse potrebne ukrepe za preprečevanje onesnaženja. Če je treba vozila, 
transportna sredstva in delovne naprave za daljši čas ustaviti, se izključi motor. 
 
 

4.6 Varstvo pred čezmernih hrupom 
 
V območju OPPN se morajo upoštevati določila uredbe, ki določa mejne vrednosti kazalcev 
hrupa v okolju. Predvideni posegi v prostor morajo biti zasnovani tako, da ne bodo povzročali 
čezmernih obremenitev bivalnega in delovnega okolja. Ocenjena raven emisije hrupa pri viru 
ne sme presegati maksimalne dopustne ravni hrupa. Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi 
ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem 
okolju. 
 
V času gradnje se uporabljajo delovne naprave in gradbeni stroji, ki so izdelani v skladu s 
predpisi, ki urejajo emisijske norme za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem.  
Upoštevajo se časovne omejitve gradnje v vplivnem območju objektov z varovanimi prostori 
na dnevni čas med 6.00 in 18.00 uro in na delavnike.  
 
 

4.7 Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem 
 
Javna razsvetljava se dopolni oz. uredi na celotnem območju OPPN v skladu s predpisi, ki 
urejajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Posebno pozornost se nameni 
osvetljevanju objektov.  
 
Zagotovi se navezava na obstoječ sistem javne razsvetljave.  
 
Gradbišč se ponoči ne osvetljuje oziroma le za potrebe varovanja, pri čemer se uporabi 
svetila opremljena s senzorji. Za osvetljevanje območja se uporabijo popolnoma zasenčena 
svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe. 
Namestitev svetilk se omeji na minimum. Po polnoči naj se moč osvetljevanja zmanjša, 
reklamna in okrasna osvetlitev pa ugasne.  
 
 

4.8 Ravnanje z odpadki 
 
Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti v skladu z določili veljavne 
zakonodaje, prav tako ravnanje z morebitnimi posebnimi odpadki. Odvoz odpadkov se 
zagotovi v skladu z veljavnim občinskim odlokom. 
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Odpadki se odstranjujejo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih 
delih (Ur.l. RS, št. 34/08), Uredbo o odpadkih (Ur.l. RS, št. 103/11), Uredbo o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 61/11) in v skladu z Odlokom o načinu opravljanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled 
(Ur.l. RS, št. 27/2012). Na področju načrtovane gradnje se načrtuje zbiralnico, kjer se 
predvidi prostor za zabojnike za odpadke. 
 
 

4.9 Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem 
 
Nove gradnje, rekonstrukcije in priključke telekomunikacijskega in elektro omrežja se zgradi 
v podzemni oziroma kabelski izvedbi. Kjer je mogoče, se traso kabelske kanalizacije načrtuje 
v skupnem koridorju z ostalo komunalno infrastrukturo. 
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5. Rešitve za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 

 

5.1 Rešitve za obrambo 
 
Območje OPPN se nahaja izven območij za obrambo, posebne rešitve v zvezi z obrambo 
niso predvidene. 
 
 

5.2 Varstvo pred požarom 
 
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe OPPN ne bo poslabšala. Požarna 
obremenitev na predvidenem območju je majhna. V obstoječih in predvidenih objektih se ne 
predvideva uporaba posebno nevarnih snovi in materialov za nastanek požara oziroma 
eksplozije.  
 
Pozidava zagotavlja pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in 
delovne površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z vodo za gašenje. 
Zagotovljeni so potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna ločitev objektov, s čimer so 
zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Varen umik ljudi in premoženja je 
možen na odprte zelene površine ter interne in javne prometne površine. 
 
Zagotovljeni so dovozi za intervencijska vozila po obstoječih, prenovljenih in novih prometnih 
površinah. 
 
Območje je opremljeno s hidrantnim omrežjem, ki zagotavlja oskrbo z vodo za gašenje. 
 
Pri projektiranju in izvedbi objektov se upošteva takšne materiale in naprave, ki ustrezajo 
varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Za objekte, določene s predpisi, ki urejajo 
študije požarne varnosti, se v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela študija 
požarne varnosti in pridobi požarno soglasje pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za 
stavbe, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni 
požarne varnosti izhajati iz elaborata zasnova požarne varnosti; v tem primeru soglasje ni 
potrebno. 
 
Rešitve v zvezi varstvom pred požarom bodo podrobneje določene v nadaljevanju projekta. 
 
 

5.3 Potresna varnost 
 
Vsi načrtovani objekti morajo biti dimenzionirani na projektni pospešek tal 0.2 [g]. Pri 
načrtovanju objektov je treba predhodno izvesti geološke raziskave in na osnovi le teh 
načrtovati ukrepe.  
 


