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Uvodno pojasnilo 
 
V gradivu so oblikovana stališča do pripomb in predlogov podanih času javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka, ki je potekala od petka, 25. julija 2014, do petka, 5. septembra 2014. 
Predlogi so se nanašali predvsem na prometne ureditve, pogoje v zvezi z objekti in posamezne 
parkovne ureditve. V nadaljevanju so povzeta ključna načrtovalska izhodišča na podlagi katerih 
so zavzeta tudi stališča do pripomb in predlogov ter bistvene spremembe vključene v 
spremembe dopolnjenega predloga. 
 
Omejitev motornega prometa na Ljubljanski cesti in Cesti svobode, vključno z mirujočim 
prometom, je temeljno izhodišče in pogoj prenove ožjega središča Bleda. Rešitev je del 
celovitih in s strateškim delom Občinskega prostorskega načrta sprejetih ukrepov. 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. Prometnice na območju 
podrobnega načrta ter med jezerom in Želečami so namenjene izključno dostopom do objektov. 
Prometne rešitve bodo dopolnjene s prenovljenim prometnim režimom in signalizacijo (omejitev 
hitrosti, dovoljen lokalni dostop) ter nadzorom prometa. Koncept prometne ureditve se zato 
ohrani, bistvene spremembe v zvezi s prometnicami pa so: 
– opuščen je predlog nove ceste od avtobusne postaje do objektov ob Cesti Svobode, dostop 

se zagotovi preko razširjene ceste in po novem dvosmerne ob Festivalni dvorani; v 
nadaljevanju te ceste se kot opcijo dopusti le interni dovoz do objekta Cesta svobode 7a; 

– z namenom razbremenitve dostopov preko ceste ob Hotelu Jelovica se časovno omejena 
dostava dopusti tudi preko Promenade v delu od avtobusne postaje do Festivalne dvorane in 
Prešernovega spomenika; 

– na novo je določen režim na posameznih prometnicah in parkiriščih - gostje hotelov bodo 
lahko (z dovolilnico) po Ljubljanski cesti do parkirišč pred Hotelom Toplice lahko dostopali 
tudi po zaprtju Ljubljanske ceste, do izgradnje garažne hiše, uvoz na cesto ob Hotelu 
Jelovica se fizično omeji že pri avtobusni postaji, pakrišče pred Vilo Rikli se zmanjša na 5 
parkirnih mest. 

 
Rešitev ohranja 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 nikakor ni glavna cesta, temveč služi izključno navezavi na parkirišča 
pred trgovskim centom ter uvozom v obstoječo garažo Hotela Lovec in predlagano garažo ob 
Hotelu Jadran. 
 
Predlogi garažnih hiš ostajajo. Predlagane parkirne hiše niso javne, temveč so namenjene le 
uporabnikom objektov. Na ta način se lahko zmanjša število parkirnih mest na površini in 
okolica objektov ustrezneje uredi. Ostaja tudi predlog garažne hiše za Hotelom Jadran. Dostop 
do garažne hiše je predviden po delu Ulice narodnih herojev, ki poteka pod hoteloma Kompas 
in Golf. Zapis v petem odstavku 45. člena odloka, da je "dopustna izgradnja podzemne garažne 
hiše na območju Hotela Jadran z uvozom preko Želeške ceste", je bil napaka. Dostopi in promet 
na Želeški cesti ostajajo nespremenjeni. Penzioni in manjši družinski hoteli so pomemben del 
ponudbe Bleda, rešitve nikakor niso namenjene njihovemu uničevanju, nasprotno, z ureditvami 
ožjega središča Bleda pridobijo tudi njihovi gosti. Zapisi v odloku in v obrazložitvi so 
popravljeni/dopolnjeni. 
 



Parkovne ureditve upoštevajo varstvene režime in kakovostna izhodišča, ki jih je zastavil 
Svensson oziroma brata Čop. Za celotno območje OPPN bo izdelan zasaditveni načrt skladno z 
zahtevami ZVKDS, ZRSVN in arboristično oceno. V zasaditvenem načrtu bo določena 
razmestitev in vrste drevnine. Bistvene spremembe v zvezi s parkovnimi ureditvami so: 
– določena so programska izhodišča po posameznih (pod)območjih; 
– opuščeno je otroško igrišče na območju Vile Prešeren, določena so območja, kjer se lahko 

umesti posamezna igrala; 
– na novo so določene nekatere utrjene površine in meje gostinskih in hotelskih vrtov ter 

vmesni zeleni pasovi; 
– razširjen je obseg rastlinskih vrst, ki se uporabljajo za živo mejo, Zasaditev živih mej na 

način, kot to določa OPN  - na mejah lastniških parcel je dopustna saditev striženih živih mej 
iz lokalno značilnih vrst (kot so kalina, beli gaber, pušpan) višine največ 1,20 m. Uporaba 
tujerodnih iglavcev (kot so cipresa, pacipresa, klek) ni dopustna. 

 
Bistvene spremembe v zvezi z objekti so: 
– na novo je določena regulacija nekaterih objektov (npr. Hotela Jelovica, objekta Pod skalo 6, 

Vile Prešern, novega objekta ob Cesti svobode); 
– regulacija omogoča ustrezno prenovo objektov za turistično namestitev (hotelov Jadran, 

Korotan, Trst) ob hkratnem varovanju dediščinskih lastnosti - kategorija dopustnega posega 
"ohranjanje" po novem 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". 
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Opombe: 
 
Ime in priimek oz. naziv pripombodajalca ni viden zaradi upoštevanja predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Informacije o pripombodajalcih hrani Občina Bled.  
 
Kratica v vrstici Način prejema pomeni: 
- PŠ - pošta 
- email - elektronska pošta 
- OS - občinski svet 
- JR - javna razprava 
- KP - knjiga pripomb 

Okrajšave v besedilu pomenijo: 
- OPPN - občinski podrobni prostorski načrt 
- OPN - občinski prostorski načrt 
- ZVKDS - Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
- ZRSVN - Zavod RS za varstvo narave 
- ZGO - Zakon o graditvi objektov 

 
 

Zap. 
št. 

Zav. št. 
občine 

Način 
prejema 

Vsebina pripombe Stališče  

1. 3505-
3/2013-
29 

PŠ 1. Podan je predlog za vključitev pripombodajalca kot lastnika 
števila hotelov v območju OPPN v proces oblikovanja novih 
prometnih režimov, zaradi opredelitve za koga in pod katerimi 
pogoji je dostop do objektov na cestah s spremenjenim prometnim 
režimom še možen. Opredeliti je potrebno način prvega dostopa 
gosta do hotela.     

Pripomba se upošteva, pripombodajalca se vključi v proces oblikovanja 
prometnih režimov. Dostop za goste hotelov bo omogočen, izda se jim 
dovolilnica. Občina v sodelovanju z lastniki hotelov predvidi sistemsko 
rešitev (klicno povezavo, prisotnost osebja, rezervacijo parkirnih mest), 
ki bo glede na obstoječe število parkirnih mest omogočala gostom že ob 
prvem prihodu dostop z vozilom do ponudnika storitev. 

 

   2. Predlog, naj se v objektu garažne hiše med hoteloma Jadran in 
Korotan poleg garaže dopusti tudi spremljajoče dejavnosti, npr. 
kongresno, prireditveno, gostinsko, ter da se pogoje glede 
časovnega okvira gradnje uskladi z investicijskimi plani 
pripombodajalca. 

Pripomba glede dopustnosti spremljajočih dejavnosti se ne upošteva. V 
občutljivem objezerskem prostoru se ne dopušča dodatnega zgoščanja 
programov, kar je tudi izhodišče nadrejenega akta - OPN. Gradnja 
garažne hiše zagotavlja zgolj potrebne kapacitete zaradi ukinitve 
parkirnih mest v vedutno izpostavljenem objezerskem prostoru. Težnja 
je, da se garažna hiša zagotovi v popolni podzemni izvedbi. 
Pripomba o uskladitvi časovnega okvira gradnje z investicijskimi plani 
pripombodajalca se smiselno upošteva ob upoštevanju plana izgradnje 
južne razbremenilne ceste, kar bo osnova za zaprtje Ceste svobode.   

 

   3. Do izgradnje garažne hiše med hoteloma Jadran in Korotan naj 
se ohranja vsa parkirišča za potrebe hotelov ter dopusti njihovo 
preurejanje ter da se hotelu Toplice skladno s kategorizacijo 5 
zvezdic v neposredni bližini hotela ohranja zasebna parkirna 
mesta vsaj v obstoječem obsegu.  

Pripomba se smiselno upošteva. Do izgradnje parkirne hiše se ohranja 
parkirna mesta v obstoječem obsegu oz. gabaritih določenih v ureditveni 
situaciji, povečevanje števila parkirnih mest ni dopustno. Dopustno je 
preurejanje parkirnih mest po principu "skupnega prostora" (angl. 
shared space). 

 

   4. Poleg novo predvidene lokacije garaže med hoteloma Korotan 
in Jadran naj se ohranja tudi v veljavnih prostorskih dokumentih 
predvidena lokacija garaže, pred hotelom Jadran. 

Pripomba se ne upošteva. Garaža pred hotelom Jadran bi zahtevala 
dovoz preko Ljubljanske ceste oz. Ceste svobode, kar bi okrnilo koncept 
Promenade kot osrednje peščeve površine. 

 



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve 

OPPN Ožje središče Bleda, spremembe dopolnjenega osnutka, november 2014 2 

Zap. 
št. 

Zav. št. 
občine 

Način 
prejema 

Vsebina pripombe Stališče  

   5. Pripomba želi pojasnilo, kje in na kakšen način je predvidena 
ureditev ploščadi pred hotelom Park, ter da se časovni okvir 
predlagane gradnje garažne hiše uskladi z investicijskimi plani 
pripombodajalca.  

Ploščadi ob Promenadi se oblikovno poenoti, predlagano je, da se 
natančnejšo rešitev ureditve določi v sklopu natečaja za Promenado. 
Vstopno ploščad se prometno razbremeni in oblikovno naveže na 
zasnovo hotela Park. Časovni okvir gradnje se uskladi z investicijskimi 
plani pripombodajalca in Občine Bled. 

 

   6. V hotelu Park naj se poleg predvidenih dejavnosti dopusti tudi 
spremljajoče programe, npr. Banko, trgovine, turistične agencije, 
konferenčne dvorane, zdravstveno oskrbo. 

Pripomba se upošteva. Poleg trgovskih stavb s klasifikacijo 12301, ki jih 
odlok že dopušča, se dopustijo še stavbe za storitvene dejavnosti s 
klasifikacijo 12304; (razen avtopralnic in stavb za oskrbo in nego hišnih 
živali ipd.), stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante vezane na 
preventivni zdraviliški turizem, s klasifikacijo 12640, ter druge poslovne 
stavbe: samo konferenčne in kongresne stavbe, s klasifikacijo 12203. 

 

   7. Poleg vzdrževanja objekta, nadomestne gradnje ter dozidave 
hotela Park naj se dopusti tudi rekonstrukcija in sprememba 
namembnosti posameznih delov objekta v okviru namenske rabe 
območja za turizem. 

Pripomba se smiselno upošteva. Pojem rekonstrukcije po ZGO je: 
"Rekonstrukcija objekta 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%". V konkretnem primeru bi 
bila rekonstrukcija dopustna LE v okviru obstoječih gabaritov. 
Sprememba namembnosti posameznih delov objekta v okviru 
namenske rabe objekta je dopustna. 

 

   8. Pripombodajalec bi želel sodelovati pri določitvi regulacijske 
linije za morebitno dozidavo hotela Park ter pri opredelitvi 
časovnega okvira, v katerem bi bilo potrebno izvesti predvideno 
garažno hišo ter ureditev vstopne ploščadi. 

Pripomba se upošteva, pripombodajalec bo povabljen k usklajevanju 
rešitev in pogojev. 

 

   9. Za objekt Kazina naj se poleg obstoječe dejavnosti (trgovina, 
gostinstvo, kultura in razvedrilo) dopusti tudi ureditev gostinske 
terase ob obalni fasadi, na spodnjem nivoju objekta. 

Pripomba se upošteva, ureditev gostinske terase je dopustna že v 
dopolnjenem osnutku OPPN.  
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   10. Poleg vzdrževanja in nadomestne gradnje objekta Kazina naj 
se pred izvedbo natečaja dopusti tudi rekonstrukcija objekta (lahko 
znotraj obstoječih gabaritov) ter sprememba namembnosti 
posameznih delov objekta v okviru namenske rabe objekta. Glede 
na investicijske plane pripombodajalca ter deljeno lastništvo na 
objektu ni pričakovati, da bi v bližnji prihodnosti pristopili k celoviti 
prenovi (novogradnji) objekta.  

Pripomba se smiselno upošteva. Rekonstrukcija je dopustna le v okviru 
obstoječih gabaritov. Sprememba namembnosti posameznih delov 
objekta v okviru namenske rabe objekta je dopustna. 

 

   11. Poleg vzdrževanja in nadomestne gradnje objekta Peglezen 
naj se dopusti tudi rekonstrukcija objekta (lahko znotraj obstoječih 
gabaritov) ter sprememba namembnosti v okviru namenske rabe 
objekta.  

Pripomba se smiselno upošteva. Rekonstrukcija je dopustna le v okviru 
obstoječih gabaritov. Sprememba namembnosti posameznih delov 
objekta v okviru namenske rabe objekta je dopustna. 

 

   12. Poleg obstoječe dejavnosti (hotel) naj se za hotel Trst dopusti 
tudi možnost spremljajočih programov, npr. trgovine, turistične 
agencije, gostinski lokali.  

Pripomba se upošteva. Poleg trgovskih in gostinskih stavb, ki jih odlok 
že dopušča, se dopusti tudi stavbe za storitvene dejavnosti s 
klasifikacijo 12304 (razen avtopralnic in stavb za oskrbo in nego hišnih 
živali ipd). 

 

   13. Poleg vzdrževanja hotela Trst naj se dopusti tudi 
rekonstrukcija objekta (lahko znotraj obstoječih gabaritov) ter 
sprememba namembnosti v okviru namenske rabe objekta.  

Pripomba se smiselno upošteva. Rekonstrukcija je dopustna le v okviru 
obstoječih gabaritov. Sprememba namembnosti posameznih delov 
objekta v okviru namenske rabe objekta je dopustna. 

 

   14. Poleg vzdrževanja objekta Panorama naj se pred izvedbo 
novogradnje dopusti tudi rekonstrukcija objekta (lahko znotraj 
obstoječih gabaritov).  

Pripomba se ne upošteva, ocenjeno je, da bi bilo najbolj smiselno 
zgraditi nov objekt. 

 

   15. Poleg predvidenih dejavnosti naj se v hotelu Toplice dopusti 
tudi možnost spremljajočih programov, npr. trgovine, turistične 
agencije, konferenčne dvorane, zdravstvena oskrba. 

Pripomba se upošteva. Poleg hotelskih in podobnih gostinskih stavb za 
kratkotrajno nastanitev, ki jih odlok že dopušča, se dopustijo še trgovske 
stavbe s klasifikacijo 12301, stavbe za storitvene dejavnosti s 
klasifikacijo 12304; (razen avtopralnic in stavb za oskrbo in nego hišnih 
živali ipd.), stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante vezane na 
preventivni zdraviliški turizem, s klasifikacijo 12640, ter druge poslovne 
stavbe: samo konferenčne in kongresne stavbe, s klasifikacijo 12203. 

 

   16. Poleg vzdrževanja hotela Toplice naj se dopusti tudi 
rekonstrukcija objekta (lahko znotraj obstoječih gabaritov) ter 
sprememba namembnosti v okviru namenske rabe objekta ter 
prenova glavnega vhoda v objekt. 

Pripomba se smiselno upošteva. Rekonstrukcija je dopustna le v okviru 
obstoječih gabaritov. Sprememba namembnosti posameznih delov 
objekta v okviru namenske rabe objekta je dopustna. 

 

   17. Pripombodajalec bi želel sodelovati pri oblikovanju pogojev za 
preureditev terase ob jezeru. 

Pripomba se upošteva, pripombodajalec bo povabljen k usklajevanju 
pogojev. 
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   18. Poleg vzdrževanja objekta čolnarne naj se dopusti tudi 
rekonstrukcija objekta (lahko znotraj obstoječih gabaritov) - nujno 
potrebna je celovita prenova vseh bivalnih enot. 

Pripomba se smiselno upošteva. Rekonstrukcija je dopustna le v okviru 
obstoječih gabaritov. Zapis glede celovite prenove bivalnih enot je 
verjetno napaka. 
Dopustna je tudi odstranitev čolnarne z novogradnjo v enakih gabaritih. 

 

   19. Pripombodajalec želi pojasnilo glede varovanja fasade objekta 
(ali gre le za ulično fasado ali vse fasade?). 

Gre za varovanje vseh fasad.  

      20. Za vse objekte bi bilo potrebno poleg vzdrževanja nujno 
dopustiti tudi rekonstrukcijo, saj vsak poseg v konstrukcijo (lahko 
tudi znotraj objekta) presega okvire definicije rednih vzdrževalnih 
del. 

Pripomba se smiselno upošteva. Rekonstrukcija objektov, ki so varovani 
kot kulturna dediščina, je dopustna le v okviru obstoječih gabaritov.  

 

2.  3505-
3/2013-
32 

email 1. Pripomba na 16. člen odloka, ki ne predvideva možnosti 
odstranitve in novogradnje objekta Vile Prešeren. Vila Prešeren se 
poseda, kar je verjetno posledica prvih večjih posegov v 60. letih 
prejšnjega stoletja, tem obremenitvam nezadostnega temeljenja 
ter lokacije v neposredni bližini jezera. Objekt je danes primerno 
vzdrževan in ni nevaren za opravljanje dejavnosti, smiselno pa je 
dolgoročno pripraviti pogoje, ki bodo v primeru, da sanacija 
objekta ne bi bila mogoča, omogočali odstranitev in novogradnjo 
objekta. Predmetne določbe je na podlagi strokovnih podlag in 
spremembe iz leta 2009 vključeval tudi trenutno veljavni prostorski 
izvedbeni akt - PUP središče Bleda.   

Pripomba se upošteva. Dopusti se tudi gradnja novega objekta.  

   2. Pripomba na 13. člen odloka, ki opredeljuje gostinsko opremo. 
Podaja v razmislek pomen logistike shranjevanja gostinske 
opreme, ki mora biti lahka in hitro prenosljiva. Predlagana oprema, 
kot so kovinski stoli z lesenimi nasloni, je težka, v primeru 
puščanja na terasi pa je vabljiva za tatove in vandale, nemalokrat 
se znajde v jezeru.  

Gostinske opreme ne bo določal odlok o OPPN (besedilo omenjenega 
člena bo črtano), temveč poseben občinski Odlok o urbani opremi. Pri 
določanju opreme bo upoštevana tudi logistika shranjevanja. 

 

   3. Pripomba na določila glede senčenja; možnosti senčenja so 
pomanjkljive, saj samo okrogle in kvadratne "marele" dajejo izgled 
šotorišča. Navedeno je bil estetski razlog, da je terasa Vile 
Prešeren zasenčena z jadri, ki ambientalno in estetsko bolje 
zaokrožijo odprt prostor.  

Pripomba se smiselno upošteva. Možnosti senčenja ne bo določal 
OPPN (besedilo člena bo črtano), temveč občinski Odlok o pomožnih 
objektih. Senčenje z jadri bo predvidoma dopustno. 
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   4. Pripomba na možnost dostopa do Vile Prešeren. Dostop bo 
dovoljen z dovolilnicami, ki pa je gost, ki bo v Vilo Prešeren ali 
soroden objekt prihajal, ne bo imel ob prvem prihodu. Težko je 
prodajati storitev turistične nastanitve, pri čemer gost ne more 
parkirati ob objektu, čeprav ima le-ta proste parkirne površine. 
Apel k ustrezni rešitvi, ki ne bo zavirala turističnega gospodarstva.  

Pripomba se ne upošteva. Občina v sodelovanju z lastniki objektov 
predvidi sistemsko rešitev (klicno povezavo, prisotnost osebja, 
rezervacijo parkirnih mest), ki bo glede na obstoječe število parkirnih 
mest omogočala gostom že ob prvem prihodu dostop z vozilom do 
ponudnika storitev. 

 

   5. Pripomba na urbano opremo, ki je danes ob obali jezera. 
Prostor od hotela Toplice do Grajskega kopališča je urban v 
odnosu do ostale obale jezera, zato bi urbana oprema morala biti 
drugačna in nakazovati urbanizirano zaledje obale. Bela 
tradicionalna klop, ki je bila v prostoru prisotna daljše obdobje, je 
lepo nakazovala urbanost in estetsko ustvarjala pridih tradicije 
preteklih časov. Klop, ki je v prostoru nameščena danes, je ličen 
izdelek, zelo primeren za ostalo, neurbano obalo Blejskega jezera. 
Predlog k razmisleku o beli barvi klopi in svetilke. S postavitvijo 
klopi in prodajne hišice pod stavbo občine se izgublja identiteta, ki 
je prepoznavna stoletja. 

Urbane opreme ne bo določal OPPN, temveč bo določena v posebnem 
občinskem odloku oz. na osnovi rezultatov javnega natečaja. Razmislek 
iz pripombe bo predmet natečaja.  

 

3.  3505-
3/2013-
33 

email 1. Za vse objekte je nujno dopustiti možnost rekonstrukcije, oz. 
prenove. Navaja primere prenove strehe z dotrajanim ostrešjem, 
kjer je obvezna pridobitev gradbenega dovoljenja, saj poseg 
presega dikcijo rednega vzdrževanja, ter uvajanje novih 
programov (spremljajočih dejavnosti) v obstoječe objekte ter 
pridobitev uporabnega dovoljenja za te prostore (npr. uvedba 
zdravstvene dejavnosti v hotel Toplice, ki bo omogočila delovanje 
hotela ter prihode gostov preko celega leta). Dikcija vzdrževanja v 
odloku navedenega ne omogoča. 

Pripomba se smiselno upošteva. Rekonstrukcija objektov, ki so varovani 
kot kulturna dediščina, je dopustna le v okviru obstoječih gabaritov. 

 

   2. S predlogi gradenj garažnih hiš se pripombodajalec strinja, želi 
pa, da se dopusti tudi možnost izgradnje garažne hiše pri hotelu 
Jadran, kot jo omogoča še veljavni PUP središče Bleda, saj bi v 
primeru popolne obnove - rekonstrukcije hotela Jadran omogočila 
dvig kakovosti in posledično višji nivo gostov. Predlog, naj se pri 
novih garažnih hišah omogoči tudi spremljajoče dejavnosti, npr. 
prireditvene prostore, ki jih za zmogljivosti pripombodajalca sicer 
zmanjkuje. 

Pripomba se ne upošteva. Garaža pred hotelom Jadran bi zahtevala 
dovoz preko Ljubljanske ceste oz. Ceste svobode, kar bi okrnilo koncept 
Promenade kot osrednje peščeve površine. Pripomba glede dopustnosti 
spremljajočih dejavnosti se ne upošteva. V občutljivem objezerskem 
prostoru se ne dopušča dodatnega zgoščanja programov, kar je tudi 
izhodišče nadrejenega akta - OPN.  

 



Stališča do pripomb iz javne razgrnitve 

OPPN Ožje središče Bleda, spremembe dopolnjenega osnutka, november 2014 6 

Zap. 
št. 

Zav. št. 
občine 

Način 
prejema 

Vsebina pripombe Stališče  

   3. Namembnost terase pri objektu Kazina ni opredeljena. Predlog, 
naj se opredeli kot gostinska oz. prireditvena terasa z otroškim 
igriščem. 

Pripomba se delno upošteva. Ob objektu Kazina je predvidena 
gostinska terasa na nivoju poti ob obali jezera, obstoječa terasa na 
nivoju Promenade se ohranja v obstoječi velikosti in namembnosti 
(gostinska terasa). Ponudba terase in ciljne skupine so odvisne od 
lastnika oz. ponudnika storitev. Območja za postavitev posameznih 
otroških igral bodo zagotovljena drugje. 

 

   4. Za parkovno zasaditev pred hoteloma Park in Toplice naj se 
opredeli maksimalna višina zasaditve, saj je pogled na jezero oz. 
grad ključni element nastanitve in produkta hotelov. Krošnje nad 
nivojem 1. nadstropja niso sprejemljive, saj zakrivajo pogled iz 
sobnega dela oz. konferenčnih dvoran. 

Pripomba se smiselno upošteva. Izbrana bo taka vrsta drevnine, da ne 
bo zastirala pogledov na jezero, predvsem pa usklajena z upravljavcem 
hotela. 

 

      5. Glede na to, da se implementacija nove ureditve prometnega 
režima odmika v prihodnost, pripombodajalec meni, da bo z 
Občino Bled uspel najti ustrezno rešitev, saj hotel Toplice 
predstavlja 5 * hotel, ki po kategorizaciji potrebuje določeno število 
parkirnih mest poleg hotela. Navedeno bi bilo potrebno upoštevati 
v obdobju od uveljavitve novega prometnega režima do izgradnje 
garažne hiše. 

Pripomba se delno upošteva, saj predvidena prometna ureditev 
omogoča fazno uvajanje prometnega režima.  Novih parkirnih mest v 
obstoječem stanju pa ni mogoče zagotoviti. 

 

4.  3505-
3/2013-
34 

email 1. V kolikor pride do realizacije nove povezovalne ceste od Ceste 
svobode proti Festivalni dvorani, je potrebno upoštevati, da naj bi 
objekt Prešernova cesta 35 ohranil varen dostop, t.j. dovolj daleč 
od cestišča. 

Pripomba se smiselno upošteva, predlog povezovalne ceste od Ceste 
svobode proti Festivalni dvorani se opusti, na novo predlagana 
dvosmerna cesta od Sokolskega doma do Festivalne dvorane bo 
omogočala varen dostop do objekta. V nadaljevanju te ceste se kot 
opcijo dopusti le interni dovoz do objekta Cesta svobode 7a. 

 

   2. Predlog, naj se ne odstrani stare ciprese, ki je tik ob načrtovani 
cesti od Ceste svobode proti Ferstivalni dvorani, ter da se ohrani 
dobršen del parkovne vegetacije, ki je ves čas zgledno 
vzdrževana. 

Pripomba se smiselno upošteva. Vegetacijo, predvideno za ohranjanje 
oziroma odstranitev, se določi na podlagi arboristične ocene. 

 

   3. V primeru realizacije nove povezovalne ceste od Ceste 
svobode proti Festivalni dvorani, naj se ohrani dostop za avto do 
objekta Prešernova cesta 35 in omogoči tudi tistega, ki je v načrtu 
(ob upoštevanju, da se omenjeno drevo ne odstrani), ker bi bil 
tako varnejši uvoz in izvoz.  

Pripomba se smiselno upošteva, predlog povezovalne ceste od Ceste 
svobode proti Festivalni dvorani se opusti, na novo predlagana 
dvosmerna cesta od Sokolskega doma do Festivalne dvorane bo 
omogočala dovoz do objekta. V nadaljevanju te ceste se kot opcijo 
dopusti le interni dovoz do objekta Cesta svobode 7a. 
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      4. Podpora predlogu, da se nova povezovalna cesta od Ceste 
svobode proti Festivalni dvorani ne izvede, pač pa naj se ustrezno 
razširi obstoječi dostop iz smeri TDV Partizan proti Festivalni 
dvorani. Tak predlog ocenjuje ustreznejši iz naslednjih razlogov: 
krajši dostop za vse na tem območju, manj potrebnega dela, manj 
motenj zaradi gradbenih posegov, nižji stroški, manj problemov s 
signalizacijo, manj hrupa, manj onesnaženja, ohranjanje zelenih 
površin. 

Pripomba se upošteva, predlog povezovalne ceste od Ceste svobode 
proti Festivalni dvorani se opusti, predlaga se dvosmerna cesta od 
Sokolskega doma do Festivalne dvorane. V nadaljevanju te ceste se kot 
opcijo dopusti le interni dovoz do objekta Cesta svobode 7a. 

 

5.  3505-
13/2013-
35 

email 1. Pripomba podaja mnenje, da je na Cesti za hotelom Jelovica že 
danes dvosmerni promet z izogibanjem, da širitev ni možna ter da 
je vsako povečanje prometa v tem delu nedopustno, saj je 
obstoječi interventni prehod že danes ves čas zaparkiran. V 
primeru, da se prehod odstrani, pripomba predlaga dopusten 
promet le za hiše Pod skalo. Podan je predlog, naj cesta od 
Prešernovega spomenika do Diagnostičnega centra ostane taka, 
kot je. 

Pripomba se ne upošteva. Omejitev motornega prometa v parkovnem 
območju, vključno z mirujočim prometom, je temeljno izhodišče prenove 
ožjega središča Bleda, zato je uporaba ceste za Hotelom Jelovica kot 
dovoza do objektov v severozahodnem delu obravnavanega območja 
optimalna možnost. Dovoz se uredi po principu "skupnega prostora" 
(angl. shared space), namenjenega tudi parkiranju vozil in lokalnemu 
dovozu. Dovoz bodo za motorni promet lahko uporabljali le imetniki 
dovolilnic, uvoz bo fizično omejen. Z namenom preprečevanja prevelike 
obremenitve te povezave se dopusti tudi časovno omejena (jutranja) 
dostava preko Promenade. Pri predvidevanju dogodkov je potrebno 
izhajati iz novih ureditev, ne obstoječega stanja, ki dejansko tega ne 
omogoča. 

 

   2. Pripomba podaja mnenje, da parkirna hiša ob hotelu Jelovica 
ne prinese dodatnih parkirnih prostorov, ker je lahko le v enem 
nivoju, saj se ne more poglabljati zaradi podtalnice, dvig pa ni 
sprejemljiv. Podaja predlog za izvedbo s travo pokritega 
parkirišča, sicer pa predlaga ureditev parkirne hiše na avtobusni 
postaji. 

Garažna hiša ob Hotelu Jelovica je internega značaja, parkiranje je 
možno urediti vsaj v dveh etažah. Območje garaže mora biti del celovite 
prenove hotela. Z OPN je garažna hiša na območju sedanje avtobusne 
postaje predvidena za potrebe širšega območja vaškega jedra Grad. 

 

   3. Pripomba podaja mnenje, da je krožišče pred Diagnostičnim 
centrom večinoma zaparkirano in da po njem krožijo le pešci in 
kolesarji, ker ne vedo, v katero smer naj gredo. Podaja predlog za 
namestitev oznake za prehod na Riklijevo cesto in ureditev črne 
gradnje. Podana je pripomba, da so možnosti za obnovo male 
hišice (Pod skalo 6) zelo nejasno opisane, predvsem za spodnji 
del ter da je vsako povečanje nad 10% celotne stavbe 
nesprejemljivo. 

Občina je pristojni inšpektorat ponovno pozvala k dokončni odstranitvi 
črne gradnje na poti Pod skalo. S predvideno rekonstrukcijo poti Pod 
skalo v sklopu vaškega jedra Grad bo prostorska orientacija za ljudi 
lažja, tej ureditvi ustrezno bo izvedena tudi prometna signalizacija. Nov 
prometni režim (prehodnost prostora za kolesarje in pešce, dovoz samo 
za imetnike dovolilnic) bo izboljšal sedanje dejansko neustrezne 
prometne razmere. 
Regulacija za objekt Pod Skalo je določena jasneje. 
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   4. Pripomba podaja mnenje, da Zdraviliški park sameva in da si 
redki obiskovalci ogledajo čebelnjak in medonosne rastline, otroci 
pa se igrajo na igralih. Pripomba podaja vprašanje, zakaj je 
čebelnjak in otroško igrišče potrebno odstraniti. Pripomba 
opozarja na obnovitev potočka skozi park. Pripomba podaja 
mnenje, da v paviljonu podnevi ni nikogar, ponoči pa se zbira 
mladina ter da redke prireditve park prenese brez posledic.  

Pripomba se delno upošteva. Skladno s pogoji ZVKDS in predlogom, s 
katerim je predvideno programsko in oblikovno poenotenje 
Zdraviliškega parka, je predvidena odstranitev oziroma premestitev 
vseh stihijsko umeščenih enostavnih objektov (med katere spadata tudi 
otroško igrišče in čebelnjak).Ureditev potočka se rekonstruira v 
obstoječem obsegu. Sicer pa je Zdraviliški park še naprej namenjen 
raznovrstnim prireditvenim in sejemskim dejavnostim mirnejšega in 
nemasovnega značaja. 

 

   5. V zvezi z Veslaško promenado pripomba podaja mnenje, da 
lahko promet in parkiranje ostane na delu Ceste svobode do 
Blegaša oz. Festivalne dvorane in na Veslaški promenadi do 
Prešernovega spomenika, saj naj z upoštevanjem omejitev hitrosti 
ta promet nikogar ne bi motil. Parkirišča naj se ustrezno uredi. 
Pripomba podaja mnenje da so parkirišča za Grajsko kopališče, 
Rikli in Prešeren lahko v obstoječem prostoru. 

Pripomba se ne upošteva. Omejitev motornega prometa, vključno z 
mirujočim prometom, je temeljno izhodišče prenove ožjega središča 
Bleda. Preko Promenade se dopusti le časovno omejena (jutranja) 
dostava. Parkirišča ob vilah Rikli in Prešern v omejenem obsegu 
ostajajo (samo za imetnike dovolilnic). 

 

   6. Pripomba podaja kritiko na novo urejeno sprehajališče ob obali 
jezera ter podaja vprašanje, zakaj je bilo potrebno odstraniti toliko 
grmov, dreves in značilen otoček ob štartu regate. Podaja predlog, 
naj bo zasaditev raznolika, tako, da je v vsakem letnem času 
zanimiva za ljudi in ptice. Pripomba podaja mnenje, da je 
posaditev vrb in gabrove živice dolgočasna in da je gaber v času 
cvetenja posebej alergen. Pripomba podaja vprašanje, zakaj se 
zasaditev načrtuje na novo, glede na to, da je koncept zasaditve 
po Svenssonu in bratih Čop jasen. Pripomba podaja kritiko na 
odvajanje meteorne vode ob sprehajalni poti ter mnenje, da je 
prostora za obiskovalce premalo, saj jih dodatno omejuje ograja, 
ki po mnenju pripombodajalca izgleda kot električni pastir. Podaja 
predlog, da se ob poti položi travno rušo ter kritizira začasne 
smetnjake. Predlaga, naj travnata površina v parku omogoča 
sedenje in ležanje, na kritičnih točkah pa naj se v izogib temu 
zasadi grmovje. Pripomba podaja mnenje, da ob postavljenih 
opozorilnih znakih na čuvanje trave ljudje delajo prav to, saj ni 
nobenih sankcij.  

Izraženo je mnenje. Ob rekonstrukciji poti ob jezeru je bila drevnina 
odstranjena na podlagi arboristične ocene. Otoček ob štartni hišici je 
nastal spontano in nima zgodovinske osnove. Pripomba glede zasaditve 
se smiselno oz. deloma upošteva. Za celotno območje OPPN bo izdelan 
zasaditveni načrt skladno z zahtevami ZVKDS, ZRSVN in arboristično 
oceno. V zasaditvenem načrtu bo določena razmestitev in vrste 
drevnine (predvidoma tudi vrbe in gabrove živice). Zasaditveni načrt bo 
zasnovan ob upoštevanju kakovostnih izhodišč, ki jih je zastavil 
Svensson oziroma brata Čop.Odvajanje meteorne vode ob poti je 
izvedeno z drenažo. Zaradi spiranja zemljine še pred vzpostavitvijo 
zatravljene površine na nekaterih mestih voda zastaja, kar se sanira. 
Širina sprehajalne poti je enaka, kot je bila pred rekonstrukcijo in je 
usklajena z ZVKDS. Ograja je začasna in je namenjena zaščiti površin 
ob poti do optimalne razrasti zatravljene površine. Smetnjaki so začasni 
in bodo nadomeščeni glede na katalog urbane opreme. Zasaditev 
kritičnih točk z grmovjem bo predvidena v zasaditvenem načrtu.  
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   7. Park med Festivalno dvorano in Park hotelom potrebuje več 
klopi in poti, čeprav so tu ljudje le v sezoni in ob vikendih. Predlog 
za zasaditev dela parka - travnika s čimvečjo pestrostjo rastlin in 
živali, po kateri Slovenija slovi. Pripomba podaja mnenje, da so 
žarnice v lučeh ob cesti premalo močne, ob jezeru pa je pot zelo 
osvetljena. 

Pripomba se ne upošteva. Skladno z zahtevami ZVKDS se obstoječi 
sistem poti ohranja, smiselno se preoblikuje le navezave obstoječih poti, 
nove poti niso predvidene. 
Zasaditev bo opredeljena v zasaditvenem načrtu (glej predhodni 
odgovor). 
Svetilnost svetil se prilagodi Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. 

 

   8. Pripomba podaja mnenje, da je osvetljenost poti okoli jezera 
ponoči nezadostna zaradi pregorelih ali prešibkih žarnic, mestoma 
pa je prevelika (pri Vili Prešeren in hotelu Toplice, snopi svetlobe 
gredo že leta mimo grajske skale v nebo). Podan je predlog za 
diskretno osvetlitev vodnjaka pod Park hotelom v parku. 

Pripomba se deloma upošteva. Svetilnost svetil je določena na podlagi 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, pri 
čemer je občina pristojna zgolj za javno razsvetljavo. Vodnjak se lahko 
osvetli v skladu s konceptom razsvetljave celotnega območja, ki ga 
potrdi ZVKDS. 

 

   9. Podana je pripomba, da je v določilih za Riklijevo vilo poleg 
postavitev panojev za zakritje fasad, potrebno predvideti tudi 
zakritje strehe, saj je z gradu najbolj opazna.  

Pripomba se upošteva. Prekritje bo dopustno.  

   10. Pripomba podaja kratkoročne izboljšave ožjega središča Bled, 
ki prebivalce in obiskovalce centra Bleda motijo: 

   

   - občutno povečanje glasnosti in časa zvonenja v cerkvi sv. 
Martina, 

Pripomba se ne nanaša na konkreten prostorski akt.  

   - kurjenje odpadkov v pečeh, zaradi česar je ponoči zrak zadušljiv 
in je potrebno zapirati okna, 

Pripomba se ne nanaša na konkreten prostorski akt.  

   - ob jezeru še vedno iz vsakega drugega jaška smrdi kanalizacija; 
najhuje je pod hotelom Toplice do konca kopališča hotela Toplice 
in pri privezu za pletne pod Kazino, 

Za projekt novogradnje fekalnega in obnove meteornega 
kanalizacijskega sistem je pridobljeno gradbeno dovoljenje, izvedba bo 
najverjetneje sovpadala s prenovo Promenade.  

 

   - luknje na cestah in poteh bi lahko tako hitro krpali, kot se 
odstranjuje potencialno nevarna drevesa in veje, 

Pripomba se ne nanaša na konkreten prostorski akt.  

   - na nekaterih zemljiščih se invazivne rastline nemoteno 
razraščajo, zato jih mora vsak na svojem zemljišču odstraniti, 

OPPN določa pogoje za odstranjevanje invazivnih rastlin in 
preprečevanje njihovega razraščanja. 

 

      - največ motečega hrupa okoli jezera povzročajo puhalniki, s 
katerimi delavci odpihavajo listje s poti. Vse dopoldneve ta hrup 
odmeva po celi jezerski skledi. Z metlo in grabljami bi bilo bolj 
učinkovito in neslišno. 

Pripomba se ne nanaša na konkreten prostorski akt. Občina bo 
pripombo posredovala izvajalcu javne službe. 
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6.    OS Pripomba podaja opozorilo v zvezi z 2. točko 8. člena, in sicer naj 
se pri izbiri kamna za tlakovanje promenade preveri in upošteva 
tudi njegova kakovost v smislu odpornosti na vožnjo fijakerjev.  

Pripomba se upošteva, pogoj v zvezi z izbiro tlaka se vključi v določila 
odloka. 

 

7.    OS Pripomba na 7. člen, 5. alinejo, kjer je napisano, da je dopustno 
zasebno parkirišče pri Rikliju. Pripombodajalec je mnenja, da v 
oddaljenosti 50 m od jezerske obale ni dopustno zgraditi 
parkirišča, ki je v peščeni izvedbi, saj izcedna olja gravitirajo 
neposredno v jezersko skledo. V kolikor se lokacija parkirišča 
ohranja, meni, da je potrebno namestiti vsaj oljne lovilce in 
nepropustne tlake. 

Pripomba se smiselno upošteva, parkirišče je zmanjšano na 5 parkirnih 
mest, v odloku se določi pogoj v zvezi s tehnično rešitvijo parkirišča na 
način, da se prepreči onesnaženje voda. 

 

8.   OS 1. Pripomba podaja mnenje, da je odmik prometa od jezera dobra 
rešitev. V zvezi s prestavitvijo glavne prometne žile za Festivalno 
dvorane podaja vprašanje, ali gre za cesto z enosmernim 
prometom.   

Cesta za Festivalno dvorana ni glavna prometna žila, ta ostaja 
Prešernova cesta. Dopolnjeni osnutek je predvideval enosmerno cesto, 
v predlogu OPPN se nova cesta opusti, po novem je predlagana 
dvosmerna cesta med Sokolskim domom in Festivalno dvorano (samo 
za imetnike dovolilnic). 

 

   2. Pripomba podaja strinjanje z dopustnostjo gradnje podzemnih 
garaž, saj prav parkiranje na Bledu predstavlja velik problem, 
predvsem v turistični sezoni. Pripomba podaja predlog preveritve 
vseh lokacij, ki potencialno še obstajajo poleg štirih že predlaganih 
in če so možnosti, da se te tudi dopustijo. 

Opravljena je dodatna preveritev, druge lokacije podzemnih garaž 
znotraj območja OPPN niso možne. 

 

      3. Pripomba izraža naklonjenost do izvedene hortikulturne 
ureditve v parku, ki je zelo pomembna za Bled. Meni, da je 
izvedena ureditev izzvala pozitiven odziv tako pri domačinih, kot 
tudi pri obiskovalcih, da prinaša Bledu neke razvojne premike in 
da jo je zato smotrno podpreti. 

Pripomba podaja mnenje.   

9.   OS 1. Pripomba izraža pohvalo k pripravi osnutka in podporo k 
prometni ureditvi s pripombo, da se razmisli o kakšni vmesni 
rešitvi za prometni režim, glede na to, da je vse naravnavo na 
razbremenilne ceste, kar je prav in dolgoročno, na žalost pa je to 
predvsem dolgoročen cilj izgradnje razbremenilnih cest.  

Pripomba podaja mnenje. Prometna rešitev omogoča faznost - 
postopno ukinjanje motornega prometa. 

 

   2. Podpora odstranitvi parkirišč iz parkov ob neki pametni 
prometni ureditvi, ki bi to omogočala. 

Pripomba podaja mnenje.   

   3. Nestrinjanje z gradnjo parkirišča pod kostanji pri Riklijevi vili, saj 
meni, da je obstoječe parkirišče pod kostanji moteče. 

Pripomba se smiselno upošteva, parkirišče je zmanjšano na 5 parkirnih 
mest. 
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      4. Predlog k previdnosti pri zamenjavah samih zemljišč ob objektu 
Vile Rikli; strinja se, da je potrebno pridobiti zemljišča ob jezeru v 
občinsko last, kljub temu pa, kot sam razume, ta zamenjava 
omogoča to gradnjo 16 oz. 18 parkirišč ob Riklijevi vili. 

Z zamenjavo zemljišč se zagotovi zaokroženo lastništvo zemljišč ob 
Riklijevi vili in vzdolž obale jezera. 

 

10.  OS 1. Pripomba izraža mnenje, dokler ne bo severne obvoznice, 
parkirnih hiš in prestavljene avtobusne postaje, se promet na tem 
področju ne more bistveno zmanjšati, zato podaja predlog, da se 
zastavi strategija del in pove, da je prav severna obvoznica najbolj 
pomembna. 

Pripomba podaja mnenje. Prometna rešitev omogoča faznost in 
postopno izboljševanje prometnih razmer. Zaradi pomena severne 
obvoznice vzporedno že poteka priprava OPPN za njeno umestitev v 
prostor, ki bo predvidoma zaključena do konca leta 2014. 

 

      2. Pripomba podaja predlog, naj pri obnovi parkov sodeluje team 
strokovnjakov namesto družbe, ki prodaja sadike dreves, ter 
poziva, da se izraža več spoštovanja do drevja in okrasnega 
grmovja, ki je bilo zasajo v letu 1980. 

Pripomba se smiselno upošteva. Zasnova prenove parkov bo izdelana 
skladno z zahtevami ZVKDS, ZRSVN in arboristično oceno. V 
zasaditvenem načrtu bo določena razmestitev in vrste drevnine. 
Zasaditveni načrt bo zasnovan ob upoštevanju kakovostnih izhodišč, ki 
jih je zastavil Svensson oziroma brata Čop. 

 

11.  OS 1. Pripomba podaja mnenje, da Festivalna dvorana na spada v to 
okolje, da ni sodobna in času primerna.  

Izraženo je mnenje.  

      2. Pripomba podaja predlog, da se objekt Festivalne dvorane 
izvzame iz Registra kulturne dediščine.  

Izvzetje objekta iz Registra kulturne dediščine ni v pristojnosti Občine 
Bled. 

 

12. 3505-
3/2013-
36 

email 1. Pripomba k vsebini 24. člena odloka; nestrinjanje z določilom, 
naj se smer slemena objekta obrne vzporedno s Cesto svobode. 
Sprememba smeri slemena objekta Cesta svobode 7 vzporedno z 
ulico bi presegala dopustno 10 % povečanje prostornine, 
poslabšal bi se tudi izgled vile. Strešna okna želijo nadomestiti s 
frčadami. Poleg dopustnih vrst objektov pripomba predlaga tudi 
12301 Trgovske stavbe v pritličju, ter da se namesto 12111 
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev predvidi 
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, z 
razlogom, ker je pri gostinskih objektih potrebno upoštevati 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za 
opravljanje gostinske dejavnosti, v okviru obstoječega oz. 
dopustnega 10 % povečanja prostornine objekta pa ni mogoče 
zagotoviti takih pogojev za objekte znotraj klasifikacije 12111 
Hotelske in podobne gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.  

Pripomba, ki se nanaša na oblikovanje strehe, se delno upošteva. Smer 
slemena objekta se ohranja, dopustna je izvedba strešnih oken. 
Pripomba, ki se nanaša na dopustne dejavnosti, se upošteva v delu, ki 
zadeva dopustnost trgovskih stavb v pritličju (klasifikacija 12301). 
Pripomba se ne upošteva v delu, ki zadeva dopustnost klasifikacije 
12120 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, saj 
predlog ni skladen z določili nadrejenega akta - OPN. 
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   Pripomba predlaga določitev pogojev za ureditev dveh apartmajev 
po pogojih 45. člena v povezavi s 33. členom navedenega 
pravilnika. Ker bi se apartmaja uredila v sedanjih stanovanjskih 
prostorih, bi bilo za objekt potrebno predvideti tudi spremembo 
namembnosti objekta ali njegovega dela. 

Pripomba se ne upošteva. OPN za objekt Cesta svobode 7 in 7a 
dopušča obstoječo poslovno stanovanjsko rabo, hkrati pa v namenski 
rabi BT dopušča zgolj objekte s klasifikacijo 12111 Hotelske in druge 
podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, 
gostišča in podobne stavbe za nastanitev). OPN v namenski rabi BT ne 
dopušča objektov klasifikacije 12120 (mladinska prenočišča – hostli, 
bungalovi, apartmajska naselja, apartmaji) razen hotelskih apartmajev.  

 

   2. Pripomba k vsebini 27. člena odloka; določilo za gradnjo 
novega objekta "Kritina je sive barve, streha je lahko dvo - ali 
štirikapna. Izstopajoči elementi strehe niso dopustni." naj se 
spremeni. Štirikapna streha je za Bled neznačilna, prav tako 
pripombodajalec želi, da se dopustijo izstopajoči elementi strehe, 
če se s tem misli frčade ali strešna okna, saj so frčade ter izzidki v 
smislu osnih rizalitov na fasadi pogost element na strehah blejskih 
vil. 

Pripomba se delno upošteva. Streha novega objekta je lahko dvo kapna 
ali ravna. Izstopajoči deli strehe niso dopustni, dopustne so frčade 
skladno z določili nadrejenega akta OPN. 

 

      3. Pripomba k vsebini 25. člena odloka; za objekt Cesta svobode 9 
(Blegaš) je podan predlog, naj se omogoči tudi prekritje gostinske 
terase ob objektu na severni strani. Streha nad to teraso v 
prostoru ni vizualno izpostavljena, omogočala pa bi opravljanje 
gostinske dejavnosti preko celega leta. 

Pripomba se upošteva, pri čemer je potrebno upoštevati gradbeno mejo 
prekritja strehe. Obravnavana terasa je lahko le pokrita s streho, ne sme 
pa se zapirati.    

 

13. 3505-
3/2013-
37 

email 1. Pripomba podaja poziv k odstranitvi dreves vrste veliki ali visoki 
pajesen iz območja ožjega središča. Drevo je izjemno 
problematično in predstavlja eno najhujših invazivnih vrst v 
Sloveniji, je strupeno in lahko povzroča zdravstvene težave. 
Pripomba opozarja, da tovrstno drevo raste tudi na vrhu Višč, na 
Mlinem pred mostom,... Podano je opozorilo k odstranitvi 
japonskega dresnika, ki raste med živo mejo na promenadi ter 
med tisami na robu parka pod hotelom Jelovica, kjer je izjemno 
obsežno rastišče. 

Pripomba se upošteva. V arboristični oceni so ta drevesa predvidena za 
odstranitev. 
V Odloku je člen, ki govori o odstranitvi invazivnih rastlin. 

 

   2. Pripomba k dolgi, ravni promenadi brez osenčenja; podan je 
predlog, naj se na promenadi predvidi drevored, ki bo skladen z 
obstoječimi lučmi in ne bo zastiral pogleda proti jezeru (pričetek 
krošnje pri 2,5 - 3 m, na pločniku med lučmi in živo mejo). 

Pripomba se ne upošteva. Drevored ob Promenadi oblikovno ni v 
kontekstu zasnove obstoječih parkovnih površin. 
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   3. Predvidi naj se prireditveni prostor, ki bo trajen, lesen, pokrit, a 
iz vseh strani odprt oder, če se da okrogel. Na delu parka okoli 
spomenika šahovski olimpijadi naj se teren pripravi tako, da je 
možnost vzpostavitve montažnih klopi (naravni amfiteater), s 
čimer se prepreči teptanje trave. Promenada naj se načrtuje tako, 
da ima vmes kak ovinek, "zaliv", kjer se kaj dogaja oz. je otok z 
vodo, klopmi, majhno ploščadjo - odrom za ulične nastope in 
drevesi.  

Pripomba se ne upošteva. Trajen prireditveni prostor ni predviden, saj je 
v bližini več dvoran, v Zdraviliškem parku je tudi paviljon, namenjen 
realizaciji prireditev in nastopov. Promenada je namenjena manjšim 
prireditvam (tudi uličnim nastopom), za večje prireditve so predvidene 
nadomestne lokacije. 
V območju pod  Festivalno dvorano se dopusti postavitev začasne 
urbane opreme za izvedbo prireditev, predvidi se elemente, ki 
omogočajo preprosto pritrditev opreme (klopi, odrov). 

 

   4. Na promenadi ali kje drugje naj se umesti tudi zimski sejem 
domače in umetnostne obrti, ki bi se izvajal v hišicah, primernih za 
rokodelske dejavnosti. To pomeni, da ima hišica vrata na desni 
strani, če gledamo od spredaj, ki se odpirajo ven in nazaj. 
Sprednja deska, ki pokrije okno in se čez dan spusti navzdol, 
mora imeti naslon (noge), da se lahko podpre in nanjo postavi 
izdelke. Sejem bi bilo najbolje postaviti v krogu, ali pa v skupinah 
po nekaj hišic, da se ustvari izgled mini vasice, nikakor pa v dolgo 
vrsto ali dve. Nekje mora biti tudi predviden prostor za ognjišče, 
saj smo po izkušnjah iz prejšnjih let ugotovili, da brez ognja in 
okrasitve na novoletnem sejmu ne gre. Ogenj združuje in vabi ljudi 
v temni, mrzli zimi! 

Pripomba je upoštevana. Širina Promenade omogoča postavitev hišic 
ali stojnic za izvedbo različnih "sejmov". Oblika stojnice oziroma hišice 
ni predmet OPPN, temveč posebnega občinskega odloka, ki bo določal 
urbano opremo oz. pomožne objekte. 

 

   5. Na celotnem območju OPPN ni predvidenega niti enega pitnika 
(javnega vira pitne vode), čeprav se na Bledu radi hvalimo s čisto 
vodovodno vodo. Edina "javna pitna voda" je na območju bivše 
tržnice na popolnoma neprimernem mestu, drugi viri vode so v 
gostinskih lokalih in v plačljivih javnih straniščih. Nujno je torej 
postaviti pitnik v Zdraviliški park, kjer je sejem domače obrti, pri 
Fijakerjih, na Promenadi in pri igralih v Zdraviliškem parku in še 
kje, kjer je vodovod blizu. Tudi sicer bi se lahko postavilo nekaj 
fontan. To je prostor, kjer se zbirajo ljudje, je hladno in je pitna 
voda. Pitnike je treba predvideti tudi izven tokratnega OPPN na 
poti okoli jezera (Mlino, Camp Zaka, Veslaški center). 

Pripomba se upošteva. Lokacije pitnikov bodo predvidene s 
podrobnejšimi načrti v sklopu posameznih ureditev. 
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   6. Čebelnjak je edinstven primer slovenske čebelarske in 
arhitekturne dediščine in je posebnost v svetu. V tem delu parka ni 
moteč, je nekoliko zaščiten pred slučajnimi obiskovalci, a si ga vsi 
radi pogledajo. Čebelarjev je na svetu toliko ali več kot lovcev ali 
ribičev in vsak si ga z zanimanjem ogleduje. Tudi če obiskovalec 
dobi alergično reakcijo zaradi pika čebele, je le 15 m stran 
Diagnostični center, kjer ga lahko primerno in strokovno oskrbijo. 
Obiskovalci si želijo tudi poizkusiti med in si ogledati notranjost, a 
tega zaenkrat (še) ni. 

Pripomba podaja mnenje. Skladno s pogoji ZVKDS in predlogom, s 
katerim je predvideno programsko in oblikovno poenotenje 
Zdraviliškega parka, je predvidena odstranitev oziroma premestitev 
vseh stihijsko umeščenih enostavnih objektov (med katere spada tudi 
čebelnjak). Predlagamo, da se čebelnjak prestavi na pobočje pod 
cerkvijo. 

 

   7. Igrala v Zdraviliškem parku so lepo odmaknjena od prometnic, v 
senci in na primernem mestu. Igrala je treba le posodobiti in jih 
zamenjati z modernejšimi, tudi z vidika razvoja otrok 
primernejšimi. Na svetu in v Sloveniji obstajajo strokovnjaki, ki 
znajo izdelati didaktične, tematske in druge vrste igral, ki niso 
draga, so iz naravnih materialov in omogočajo vse kaj drugega, 
kot le guganje ali plezanje po lestvah. Ohraniti igrišče na tej 
lokaciji, a ga povsem predelati s sodobnejšimi, nezaprtimi in 
varnimi igrali. S tem se bo tudi zmanjšal nočni obisk tega igrišča, 
saj je tudi za "velike otroke" leseni gradič idealno skrivališče za 
konzumacijo dovoljenih ali nedovoljenih opojnih sredstev. Pri tem 
pa seveda nastajajo nevarni odpadki, ki jih je treba redno čistiti. 

Pripomba podaja mnenje. Skladno s pogoji ZVKDS in predlogom, s 
katerim je predvideno programsko in oblikovno poenotenje 
Zdraviliškega parka, je predvidena odstranitev oziroma premestitev 
vseh stihijsko umeščenih enostavnih objektov (med katere spada tudi 
otroško igrišče). 
 

 

   8. Ob morebitni ukinitvi brezplačnega in nikogar motečega igrišča 
v Zdraviliškem parku bi se otroci lahko igrali le še ob gostinskem 
lokalu Vile Prešeren. Sicer je za nekatere starše to idealno, ko se 
prepustijo dragi kavici, medtem, ko se otroci sami igrajo, za 
nekatere pa je to moteče, namreč, če se otrok igra, starš nekje 
čaka. Nekateri nimajo denarja za drago kavico in bodo postopali 
tam okoli, ne bodo smeli sedeti pri mizah brez naročila. Zraven pa 
bo igrala glasba na odru poleg igrišča. Oder v senci, otroci na 
soncu in samo za bogate. Predlagam, da igrišče pri Vili Prešern 
ostane na sedanjem mestu, trikotni travnik pri Vili Prešern pa naj 
ostane javni park brez balonov in napihljivih mega toboganov. 

Pripomba podaja mnenje. Obstoječe igralo v Zdraviliškem parku se 
lahko ohrani, predlog igrišča ob Vili Prešeren je opuščen, dopustna je le 
postavitev igrala. Postavitev začasnih premičnih igral (napihljivih 
konstrukcij) ni dopustna. 
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   9. V del Zdraviliškega parka ali nekam drugam (v prostor pod 
Škrbino, Partizan, Promenada, Zdraviliški park pod Jelovico...) je 
treba umestiti odprt, a pokrit javni prireditveni prostor za branje, 
izvedbo predavanj, za vedrenje ob dežju, predstavitve ob obiskih 
šolskih skupin in avtobusov..... Zadostoval bi večji okrogli paviljon, 
prostor s stoli ali klopmi za cca 40-50 ljudi z elektriko, . Problem na 
Bledu je namreč izvedba dogodkov poleti, saj je v knjižnici 
neprimerno in prevroče, zunaj pa se ljudje radi družijo, a se nimajo 
kje. Ljudi tudi nimaš kje zbrati v dežju, razen, da se stiskajo po 
gostinskih terasah. Bled pravzaprav sploh ima pokritega odprtega 
javnega prostora, zato je tak paviljon nujen. Sicer pa bi se lahko 
za ta namen uporabil tudi pokrit leseni oder na prireditvenem 
prostoru na promenadi (pripomba pod točko 3). 

Pripomba se ne upošteva. Trajen prireditveni prostor ni predviden, saj je 
v bližini več dvoran, obenem je v Zdraviliškem parku tudi paviljon 
namenjen raznim nastopom. Promenada je namenjena manjšim 
prireditvam (tudi uličnim nastopom), za večje prireditve so predvidene 
nadomestne lokacije. Ob Promenadi je predvidena postavitev klopi ter 
ostale urbane opreme. 

 

   10. Nemudoma je treba odstraniti "varovalne ograjice" med potjo 
in travo ob jezeru. Ljudje niso ovce ali krave, vedo, kaj se sme in 
kaj ne, v vsakem javnem parku na svetu ljudje stopijo na travo. 
Trava pa mora biti tako vzdrževana in take vrste, da to prenese. 
Več je treba zasaditi dišečih in cvetočih grmovnic, čeprav se 
strinjam, da mora biti park bolj domačega rastlinstva kot tujega, a 
kak lep grm bi lepo preprečil hojo po travi. Drevesa je treba ob 
obnovi parka nemudoma zasaditi nazaj na ista mesta, uporabljati 
visoke sadike. Upoštevati originalni Swensonov načrt. 

Pripomba se delno upošteva. Ograja je začasna. Zasaditev bo 
obravnavana v zasaditvenem načrtu, ki bo izdelan skladno z zahtevami 
ZVKDS, ZRSVN in arboristično oceno. Zasaditveni načrt bo zasnovan 
ob upoštevanju kakovostnih izhodišč, ki jih je zastavil Svensson oziroma 
brata Čop. 

 

   11. Iz stavbe Kazine je treba preseliti Casino, saj zaseda 
najelitnešo pozicijo ob jezeru, a so okna od znotraj prevlešena s 
črno tapeto, ki ne prepušča dnevne svetlobe. Torej je Casinoju 
vseeno, kje je, saj mu razged ni pomemben. Med casinojem in 
jezerom je odlična možnost terase, ki je že pokrita z balkonom 
Kavarne. Sedaj ni tam nič. Preučiti je treba možnost povrnitve 
stare Kazine s premično streho. 

Pripomba podaja mnenje. Občina se s pripombo strinja. Temu ustrezno 
je določena namenska raba zemljišča Kazine, ki dejavnosti igralništva 
ne dopušča. Igralnica je z OPN dopuščena v objektu Pristave. Kljub 
temu pa občina nima večjega vpliva na to, kdaj bo lastnik igralnico 
preselil z obstoječe lokacije.   

 

   12. Parkirišče ob Riklijevi vili je nesprejemljivo, dokler vila ni 
renovirana. Ko bo renovirana, se bo "izračunalo", koliko mest 
potrebuje in se jih, glede na bližino jezera strokovno uredi, tako 
kot je parkirišča treba urediti (primerna podlaga, drenaža, lovilci 
olj...), ne pa da so na zemlji med drevesi! Do takrat pa parkirišče 
NE, tudi sedanje stanje je nesprejemljivo in ekološko sporno! 

Pripomba se smiselno upošteva. Za ureditev ob Riklijevi Vili je lastnik 
pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje. Do izvedbe projekta bodo 
parkirišča odstranjena, površina pa zatravljena. 
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   13. Kvadratne ali okrogle mize in podstavki za senčnike; je to res 
treba predpisovati? Jasno je, da ima vsak lokal svojo idejo, 
zgodbo in zmožnosti, kar se tiče terase, ne opažam pa, da bi mi to 
povzročalo zmedo! Različnost je naj pomembejša! Za nekatere 
lokale so okrogle mize bolj primerne od štirioglatih, saj na majhni 
terasi pri dveh-treh okroglih mizah sedi več ljudi, kot pa pri oglatih. 
Ali je namen štetje gostov? Prav tako nesmiselna je menjava 
okroglih podstavkov za senčnike. Mar morajo biti vsi od istega 
proizvajalca? Ko bodo vsi imelo predpisani opremo, pa boste še 
vedno dovolili tiste tri šotore na terasi trgovskega centra Gadafi? 

Pripomba podaja mnenje. Del prenove območja je tudi poenotenje oz. 
uskladitev gostinske opreme s celovito zasnovo območja. Dopustno 
gostinsko opremo bo določil poseben občinski odlok v zvezi z urbano 
opremo oz. vzdolž Promenade javni natečaj. Določila odloka o OPPN v 
zvezi z opremo gostinskih vrtov bodo črtana. 

 

      14. Odmik prometa od jezerske sklede je res nujen. Toda, ali za 
vsako ceno? Povezovalna cesta čez travnik pod Škrbino uniči vse 
možnosti tega travnika, saj bi se park lahko nadaljeval nanj in se 
razširil v res lep, sonaraven park slovenskih tipov rastlinja, kjer bi 
lahko predvideli tudi botanični vrt. Predlog je, na da se na 
promenadi vzpostavi delno zaprto območje z možnostjo dostave 
do 8h ali 9h, max. do 10h. Promet bi tekel za dostavo od Jelovice 
do Blegaša enosmerno navzdol, za Blegošem pa bi se priključil na 
obstoječo cesto ob Festivalni dvorani. Od tam naprej pa isto kot 
sedaj do Ledene dvorane in ven na Prešernovo. Tudi v Ljubljani in 
drugod, kjer so zapirali promet niso delali mini obvoznic. Tudi do 
Vile Prešern in do Park hotela in lokalov tam bi bil možen dovoz 
do določene ure. Za stanovalce CS 7, 7A bi bil možen dovoz do 
doma z dovolilnico (glej Kranj). 

Pripomba se smiselno upošteva. Predlog povezovalne ceste od Ceste 
svobode proti Festivalni dvorani (pod Škrbino) se opusti, predlaga se 
dvosmerna cesta od Sokolskega doma do Festivalne dvorane. V 
nadaljevanju te ceste se kot opcijo dopusti le interni dovoz do objekta 
Cesta svobode 7a. Dostava bo možna tudi preko Promenade do 
Festivalne dvorane. 

 

14.  3505-
3/2013-
38 

email Pripomba k določilom za objekt Cesta svobode 7; nestrinjanje z 
določbo, da se smer slemena obrne vzporedno z ulico, saj naj bi 
vila ohranila obstoječo obliko. Predlog, naj se dopusti pokritje 
terase in izvedba frčad ter izvedba enotnega nadstreška v pritličju. 

Pripomba se delno upošteva. Glej stališče k pripombam pod točko št. 
12. 

 

15. 3505-
3/2013-
42 

PŠ 1. Pripomba predlaga, naj se v objektu Pod skalo 6 dopusti tudi 
vrste objektov 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, saj je za 
predlagan objekt pripravljena idejna zasnova za delno širitev 
dejavnosti Diagnostičnega centra. 

Pripomba se upošteva. Raba objekta Pod skalo 6 mora biti podrejena 
oz. komplementarna rabi sosednjega objekta DC (pisarne, dodatne 
ambulante, sobe). 
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   2. Glede na dejstvo, da je obstoječi objekt Pod skalo 6 po svojih 
malih zunanjih gabaritih povsem izven merila okoliških stavb, naj 
se dopusti vsaj do 30 % tlorisno povečanje obeh nadzemnih etaž, 
kot predlaga tudi že omenjena idejna zasnova. 

Pripomba se ne upošteva. Predlog ni skladen z varstvenimi režimi 
kulturne dediščine.   

 

      3. Poziv k ponovnemu razmisleku o celovitejši rešitvi vprašanja 
bivanja in delovanja Diagnostičnega centra na Bledu na lokaciji 
Pod skalo oz. k ponovni obravnavi predloga dopolnitve OPN, ki ga 
je občina prejela 6.6.2013. Idejna zasnova, ki jo je izdelala Atelier 
arhitekti v marcu 2013 je glede na sosedske parcele kompromisna 
varianta prvotne širitve Pod skalo, za katero meni, da bi zadovoljil 
potrebe po dodatnih prostorih, ki jih Diagnostični center potrebuje, 
po drugi strani pa njegova umestitev v varovano okolje ne bi 
pomenila prevelikega posega glede na obstoječo pozidavo 
sosednjih parcel.  

Pripomba izraža mnenje. Dolgoročen razvoj in širitev diagnostičnega 
centra, ki je v interesu tudi lokalne skupnosti, je na lokaciji izven 
območja OPPN, saj obstoječa lokacija tega ne omogoča. 

 

16. 3505-
3/2013-
39 

PŠ 1. Pripomba k predlagani prometni rešitvi in zapori ceste do hotela 
Toplice, ki je nedomiselna in neživljenjska. V primeru, da se 
uresniči, bo prišlo še do večjih zastojev in obračanj v bližini jezera. 
Vse rešitve in "oživitve" t.i. miniobvoznice po Ulici narodnih 
herojev so nesprejemljive, saj bi prenos motornega prometa pod 
hotela Kompas in Golf, za Korotan, Toplice in Jadran, samo 
dvignil stopnjo onesnaženja z izpušnimi plini in bistveno povečal 
stopnjo hrupa po celem Bledu, ker jezerska kotlina deluje kot 
ojačevalec zvoka. 

Pripomba podaja mnenje. Omejitev motornega prometa na Ljubljanski 
cesti in Cesti svobode, vključno z mirujočim prometom, je temeljno 
izhodišče in pogoj prenove ožjega središča Bleda. Rešitev je del 
celovitih in s strateškim delom Občinskega prostorskega načrta sprejetih 
ukrepov. 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. Prometnice na območju med jezerom in Želečami so 
namenjene izključno dostopom do objektov. Prometne rešitve bodo 
dopolnjene s prenovljenim prometnim režimom in signalizacijo (omejitev 
hitrosti, dovoljen lokalni dostop) ter nadzorom prometa. 
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   2. Po obremenitvi lokalne in izredno ozke Želeške ceste proti 
Straži kot tudi zaradi nemogočih razmer oskrbovanja hotela Golf, 
se predvideva po tej cesti še dostop do garažne hiše, ki naj bi se 
zgradila med Korotanom in Jadranom. V navedenem primeru se 
želi uničiti uspešne penzione in manjše družinske hotele, ker bo z 
garažo nastal dodaten hrup in promet v tem delu Bleda, ki je 
turistično dokaj dobro razvit. 

Pripomba podaja mnenje. Zapis v petem odstavku 45. člena odloka, da 
je "dopustna izgradnja podzemne garažne hiše na območju Hotela 
Jadran z uvozom preko Želeške ceste", je napaka. Dostop do garažne 
hiše je predviden po delu Ulice narodnih herojev, ki poteka pod 
hoteloma Kompas in Golf, kar je razvidno tudi iz grafičnega načrta 5.1 
(promet). Dostopi in promet na Želeški cesti ostajajo nespremenjeni. 
Penzioni in manjši družinski hoteli so pomemben del ponudbe Bleda, 
rešitve nikakor niso namenjene njihovemu uničevanju, nasprotno, z 
ureditvami ožjega središča Bleda pridobijo tudi njihovi gosti. Zapisi v 
odloku in v obrazložitvi bodo popravljeni/dopolnjeni. 

 

   3. Odlok nejasno opredeljuje režim Ulice narodnih herojev, kot tudi 
dostop do parkirišča (cesta za depandanso Trst) na območju 
hotelov Toplice, Korotan in Jadran, ki se začasno še ohranijo. 

Pripomba podaja mnenje. Režim na delu Ulice narodnih herojev od 
križišča z Ljubljansko cesto v smeri proti Želečam ostaja nespremenjen. 
Na delu Ulice narodnih herojev, ki poteka pod hoteloma Kompas in Golf, 
je predviden dvosmerni lokalni promet. Cesta se naveže na obstoječa 
parkirišča južno od Hotela Korotan in z nje omogoči dostop do 
predvidene garažne hiše. Navezava na Želeško cesto za motorna vozila 
ne bo možna. Na cesti za depandanso Trst bo dopusten dostop za 
imetnike dovolilnic in intervencijo ter časovno omejen režim za dostavo. 
Cesta bo enosmerna, z izpeljavo na Ulico Narodnih herojev. Dostop do 
začasnih parkirišč na območju hotelov Toplice, Korotan in Jadran bo za 
imetnike dovolilnic preko Ljubljanske ceste in Ceste svobode. Zapisi v 
odloku in v obrazložitvi bodo popravljeni/dopolnjeni. 

 

   4. Po izvedbi obvoznic bi morali s strokovno študijo določiti take 
prometne ukrepe, ki bodo motorni promet in parkirišča popolnoma 
odmaknili od jezera, javna parkirišča na obrobju pa bi turistom in 
domačinom z električnimi vlakci in avti omogočila dostopnost do 
jezerske obale. 

Pripomba se upošteva. Prometni ukrepi so določeni že v sprejetem 
Občinskem prostorskem načrtu. 

 

   5. Ker dokument ni širše usklajevan in premišljen, in ker v osnovi 
izhaja iz ozkih parcialnih interesov, ne more odražati rešitev in 
ukrepov za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja 
in naravnih virov ter ohranjanje narave. Kot tak tudi ne zagotavlja 
ciljev OPN in ne prispeva k povečanju kakovosti življenja 
prebivalcev v občini. Take rešitve prebivalcem Bleda, še bolj pa 
Želeč, ne zagotavljajo varno, privlačno in prijetno bivalno okolje. 

Pripomba podaja mnenje. Dokument sledi izhodiščem OPN. Priprava je 
potekala premišljeno, s posebnim poudarkom na usklajenosti rešitev z 
izhodišči ohranjanja kulturne dediščine, varstva okolja in naravnih virov 
ter ohranjanja narave. Tudi na javni razpravi je bilo izpostavljeno, da je v 
ospredju javni interes ob hkratnem omogočanju razvoja deležnikov, ki 
soustvarjajo turistično ponudbo in zagotavljanju ustreznih bivalnih 
pogojev prebivalcem Bleda. 
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      6. S takim pristopom in vodenjem postopka (v času dopusta, 
premalo strokovnih in javnih razprav, vodenih v času, ko se jih 
zaposleni ne morejo udeležiti, ker se domov vračajo po 17. uri), 
niso in ne morejo biti upoštevane vse želje in potrebe občanov.  

Pripomba podaja mnenje. Javna razgrnitev je bila prav iz razloga 
dopustov namesto zakonsko določenih 30 dni že na samem začetku 
najavljena za čas 43 dni, ter javna obravnava temu primerno izvedena v 
zaključni fazi razgrnitve.  

 

17.  3505-
3/2013-
40 

PŠ 1. Občina bi morala pretehtati, ali so spremembe takšnega 
obsega, da bi se položaj posameznikov bistveno poslabšal, če s 
spremembami ne bi bili ustrezno seznanjeni. V postopku je zato 
potrebno paziti, ali so prizadete pravice sodelovanja v javnih 
zadevah. Sklep o javni razgrnitvi je bil občankam in občanom in 
širši javnosti objavljen zelo skromno (Blejske novice, spletna stran 
občine), prav tako datum javne obravnave, če se tako pomembni 
prostorski dokumenti obravnavajo v času sezone in dopustov. 
Zaskrbljujoče je, da je javna razgrnitev samo ob delavnikih in v 
poslovnem času občine. 

Pripomba podaja mnenje. Javna razgrnitev je bila prav iz razloga 
dopustov namesto zakonsko določenih 30 dni že na samem začetku 
najavljena za čas 43 dni, ter javna obravnava temu primerno izvedena v 
zaključni fazi razgrnitve. Zakon o prostorskem načrtovanju določa, da se 
sklic javne razgrnitve in obravnave objavi v svetovnem spletu ter na 
krajevno običajen način, kar v Občini Bled izvajamo v Blejskih novicah. 
Javna razgrnitev je izvedena v avli občine, ki je zaradi svojega 
poslovnega časa res omejena, poleg tega pa je bilo celotno gradivo ves 
čas dostopno tudi na spletni strani občine.  

 

   2. Predlagana dopustnost povečanja graditve, prenove z 
novogradnjo ali nova gradnja z odstranitvijo starih objektov v 
neposredni bližini jezera, v območju Pod skalo in drugod v bližini 
jezerske sklede in območjih drugih svetovno prepoznanih vedut, 
dominant "raja pod Triglavom" je nesprejemljiva. Vsem občanom 
in obiskovalcem Bleda je znano kaotično stanje prometne 
infrastrukture, neurejenega mirujočega prometa in dostopov v to 
območje naravnih in kulturnih vrednot državnega pomena. 

Pripomba se delno upošteva. Dopustne graditve, prenove in odstranitve 
objektov so usklajene s pristojnimi nosilci urejanja okolja, zlasti s 
področja varstva kulturne dediščine, vendar za lastnike zaradi 
poudarjenega varstva kulturnih in naravnih vrednot dejansko precej 
omejujoče. Ureditev prometa, vključno z mirujočim prometom, je 
temeljno izhodišče prenove ožjega središča Bleda.  

 

   3. Javna razgrnitev, javna obravnava in odgovori odgovornih niso 
dali jasnih zagotovil o trajni rešitvi prometne ureditve. 

Pripomba podaja mnenje. Odlok določa prometne rešitve. Občina ima 
trdno namero, da jih v naslednjih letih, tudi v sodelovanju z lastniki 
večjih objektov, postopoma realizira, saj se zaveda, da je to predpogoj 
za izvedbo ostalih ureditev. 

 

   4 Predlog, naj se rešitev prometne infrastrukture, meje dopustnosti 
pozidav poišče z javnim ali celo mednarodnim natečajem. Kje so 
danes zagotovljena parkirišča, dostopi v območju Pod skalo, na 
predvideni "Promenadi" i.t.d., do objektov ob jezerski obali, 
robnem območju vasi Grad? 

Predlog se ne upošteva. Ocenjeno je, da za celotno območje obravnave 
izvedba javnega natečaja zaradi vrste omejitev in varstvenih režimov, ki 
jih je treba upoštevati, ni smiselna. Javni natečaj je predviden za 
posamezne objekte in Promenado. 
OPPN podaja nova izhodišča za ureditev dostopov in parkirišč za 
območje Pod skalo, ki bodo bistveno spremenila obstoječe neurejeno 
stanje. 
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   5. Prebivalci objektov Pod skalo 2 in 3 zahtevajo, da občina 
najprej pospravi stvari za nazaj in uredi kaotične razmere v 
cestnem prometu in parkiranju na javni poti. Gre za dnevno 
motenje in uživanje posesti, kar sicer jamči Ustava RS in drugi 
zakoni. 

Pripomba se ne nanaša na konkreten prostorski akt. Občina bo 
ukrepala skladno s pristojnostmi in drugimi možnostmi. 

 

   6. Javna pot Pod skalo ne obstaja samo do Diagnostičnega 
centra, ampak se konča z dostopom na Riklijevo cesto, ki je edini 
krak poti v vasi Grad, ki je ostal neurejen pri prenovi jedra vasi 
Grad, čeprav je zaradi njene velike obiskanosti s strani občanov, 
obiskovalcev kulturnih spomenikov, brez prometnih znakov, 
ustreznih usmerjevalnih tabel, že dolgo v sramoto in opomin 
občini. Pričakujejo takojšnjo sanacijo poti v delu Pod skalo 1a, 
ureditev in namestitev ustrezne signalizacije vzdolž poti in 
ustrezno talno in drugo signalizacijo v krožišču. 

Pripomba se ne nanaša na konkreten prostorski akt. Občina bo 
ukrepala skladno s pristojnostmi in drugimi možnostmi. 

 

   7. Pripombodajalec želi pisno zagotovilo, kje poteka intervencijska 
pot do hiš Pod skalo? 

Pripomba se upošteva, intervencijska pot do hiše Pod Skalo 1a bo 
zarisana na grafičnem načrtu 7: Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo 
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom 
pred požarom. Intervencijska pot danes poteka po kategorizirani javni 
poti JP 512391 Pod skalo, ki poteka do objekta Pod skalo 1a.  

 

   8. Pričakuje ustrezne obvestilne, prometne table na začetku ceste 
(ime poti, dovoljeno za prebivalce hišnih številk, ki so izginile že 
pred leti), nadomestno ulično svetilko odstranjeno ob montaži 
zunanjih števcev, redno vzdrževanje (pluženje ceste, namestitev 
talnih rešetk za meteorno vodo). 

Pripomba se upošteva. Občina pripravlja občinski predpis v zvezi z 
obveščanjem in usmerjanjem. 

 

   9. Cesta za hotelom Jelovica ima že sedaj dvosmerni promet z 
izogibanjem. V primeru, da se ograja odstrani, se omogoči promet 
do hiš in objekta Pod skalo - DC Bogatin. Promet pod gradom do 
Male Zake je nesprejemljiv za to okolje. 

Pripomba se deloma upošteva. Glede na to, da je omejitev motornega 
prometa v Zdraviliškem parku temeljno izhodišče prenove ožjega 
središča Bleda, je to optimalen dostop do omenjenih objektov. Z 
namenom preprečevanja prevelike obremenitve te povezave se dopusti 
tudi časovno omejena (jutranja) dostava preko Promenade. 

 

   10. Krožišče pred Bogatinom je vseskozi zaparkirano, ustavljajo 
se le pešci, kolesarji, ker ne vedo kod in kam. 

Pripomba se ne nanaša na konkreten prostorski akt. Občina bo 
ukrepala skladno s pristojnostmi in drugimi možnostmi. 
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   11. Zdraviliški park turisti in mlade družine radi obiskujejo, si 
ogledajo čebelnjak, otroci pa se igrajo na igralih. Zakaj naj bi se to 
onemogočilo? Na ureditev potočka opozarja že leta, saj se voda 
na koncu prav tako izteka v jezero. Selektivne prireditve park 
prenese brez posledic. 

Pripomba se delno upošteva. Skladno s pogoji ZVKDS in predlogom, s 
katerim je predvideno programsko in oblikovno poenotenje 
Zdraviliškega parka, je predvidena odstranitev oziroma premestitev 
vseh stihijsko umeščenih enostavnih objektov (med katere spadata tudi 
otroško igrišče in čebelnjak). Ureditev potočka se rekonstruira v 
obstoječem obsegu. Manjše prireditve se v parku ohrani. 

 

   12. Z omejitvijo hitrosti in dostave se parkirišča ustrezno uredi za 
Grajsko kopališče, Vilo Prešeren, Vilo Rikli v obstoječem prostoru. 
Vsi ostali objekti Pod skalo si parkirišča zagotovijo na lastni parceli 
oz. javnih parkiriščih izven območja. 

Pripomba se smiselno upošteva, OPPN takšno rešitev že predvideva - 
vendar z dostopom preko ceste za Hotelom Jelovica in cesto Pod Skalo. 

 

   13.  Na javni obravnavi je opozoril na izpuščene objekte v 
območju Zdraviliškega parka, napačno uporabo imena hotela 
Labod in drugo.  

Pripomba se upošteva, za objekt na naslovu Cesta svobode 8a se 
uporabi ime "nekdanji Hotel Jekler". 

 

      14. Pričakuje pisni odgovor, skladno dogovoru na seji. Pripravljen 
je tvorno sodelovati z občino.  

Stališča do pripomb so skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju 
javno objavljena na spletni strani občine ter za čas enega meseca tudi v 
avli občine. Najava objave stališč bo v Blejskih novicah.  

 

18. 3505-
3/2013-
41 

PŠ 1. Pripomba podaja mnenje, da je na Cesti za hotelom Jelovica že 
danes dvosmerni promet z izogibanjem, da širitev ni možna ter da 
je vsako povečanje prometa v tem delu nedopustno, saj je 
obstoječi interventni prehod že danes ves čas zaparkiran. V 
primeru, da se prehod odstrani, pripomba predlaga dopusten 
promet le za hiše Pod skalo. Podan je predlog, naj cesta od 
Prešernovega spomenika do Diagnostičnega centra ostane taka, 
kot je. 

Pripomba se ne upošteva. Omejitev motornega prometa v parkovnem 
območju, vključno z mirujočim prometom, je temeljno izhodišče prenove 
ožjega središča Bleda, zato je uporaba cesta za Hotelom Jelovica kot 
dovoza do objektov v severozahodnem delu obravnavanega območja 
optimalna možnost. Dovoz se uredi po principu "skupnega prostora" 
(angl. shared space), namenjenega tudi parkiranju vozil in lokalnemu 
dovozu. Dovoz bodo za motorni promet lahko uporabljali le imetniki 
dovolilnic, uvoz bo fizično omejen. Z namenom preprečevanja prevelike 
obremenitve te povezave se dopusti tudi časovno omejena (jutranja) 
dostava preko Promenade. Pri predvidevanju dogodkov je potrebno 
izhajati iz novih ureditev, ne obstoječega stanja, ki dejansko tega ne 
omogoča. 

 

   2. Pripomba podaja mnenje, da parkirna hiša ob hotelu Jelovica 
ne prinese dodatnih parkirnih prostorov, ker je lahko le v enem 
nivoju, saj se ne more poglabljati zaradi podtalnice, dvig pa ni 
sprejemljiv. Podaja predlog za izvedbo s travo pokritega 
parkirišča, sicer pa predlaga ureditev parkirne hiše na avtobusni 
postaji. 

Garažna hiša ob Hotelu Jelovica je internega značaja, parkiranje je 
možno urediti vsaj v dveh etažah. Območje garaže mora biti del celovite 
prenove hotela. Z OPN je garažna hiša na območju sedanje avtobusne 
postaje predvidena za potrebe širšega območja vaškega jedra Grad. 
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   3. Pripomba podaja mnenje, da je krožišče pred Diagnostičnim 
centrom večinoma zaparkirano in da po njem krožijo le pešci in 
kolesarji, ker ne vedo, v katero smer naj gredo. Podaja predlog za 
namestitev oznake za prehod na Riklijevo cesto in ureditev črne 
gradnje. Podana je pripomba, da so možnosti za obnovo male 
hišice (Pod skalo 6) zelo nejasno opisane, predvsem za spodnji 
del ter da je vsako povečanje nad 10% celotne stavbe 
nesprejemljivo. 

Občina je pristojni inšpektorat ponovno pozvala k dokončni odstranitvi 
črne gradnje na poti Pod skalo. S predvideno rekonstrukcijo poti Pod 
skalo v sklopu vaškega jedra Grad bo prostorska orientacija za ljudi 
lažja, tej ureditvi ustrezno bo izvedena tudi prometna signalizacija. Nov 
prometni režim (prehodnost prostora za kolesarje in pešce, dovoz samo 
za imetnike dovolilnic) bo izboljšal sedanje dejansko neustrezne 
prometne razmere. 

 

   4. Pripomba podaja mnenje, da Zdraviliški park sameva in da si 
redki obiskovalci ogledajo čebelnjak in medonosne rastline, otroci 
pa se igrajo na igralih. Pripomba podaja vprašanje, zakaj je 
čebelnjak in otroško igrišče potrebno odstraniti. Pripomba 
opozarja na obnovitev potočka skozi park. Pripomba podaja 
mnenje, da v paviljonu podnevi ni nikogar, ponoči pa se zbira 
mladina ter da redke prireditve park prenese brez posledic.  

Pripomba se delno upošteva. Skladno s pogoji ZVKDS in predlogom, s 
katerim je predvideno programsko in oblikovno poenotenje 
Zdraviliškega parka, je predvidena odstranitev oziroma premestitev 
vseh stihijsko umeščenih enostavnih objektov (med katere spadata tudi 
otroško igrišče in čebelnjak).Ureditev potočka se rekonstruira v 
obstoječem obsegu. Sicer pa je Zdraviliški park še naprej namenjen 
raznovrstnim prireditvenim in sejemskim dejavnostim mirnejšega in 
nemasovnega značaja. 

 

   5. V zvezi z Veslaško promenado pripomba podaja mnenje, da 
lahko promet in parkiranje ostane na delu Ceste svobode do 
Blegaša oz. Festivalne dvorane in na Veslaški promenadi do 
Prešernovega spomenika, saj naj z upoštevanjem omejitev hitrosti 
ta promet nikogar ne bi motil. Parkirišča naj se ustrezno uredi. 
Pripomba podaja mnenje da so parkirišča za Grajsko kopališče, 
Rikli in Prešeren lahko v obstoječem prostoru. 

Pripomba se ne upošteva. Omejitev motornega prometa, vključno z 
mirujočim prometom, je temeljno izhodišče prenove ožjega središča 
Bleda. Preko Promenade se dopusti le časovno omejena (jutranja) 
dostava. Parkirišča ob vilah Rikli in Prešern v omejenem obsegu 
ostajajo (samo za imetnike dovolilnic). 
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   6. Pripomba podaja kritiko na novo urejeno sprehajališče ob obali 
jezera ter podaja vprašanje, zakaj je bilo potrebno odstraniti toliko 
grmov, dreves in značilen otoček ob štartu regate. Podaja predlog, 
naj bo zasaditev raznolika, tako, da je v vsakem letnem času 
zanimiva za ljudi in ptice. Pripomba podaja mnenje, da je 
posaditev vrb in gabrove živice dolgočasna in da je gaber v času 
cvetenja posebej alergen. Pripomba podaja vprašanje, zakaj se 
zasaditev načrtuje na novo, glede na to, da je koncept zasaditve 
po Svenssonu in bratih Čop jasen. Pripomba podaja kritiko na 
odvajanje metoerne vode ob sprehajalni poti ter mnenje, da je 
prostora za obiskovalce premalo, saj jih dodatno omejuje ograja, 
ki po mnenju pripombodajalca izgleda kot električni pastir. Podaja 
predlog, da se ob poti položi travno rušo ter kritizira začasne 
smetnjake. Predlaga, naj travnata površina v parku omogoča 
sedenje in ležanje, na kritičnih točkah pa naj se v izogib temu 
zasadi grmovje. Pripomba podaja mnenje, da ob postavljenih 
opozorilnih znakih na čuvanje trave ljudje delajo prav to, saj ni 
nobenih sankcij.  

Izraženo je mnenje. Ob rekonstrukciji poti ob jezeru je bila drevnina 
odstranjena na podlagi arboristične ocene. Otoček ob štartni hišici je 
nastal spontano in nima zgodovinske osnove.Pripomba glede zasaditve 
se smiselno oz. deloma upošteva. Za celotno območje OPPN bo izdelan 
zasaditveni načrt skladno z zahtevami ZVKDS, ZRSVN in arboristično 
oceno. V zasaditvenem načrtu bo določena razmestitev in vrste 
drevnine (predvidoma tudi vrbe in gabrove živice). Zasaditveni načrt bo 
zasnovan ob upoštevanju kakovostnih izhodišč, ki jih je zastavil 
Svensson oziroma brata Čop. Odvajanje meteorne vode ob poti je 
izvedeno z drenažo. Zaradi spiranja zemljine še pred vzpostavitvijo 
zatravljene površine na nekaterih mestih voda zastaja, kar se sanira. 
Širina sprehajalne poti je enaka, kot je bila pred rekonstrukcijo in je 
usklajena z ZVKDS. Ograja je začasna in je namenjena zaščiti površin 
ob poti do optimalne razrasti zatravljene površine. Smetnjaki so začasni 
in bodo nadomeščeni glede na katalog urbane opreme. Zasaditev 
kritičnih točk z grmovjem bo predvidena v zasaditvenem načrtu.  

 

   7. Park med Festivalno dvorano in Park hotelom potrebuje več 
klopi in poti, čeprav so tu ljudje le v sezoni in ob vikendih. Predlog 
za zasaditev dela parka - travnika s čimvečjo pestrostjo rastlin in 
živali, po kateri Slovenija slovi. Pripomba podaja mnenje, da so 
žarnice v lučeh ob cesti premalo močne, ob jezeru pa je pot zelo 
osvetljena. 

Pripomba se ne upošteva. Skladno z zahtevami ZVKDS se obstoječi 
sistem poti ohranja, smiselno se preoblikuje le navezave obstoječih poti, 
nove poti niso predvidene. 
Zasaditev bo opredeljena v zasaditvenem načrtu (glej predhodni 
odgovor). 
Svetilnost svetil se prilagodi Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. 

 

   8. Pripomba podaja mnenje, da je  osvetljenost poti okoli jezera 
ponoči nezadostna zaradi pregorelih ali prešibkih žarnic, mestoma 
pa je prevelika (pri Vili Prešeren in hotelu Toplice, snopi svetlobe 
gredo že leta mimo grajske skale v nebo). Podan je predlog za 
diskretno osvetlitev vodnjaka pod Park hotelom v parku. 

Pripomba se deloma upošteva. Svetilnost svetil je določena na podlagi 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, pri 
čemer je občina pristojna zgolj za javno razsvetljavo 

 

   9. Podana je pripomba, da je v določilih za Riklijevo vilo poleg 
postavitev panojev za zakritje fasad, potrebno predvideti tudi 
zakritje strehe, saj je z gradu najbolj opazna.  

Pripomba se smiselno upošteva. Prekritje bo dopustno.  

   10. Pripomba podaja kratkoročne izboljšave ožjega središča Bled, 
ki prebivalce in obiskovalce centra Bleda motijo: 
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   - občutno povečanje glasnosti in časa zvonenja v cerkvi sv. 
Martina, 

Pripomba se ne nanaša na konkreten prostorski akt.  

   - kurjenje odpadkov v pečeh, zaradi česar je ponoči zrak zadušljiv 
in je potrebno zapirati okna, 

Pripomba se ne nanaša na konkreten prostorski akt.  

   - ob jezeru še vedno iz vsakega drugega jaška smrdi kanalizacija; 
najhuje je pod hotelom Toplice do konca kopališča hotela Toplice 
in pri privezu za pletne pod Kazino, 

Za projekt novogradnje fekalnega in obnove meteornega 
kanalizacijskega sistem je pridobljeno gradbeno dovoljenje, izvedba bo 
najverjetneje sovpadala s prenovo Promenade.  

 

   - luknje na cestah in poteh bi lahko tako hitro krpali, kot se 
odstranjuje potencialno nevarna drevesa in veje, 

Pripomba se ne nanaša na konkreten prostorski akt.  

   - na nekaterih zemljiščih se invazivne rastline nemoteno 
razraščajo, zato jih mora vsak na svojem zemljišču odstraniti, 

OPPN določa pogoje za odstranjevanje invazivnih rastlin in 
preprečevanje njihovega razraščanja. 

 

      - največ motečega hrupa okoli jezera povzročajo puhalniki, s 
katerimi delavci odpihavajo listje s poti. Vse dopoldneve ta hrup 
odmeva po celi jezerski skledi. Z metlo in grabljami bi bilo bolj 
učinkovito in neslišno. 

Pripomba se ne nanaša na konkreten prostorski akt. Občina bo 
pripombo posredovala izvajalcu javne službe. 

 

19. 3505-
3/2013-
45 

email Nasprotovanje OPPN, saj ni v skladu s cilji OPN, ki naj bi 
prispevali k povečanju kakovosti življenja prebivalcev v občini, s 
tem pa tudi obiskovalcev. Krožišče in zapora ceste z garažami je 
lahko na Betinskem klancu ne pa v središču Bleda, saj to ne reši 
niti ekoloških problemov niti ne zmanjša hrupa v neposredni bližini 
jezera. V časih, ko se nivoje ceste, v modernih krajih, gradi čim 
nižje, bi sedaj odprli cesto Narodnih herojev kot glavno cesto, tik 
na robu jezerske kotline in s tem samo povečali hrup in splošno 
onesnaženje. OPN naj bi predstavljal trajnostno prometno ureditev 
ne pa graditev dodatnih betonskih kompleksov, ki jih je v tem delu 
že tako preveč in v prihodnosti zagotovo ne bodo dodali vrednosti 
Bledu, kvečjemu jo bodo zmanjšali. Gre za nestrokoven načrt, ki 
narekuje graditev objektov, ki bodo še naprej kazili podobo Bleda 
tako kot trgovski center (ki bi ga bilo potrebno v bližnji prihodnosti 
odstraniti) itd. Iz načrta je razvidno, da načrtovalci projekta služijo 
samo interesom predstavnikov hotelov ne pa občanov Bleda. Pri 
projektu novih gradenj se zdi, kot da gre za logiko betonske 
džungle, ki se širi od epicentra (trgovski center). 

Izraženo je mnenje. Omejitev motornega prometa na Ljubljanski cesti in 
Cesti svobode, vključno z mirujočim prometom, je temeljno izhodišče in 
predpogoj prenove ožjega središča Bleda. Rešitev je del celovitih in s 
strateškim delom Občinskega prostorskega načrta sprejetih ukrepov. 
Rešitev predpostavlja postopno spreminjanje 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 služi usmerjanju vozil in varnemu obračanju vozil, ki 
pomotoma zapeljejo naprej 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 nikakor ni glavna cesta, temveč služi izključno navezavi na 
parkirišča pred trgovskim centom ter uvozom v obstoječo garažo Hotela 
Lovec in predlagano garažo ob Hotelu Jadran. Garaže imajo interni 
značaj. 
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      Ko se v svetu razvijajo električni transporti, se na Bledu, v 
neposredni bližini jezera, gradi obračališče za avtobuse, ki bodo 
pripeljali finančno najbolj šibke goste, namesto da bi dosedanja 
cesta ostala samo za premožnejše goste, ki bi se lahko samo pod 
posebnimi pogoji oz. z električnimi avtomobili pripeljali do hotela 
Toplic. 

Krožišče ni namenjeno obračanju avtobusov oz. dostavljanju gostov 
temveč povečanju prometne varnosti. 

 

20. 3505-
3/2013-
44 

email 1. Ker je OPPN samostojen akt, morajo biti določbe posameznih 
členov jasne in razumljive, predvsem pa skladne z uveljavljeno 
terminologijo s področja veljavne zakonodaje, ter da se uskladi s 
terminologijo nadrejenega OPN. 

Pripomba se upošteva, določila odloka bodo preverjena.  

   2. Zaradi navedene uskladitve naj se spremeni besedilo (1) točke 
14. člena, ter črtanje tretje in pete alineje istega člena, opustitev 
besede "prenova" v četrti alineji in preoblikovanje besedila šeste 
alineje skladno z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje. V to točko 14. člena se vključi tudi opredelitev 
za »spremembo namembnosti«, ki je prav tako ena od vrst 
posegov, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in 
ki v povezavi z določili o dopustnih vrstah objektov te tudi 
omogoča. Posledično naj se popravijo vsi členi, v katerih se 
popravljeni termini pojavljajo. 

Pripomba se upošteva, določila so smiselno popravljena.  

   3. Predlog, da se v primerih, ko se na posameznem obstoječem 
objektu v smislu »nove gradnje« dovoljuje le »dozidava in 
nadzidava«, to eksplicitno napiše, saj se je v praksi pokazalo, da v 
podobnih primerih pride do večjih težav v upravnih postopkih. 

Pripomba se upošteva.  

   4. V točki (3) istega člena je govora o etažnosti objekta. 
Posamezna etaža nad terenom naj ne bi smela presegati višine 
3,00m. Ni jasno ali se s tem eksplicitno določa t.i. etažna višina ali 
velja določilo za t.i. svetlo mero prostora. Besedilo je zato 
potrebno dopolniti. V obstoječih objektih ( hoteli, drugi gostinski in 
javni objekti, nekatere vile) so namreč zlasti etaže z s t.i. javnimi 
programi praviloma višje kot 3,00m, saj se v njih opravljajo 
dejavnosti, za katere je najmanj taka svetla višina določena s 
področnimi predpisi. Tudi v načrtovanih novih objektih naj bi bila 
pritličja namenjena »javni rabi«, kjer prostori prav tako morajo 
zagotavljati svetlo višino najmanj 3.00m. 

Pripomba se upošteva. Določilo predstavlja svetlo mero prostora.   
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   5. V opredelitvah pogojev k posameznim objektom so v alinei 
»Vrste dopustnih objektov« posameznega člena navedeni objekti, 
kot jih klasificira Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih 
državnega pomena (Ur.l. št.109/2011), krajše CC-SI. Ta uredba 
se kot obvezna uporablja pri evidentiranju, zbiranju, obdelovanju, 
analiziranju, posredovanju in izkazovanju podatkov o gradnjah in 
objektih, za statistične in evidenčne namene ter za potrebe 
uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk in objekte 
razvršča glede na namen njihove uporabe. Meni, da so tako, kot je 
opredeljeno v dopolnjenem osnutku odloka, določene vrste 
dopustnih objektov lahko le v primeru, ko se dopušča gradnja 
novega objekta. Pri obstoječih objektih pa bi moral akt verjetno 
opredeliti klasifikacijo le tega v smislu osnovne razvrstitve po 
namenu uporabe, medtem, ko bi bili drugi obstoječi ali možni 
bodoči nameni uporabe podrejeni osnovnemu namenu - t.j. 
njihova uporabna površina ne sme presegati uporabne površine 
osnovnega namena objekta. 

Pripomba se smiselno upošteva v povezavi z nadrejenim aktom OPN, 
saj so dopustne vrste objektov za posamezno namensko rabo določene 
že v njem. Določbe odloka so za vse objekte ustrezno preverjene.  

 

   6. Predlog, da se v zvezi z določili 15. člena odloka preveri 
zahteva po »natančni repliki« osnovne arhitekturne rešitve v 
primeru nove gradnje objekta. 

Določilo izhaja iz smernic Ministrstva za kulturo. V odloku je določeno 
je, kaj se replicira. 

 

      7. Predlog preveritve poteka trase načrtovane ceste odsek 6, 
Cesta svobode, Prešernova cesta. 

Pripomba se upošteva, predlog povezovalne ceste od Ceste svobode 
proti Festivalni dvorani se opusti, predlaga se dvosmerna cesta od 
Sokolskega doma do Festivalne dvorane. V nadaljevanju te ceste se kot 
opcijo dopusti le interni dovoz do objekta Cesta svobode 7a. 

 

21. 3505-
3/2013-
43 

email 1. V tekstualnem delu OPPN naj se pri točki Park z objekti in 
Sokolski dom doda, da je dopustno območje okrog objekta (parc. 
št. 357/1, 356/1, 356/3, 356/4 k.o. Bled) urediti kot tlakovano javno 
odprto površino - trg, ki je zazelenjen z otoki zelenja, ki se 
navezujejo na obstoječo zazelenitev. 

Pripombe izhajajo iz posredovane nove arhitekturne idejne zasnove. 
Pripombe se ne upoštevajo. Zasnova ni skladna s smernicami 
Ministrstva za kulturo.  

 

   2. Izvedba podzemnega parkiranja naj se predvidi na obeh 
parcelah; 357/1 in 356/1 k.o. Bled. Uvoz v podzemno garažo naj 
bo možno izvesti iz zahodne strani območja, izvoz pa na vzhodni 
strani.  

Pripomba se upošteva.   

   3. Predlog, naj se na parc. št. 356/1 k.o. Bled dopusti graditi 
objekt.  

Pripomba se delno upošteva. Določena je gradbena linija, znotraj katere 
je dopustno umestiti objekt.  
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      4. Pri opisu oblikovanja objekta naj se določila zapišejo tako, da je 
dopustno izvesti členitev objekta, fasade in oblikovanje strehe ne 
glede na značilnosti okoliške pozidave. V prilogi pripombe je 
posredovana nova arhitekturna idejna zasnova. 

Pripomba se ne upošteva. Predlog ni skladen s smernicami Ministrstva 
za kulturo. 

 

22. 3505-
3/2013-
46 

PŠ 1. Pripomba k predlagani prometni rešitvi in zapori ceste do hotela 
Toplice, ki je nedomiselna in neživljenjska. V primeru, da se 
uresniči, bo prišlo še do večjih zastojev in obračanj v bližini jezera. 
Vse rešitve in "oživitve" t.i. miniobvoznice po Ulici narodnih 
herojev so nesprejemljive, saj bi prenos motornega prometa pod 
hotela Kompas in Golf, za Korotan, Toplice in Jadran, samo 
dvignil stopnjo onesnaženja z izpušnimi plini in bistveno povečal 
stopnjo hrupa po celem Bledu, ker jezerska kotlina deluje kot 
ojačevalec zvoka. 

Omejitev motornega prometa na Ljubljanski cesti in Cesti svobode, 
vključno z mirujočim prometom, je temeljno izhodišče in predpogoj 
prenove ožjega središča Bleda. Rešitev je del celovitih in s strateškim 
delom Občinskega prostorskega načrta sprejetih ukrepov. 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.  

 

   2. Po obremenitvi lokalne in izredno ozke Želeške ceste proti 
Straži kot tudi zaradi nemogočih razmer oskrbovanja hotela Golf, 
se predvideva po tej cesti še dostop do garažne hiše, ki naj bi se 
zgradila med Korotanom in Jadranom. V navedenem primeru se 
želi uničiti uspešne penzione in manjše družinske hotele, ker bo z 
garažo nastal dodaten hrup in promet v tem delu Bleda, ki je 
turistično dokaj dobro razvit. 

Zapis v petem odstavku 45. člena odloka, da je "dopustna izgradnja 
podzemne garažne hiše na območju Hotela Jadran z uvozom preko 
Želeške ceste", je napaka. Dostop do garažne hiše je predviden po delu 
Ulice narodnih herojev, ki poteka pod hoteloma Kompas in Golf, kar je 
razvidno tudi iz grafičnega načrt 5.1 (promet). Dostopi in promet na 
Želeški cesti ostajajo nespremenjeni. Penzioni in manjši družinski hoteli 
so pomemben del ponudbe Bleda, rešitve nikakor niso namenjene 
njihovemu uničevanju, nasprotno, z ureditvami ožjega središča Bleda 
pridobijo tudi njihovi gosti. Zapisi v odloku in v obrazložitvi bodo 
popravljeni/dopolnjeni. 

 

   3. Odlok nejasno opredeljuje režim Ulice narodnih herojev, kot tudi 
dostop do parkirišča (cesta za depandanso Trst) na območju 
hotelov Toplice, Korotan in Jadran, ki se začasno še ohranijo. 

Režim na delu Ulice narodnih herojev od križišča z Ljubljansko cesto v 
smeri proti Želečam ostaja nespremenjen. Na delu Ulice narodnih 
herojev, ki poteka pod hoteloma Kompas in Golf, je predviden 
dvosmerni lokalni promet. Cesta se naveže na obstoječa parkirišča 
južno od Hotela Korotan in z nje omogoči dostop do predvidene garažne 
hiše. Navezava na Želeško cesto  za motorna vozila ne bo možna. Na 
cesti za depandanso Trst bo dopusten dostop  za imetnike dovolilnic in 
intervencijo ter časovno omejen režim za dostavo. Cesta bo enosmerna, 
z izpeljavo na Ulico Narodnih herojev. Dostop do začasnih parkirišč na 
območju hotelov Toplice, Korotan in Jadran bo za imetnike dovolilnic 
preko Ljubljanske ceste in Ceste svobode. Zapisi v odloku in v 
obrazložitvi bodo popravljeni/dopolnjeni. 
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   4. Po izvedbi obvoznic bi morali s strokovno študijo določiti take 
prometne ukrepe, ki bodo motorni promet in parkirišča popolnoma 
odmaknili od jezera, javna parkirišča na obrobju pa bi turistom in 
domačinom z električnimi vlakci in avti omogočila dostopnost do 
jezerske obale. 

Prometni ukrepi so določeni že v sprejetem Občinskem prostorskem 
načrtu. 

 

   5. Ker dokument ni širše usklajevan in premišljen, in ker v osnovi 
izhaja iz ozkih parcialnih interesov, ne more odražati rešitev in 
ukrepov za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja 
in naravnih virov ter ohranjanje narave. Kot tak tudi ne zagotavlja 
ciljev OPN in ne prispeva k povečanju kakovosti življenja 
prebivalcev v občini. Take rešitve prebivalcem Bleda, še bolj pa 
Želeč, ne zagotavljajo varno, privlačno in prijetno bivalno okolje. 

Izraženo je mnenje. Dokument sledi izhodiščem OPN. Priprava je 
potekala premišljeno, s posebnim povdarkom na usklajenosti rešitev z 
izhodišči ohranjanja kulturne dediščine, varstva okolja in naravnih virov 
ter ohranjanja narave. Tudi na javni razpravi je bilo izpostavljeno, da je v 
ospredju javni interes, ob hkratnem omogočanju razvoja deležnikov, ki 
soustvarjajo turistično ponudbo in zagotavljanju ustreznih bivalnih 
pogojev prebivalcem Bleda. 

 

      6. S takim pristopom in vodenjem postopka ( v času dopusta, 
premalo strokovnih in javnih razprav, vodenih v času, ko se jih 
zaposleni ne morejo udeležiti, ker se domov vračajo po 17. uri), 
niso in ne morejo biti upoštevane vse želje in potrebe občanov.  

Pripomba izraža mnenje. Javna razgrnitev je bila prav iz razloga 
dopustov namesto zakonsko določenih 30 dni že na samem začetku 
najavljena za čas 43 dni, ter javna obravnava temu primerno izvedena v 
zaključni fazi razgrnitve.  

 

23. 3505-
3/2013-
48 

PŠ 1. Upošteva naj se usmeritve Ministrstva za kulturo kot skrbnika 
kulturne dediščine, da otroško igrišče ne sodi v parke, ki so 
opredeljeni kot vtrnoarhitekturna dediščina in se odstopi od 
načrtovane umestitve pri Vili Prešeren. Podpira predlog 
ministrstva, da se pri prenovi parkovnih površin razmišlja tudi o 
vidiku, kako bi prostor na nevsiljiv način postal zanimiv tudi za 
otroke, vendar ne s "klasičnim igriščem". Pripomba podaja idejo, 
da se otrokom v območju parka posveti poseben kotiček (park za 
otroke ali otroški park), ki naj se ga ne opremi s standardnimi 
igrali, pač pa s skulpturami, ki bi jih na način Forma vive oblikovali 
priznani umetniki. Kot primerno lokacijo navaja severni del 
Zdraviliškega parka - območje odstranjenega "Kurhausa". 

Pripomba se smiselno upošteva. Predlog otroškega igrišča se opusti. 
Posamezna otroška igrala je dopustno umestiti na območja določena v 
grafičnem načrtu 4.1: Ureditvena situacija. Igrala so bodisi skulpture, 
bodisi igrala, izdelana iz naravnih materialov (brez barvanja, dovoljena 
je globinska impregnacija), ki morajo biti oblikovana in v prostor 
umeščena tako, da se v čim večji možni meri prilagodi obstoječim 
značilnostim prostora (reliefu, drevnini, potoku, pogledom in drugim 
značilnostim). 
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   2. Ponovno naj se premisli o primernosti trajne postavitve 
prireditvenega odra, praktično ob jezerski obali. Za vse prireditve v 
območju središča Bleda, ki se odvijajo v odprtem prostoru in 
zahtevajo postavitev odrov, je najbolje, da se ohrani dosedanja 
praksa. Postavitev odrov naj ostane začasna ureditev, za veliki 
oder naj se v prostoru določi stalen prostor (kot je ustaljena praksa 
v času tradicionalnih Blejskih dni), za prireditve, za katere 
zadostuje manjši oder, pa ni nič narobe, če se lokacija malega 
prireditvenega odra v prostoru spreminja z ozirom na vsebino 
prireditve in naravno kuliso, ki to prireditev podpira. Glasbenim 
prireditvam komornega značaja pa je že v prvotnem konceptu 
Zdraviliškega parka namenjen glasbeni paviljon.  

Pripomba se ne upošteva. Ob poti ob jezeru je predvidena tlakovana 
ploščad javnega značaja, ki lahko služi tudi nastopom. 

 

   3. Ob Vili Prešeren naj se skladno z režimom varstva kulturne 
dediščine brezkompromisno vzpostavi prvotno stanje. 

Na predlog ni mogoče odgovoriti, saj ni jasno, kakšno stanje je mišljeno 
kot "prvotno stanje". 

 

   4. V 12. členu OPPN naj se črta določba, ki na mejah lastniških 
parcel dopušča saditev živih mej le iz belega gabra. Omejitev v 
prostoru, ki se nanaša na izbiro drevnine za žive meje, bi morala 
biti v tem, da je izbor rastlin omejen na avtohtone vrste, kar 
avtomatično izločuje razne ciprese, kleke in podobno, še vedno pa 
ima lastnik parcele možnost, da se med avtohtonimi vrstami (beli 
gaber, rumeni dren, liguster) odloči za tisto, ki mu najbolj ustreza. 
Vsaka od naštetih vrst, zasajena za namen žive meje, ima svoje 
prednosti in slabost. Prednost rumenega drena je v tem, da 
zacveti zgodaj spomladi, pred forzicijo. Pomanjkljivost ligustra je v 
tem, da ga v našem podalpskem svetu sneg razklapa, kar pomeni, 
da ga je potrebno obrezovati v obliki odsekane piramide. Velika 
pomanjkljivost gabra pa je to, da ga je težko vzdrževati oz. 
zadrževati na nižji višini (običajno na višini 1,5 do 2 m). Zaradi te 
njegove lastnosti in glede na dejstvo, da je višina žive meje v 
obravnavanem prostoru določena (1,20 m, 0,80 m), se zdi izbira 
belega gabra najslabša možna odločitev.  

Pripomba se smiselno upošteva. Zasaditev živih mej je določena na 
novo, na način, kot to določa OPN  - na mejah lastniških parcel je 
dopustna saditev striženih živih mej iz lokalno značilnih vrst (kot so 
kalina, beli gaber, pušpan) višine največ 1,20 m. Uporaba tujerodnih 
iglavcev (kot so cipresa, pacipresa, klek) ni dopustna. 
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   5. V zvezi s predlagano razširitvijo površin za pešce v obliki 
lesenega podesta nad vodno površino ob hotelu Toplice naj se 
dosledno upošteva smernici št. 5 in 17, ki ju je podal ARSO z 
namenom varovanja priobalnega in vodnega zemljišča. Pri 
predlagani rešitvi se odpira tudi vprašanje zagotavljanja varnosti 
za uporabnike tega podesta. V jesenskem in zimskem obdobju 
namreč leseni podest, kakršnemu smo priča med Veliko Zako in 
Vilo Bled, postane nepohoden. V razmislek daje predlog, da se 
občina z lastnikom hotela Toplice poskuša dogovoriti, da se 
kamnita ograja odstrani in da se dopusti širitev sprehajalne poti na 
zemljišče hotela, ob poti pa se zasadi načrtovani drevored. To ne 
bi bila le odločitev v javno korist, koristi bi lahko imel tudi lastnik 
hotela. Z odstranitvijo ograje bi se ta prostor odprl k sprehajalni 
poti in hotel bi lahko tudi v tem delu z ustrezno gostinsko ponudbo 
zelo direktno nagovoril sprehajalce, ki gredo ob sedanji ureditvi le 
mimo.  

Pripomba se smiselno upošteva, predlog podesta ostaja, končna rešitev 
bo usklajena z ARSO. Predlagana rešitev uporabnikom omogoča tako 
uporabo utrjene površine ob lesenem podestu kot tudi lesenega 
podesta.  

 

   6. Pripomba se nanaša na načrtovano postavitev pontonov, ki naj 
bi bila začasna. Podan je predlog, naj se začasnost določi. V 
kolikor ta začasnost pomeni postavitev za namen in potrebe ter 
trajanje določene prireditve, je to sprejemljivo, v kolikor pa 
začasnost pomeni za čas trajanja cele poletne sezone, potem je 
postavitev pontonov nesprejemljiva, saj bi ravno v času sezone 
kvarili podobo samega središča Bleda.    

Pripomba se upošteva. Določi se začasnost pontonov.  
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   7. Pripomba podaja ugotovitev, da avtorji projekta predlagajo 
prostorske ureditve, ki ne spoštujejo oz. ne sledijo smernicam 
skrbnikov kulturne dediščine in narave, s čimer posredno izražajo 
nespoštovanje do tega prostora, da je zasebni interes prevladal 
interes skupne koristi, zato predlaga, da se postopek priprave 
OPPN za EUP BJ-3 ustavi oz. prekine in da se razpiše javni 
natečaj, ki bo omogočil izbiro med variantami.  

Izraženo je stališče. Predlagana rešitev upošteva, da gre za eno najbolj 
znamenitih območij na nacionalni in mednarodni ravni in spoštuje vrsto 
prepoznavnih in zavarovanih značilnosti. V ospredju rešitev je javni 
interes, ob hkratnem omogočanju razvoja deležnikov, ki soustvarjajo 
turistično ponudbo in zagotavljanju ustreznih bivalnih pogojev 
prebivalcem Bleda. Smernice nosilcev urejanja prostora so samo eden 
od vhodnih podatkov, ki jih načrtovalci upoštevajo, posamezne smernice 
so si lahko tudi nasprotujoče. Načrtovanje je izrazit proces usklajevanja 
interesov v prostoru in zagotavljanja celovitih rešitev, zato je povsem 
normalno, da posameznih delov smernic ni možno upoštevati. 
Ocenjeno je, da za celotno območje obravnave izvedba javnega 
natečaja zaradi vrste omejitev in varstvenih režimov, ki jih je treba 
upoštevati, ni smiselna. Javni natečaj je predviden za objekt Kazine, 
Restavracijo Panorama ter območje obale in Promenade. 

 

   8. Pripomba podaja vprašanje kako in zakaj so lahko grede trajnic 
na eni strani parka sporne, na drugi strani parka pa dopustne. 
OPPN navaja, da se v sklopu parka pojavljajo grede trajnic, kar je 
sporno tako z okoljskega, kot tudi oblikovnega vidika, istočasno pa 
v 9. členu v Zdraviliškem parku dopuščajo dodajanje vsebin, ki 
ustrezno podpirajo koncept Zdraviliškega parka, na primer 
dopolnitve z gredami zelišč in trajnic. 

Pripomba se ne upošteva. V primeru Zdraviliškega parka gre za 
vsebino, ki podpira koncept parka, zasaditve trajnic so zgoščene na eni 
lokaciji in omogočajo realizacijo kakovostnih vrtnih razstav. 

 

   9. Pripomba podaja predlog, da se čebelnjak iz Zdraviliškega 
parka premesti v športni park ob osnovni šoli, kjer bi se ga 
vključilo v tisti del parka, ki je namenjen spoznavanju narave, 
pridelavi sadja, jagodičevja. Otroci bi tako in vivo spoznavali 
pomen čebel za opraševanje rastlin.    

Pripomba se ne upošteva. Predlagano je, da se obstoječ čebelnjak 
premakne na pobočje pod cerkvijo. 

 

   10. Pripomba izpostavlja problem neuglednega zemljišča pod Vilo 
Bellevue, ki ga je preraslo ščavje in ga nihče ne kosi. Ker se 
parcela (363/5 k.o. Bled) nahaja v samem središču Bleda, naj 
občina od lastnika zahteva, da zemljišče redno kosi.  

Občina je lastnika že pozvala k redni košnji.  
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      11. Na zemljišču 363/5 k.o. Bled ob pešpoti vzdolž Ceste 
svobode, je zelo razširjen japonski dresnik, ki se razrašča. 
Povsem možno je, da so mlade rastlinice dresnika, ki se v 
zadnjem času pojavljajo ob robu sprehajalne poti, ki se pod 
hotelom Jelovica odcepi iz Ceste svobode v smeri proti Bogatinu, 
torej na samem severnem robu Zdraviliškega parka, potomke 
matične rastline na drugi strani ceste. Občino poziva, da bi morala 
nemudoma začeti razreševati ta problem in lastnika zemljišča 
informirati o problemu. V Sloveniji se problem invazivnih rastlin 
rešuje na način, da je lastnik zemljišča zavezan za uničenje teh 
rastlin, sicer se ga denarno sankcionira.  

Občina se zaveda problematike invazivnih rastlinskih vrst in jo aktivno 
rešuje. 
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24. 3505-
3/2013-
47 

PŠ 1. Pripomba na 3. člen odloka; predvidene vzpostavitve 
dvosmerne dostopne ceste št. 5 na severni strani objekta Hotela 
Jelovica Bled, določene v točki 6. tretjega odstavka 44. člena tega 
odloka, skladno s sprejeto zakonodajo ni možno izvesti iz 
programskih zahtev Hotela Jelovica Bled in iz razlogov umestitve 
v prostor: 
• Zmanjšanje pogojev za zagotovitev standardov kategorije ****; ki zahteva med 
drugim ustrezno prometno ureditev, režim parkiranja in ustrezno kvaliteto storitev. 

• Uvedba dvosmerne ceste; v tem primeru se bo dnevni tranzitni promet bistveno 
povečal, saj bi v tem primeru morali zagotoviti 24-urni dostop za objekte: 
Diagnostični center Bled - Vila Bogatin, Vila Prešeren, Vila Rikli, Kompleks Grajsko 
kopališče, Vila Rog, Vila Zlatorog, kar glede na izdana uporabna dovoljenja glede 
dostopa in parkirnih mest za goste in zaposlene znaša cca. 100 vozil dnevno. 

• Dostop za interventna vozila; zavedamo se, da možnost intervencije potrebujemo 
vsi in tudi moramo zagotoviti prost interventni dostop, ob posredovanju na drugih 
lokacijah pa pot poteka neposredno pod posteljami gostov Hotela Jelovica Bled. 

• Program hotela zahteva minimalno prostih površin ob objektu - umestit je 
potrebno pločnik ob severni strani objekta, ki je nujno potreben za uporabo objekta, 
saj predstavlja: 
- dostop gostov iz parkirišča, omogoča dostavo za hotelske potrebe, 
- pločnik za obiskovalce, 
- povezavo s požarnimi izhodi iz objekta, ki morajo biti vedno prosti, 
- prostor za dnevno dostavo živil, 
- prostor za odvoz odpadkov, 
- dostop do energetike – podzemni rezervoarji za kurilno olje centralnega 
ogrevanja. 

• Linijsko parkiranje ob pločniku na severni strani objekta je nujno, saj primanjkuje 
precejšnje število parkirnih mest. 

• dvosmeren promet ni možen, saj širina gradbene parcele tega ne dopušča.  

• Dostop in parkiranje avtobusov; za izvajanje hotelske dejavnosti je bistven 
element avtobusni dovoz in odvoz gostov, ki je trenutno skrajno oviran, saj 
zagotavljamo samo eno parkirno mesto, možnosti polkrožnega dovoza in 
obračanja ni. Z novo ureditvijo vzhodnega dela – glavnega vhoda v hotel bi 
pridobili možnost polkrožnega dovoza in obračanja za avtobuse, ki bodo začasno 
parkirani na skupnih parkirnih površinah na območju Vezenin. Še vedno pa ne 
bomo mogli zagotoviti čakalnega mesta za goste, ki se izkrcavajo ali vkrcavajo na 
avtobus. 

• V neposredni bližini so stanovanjski in gostinski objekti, ki bi morali privoliti na 
poseg oz. širitev cestnega telesa tudi na njihova zemljišča. 

Pripomba se ne upošteva. Omejitev motornega prometa v parkovnem 
območju, vključno z mirujočim prometom, je temeljno izhodišče prenove 
ožjega središča Bleda, zato je uporaba cesta za Hotelom Jelovica kot 
dovoza do objektov v severozahodnem delu obravnavanega območja 
žal edina možnost. Dovoz se uredi po principu "skupnega prostora" 
(angl. shared space), namenjenega tudi parkiranju vozil in lokalnemu 
dovozu. Dovoz bodo za motorni promet lahko uporabljali le imetniki 
dovolilnic, uvoz bo fizično omejen. Z namenom preprečevanja prevelike 
obremenitve te povezave se dopusti tudi časovno omejena (jutranja) 
dostava preko Promenade. 
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   2. Pripomba na 3. člen odloka; v primeru izvedbe dvosmerne 
dostopne ceste št. 5 na severni strani objekta ni možna izvedba 
izven nivojskega parkiranja na zahodni strani objekta zaradi 
neskladnosti višinske regulacije: 
• Širina gradbene parcele med severno fasado objekta in parcelno mejo; 
povprečna širina znaša 10.00 m, kar zadošča za minimalno pločnik, parkiranje in 
dovozno cesto maksimalne širine 3.50m.  

• Ob severozahodnem vogalu stavbe je dostopna cesta široka največ 8.00 m, od 
tega je dostopna rampa do pod - nivojskega parkirišča široka 6.00 m. 

• Z vzpostavitvijo dvosmerne ceste se bo bistveno zmanjšala prometna varnost za 
uporabnike hotela, kar ni sprejemljivo. 

Pripomba se ne upošteva. Ocenjeno je, da je rešitev izvedljiva, pri 
čemer se ne načrtuje standardne dvopasovne ceste, temveč t.i. skupni 
prostor. Predlaga se parkiranje pod kotom 40%, v primerjavi s 
parkiranjem pod kotom 45% se pridobi dodatnega 0,5 m širine 
Za zaščito pred vplivi hrupa se predlaga izvedbo nadstreška nad cesto. 

 

   3. Pripombe na 5. in 45. člen odloka; Hotel Jelovica Bled je 
umeščen med rob starega vaškega jedra Grad in Zdraviliški park, 
obstoječe stanje pa za rekonstrukcijo potrebuje več prostora, ki ga 
ni možno pridobiti. Funkcionalne izboljšave zahtevajo minimalne 
širitve okrog objekta, zato predvidena vzpostavitev dvosmerne 
dostopne ceste št. 5 na severni strani objekta ni možna zaradi 
pomanjkanja prostora za opravljanje primarne dejavnosti – 
hotelirske in kongresne dejavnosti. 

Pripomba se ne upošteva. Ocenjeno je, da je rešitev izvedljiva, pri 
čemer se ne načrtuje standardne dvopasovne ceste, temveč t.i. skupni 
prostor. 

 

   • Mirujoči promet 1; ukinitev obstoječih parkirnih mest na vzhodni strani pred 
vhodom; Namesto parkirnih mest se vzpostavi manjši trg, ki bo služil kot kvaliteten 
skupni zunanji prostor spodnjemu delu vaškega jedra Grad.  

Pripomba se upošteva.   

   • Mirujoči promet 2; ukinitev obstoječih parkirnih mest na južni strani objekta, 
Namesto asfaltiranih površin se izvede povezovalni stik med dostopom iz parka v 
kletni – zdraviliški del (polovično vkopan) in teraso restavracije v pritličju. 

Pripomba se upošteva, ocenjeno je, da je takšen stik smiseln in ga kaže 
v OPPN jasno določiti. 

 

   • Mirujoči promet 3; vzpostavitev novih, izven nivojskih parkirnih mest na območju 
med Hotelom Jelovica Bled in Diagnostičnim centrom Bled - Bogatinom. Poglobitev 
kote obstoječega parkirišča ni možna zaradi nivoja podtalne vode in obsežnega 
sistem odvajanja fekalnih in meteornih voda kakor tudi ostalih komunalnih vodov.  

Ocenjeno je, da prostorske možnosti niso dovolj izkoriščene. Garažno 
hišo je smiselno zasnovati v smeri proti DC Bled in preveriti 
možnost/investicijo poglobitve za dodatno etažo. 

 

   • Mirujoči promet 4; skladno s sprejetim OPN se dolgoročno predlaga izvedba 
garažne hiše na območju med Avtobusno postajo in med Hotelom Astoria. Glede 
na vse predvidene postopne ukinitve dostopov do jezerske promenade bodo 
potrebne kapacitete za parkiranje osebnih vozil med Promenado in Vezeninami.  

Z ugotovitvijo se je moč strinjati.  

   • Mirujoči promet 5; Zaradi zagotovitve standardov kategorije **** se zavedamo, da 
nam primanjkuje zadostno število parkirnih mest, glede na zaostrovanje 
prometnega režima pa se bo pojavilo še več interesentov za izvedbo Garažne hiše 
na območju med Avtobusno postajo in med Hotelom Astoria. Na takšen način bi 
omogočili razvoj javno zasebnega partnerstva za fazno gradnjo tovrstnega 
projekta. 

Z ugotovitvijo se je moč strinjati.  
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   4. Pripombe na 7. člen odloka; parkovne ureditve so zunanji 
prostor Hotela na južni strani, kot ga predstavlja vaško jedro Grad 
na severni strani. 

Z ugotovitvijo se je moč strinjati.  

   5. Pripombe na 9. člen odloka; predlaga se ukinitev peš povezave 
in svetil neposredno na južnem robu gradbene parcele, da se 
zagotovi izvajanje 3. In 4. točke 9. člena. Omogoči naj se 
neposrednejša navezava na Zdraviliški park. 
• Parkovne zelene površine; zunanje zelene površine hotela v čim večji meri 
povezati z Zdraviliškim parkom – restavracija 

• Parkovne zelene površine; zdraviliški del in izven nivojsko parkiranje se loči z 
ograjami v minimalnem obsegu in intenzivno ozelenitvijo. 

Pripomba se smiselno upošteva. Povezavo se lahko ukine vendar se ne 
sme posegati v zelenico. Ta naj ostane vmesni prostor med parkom in 
zunanjim prostorom hotela. 

 

   6. Pripombe na 10. člen odloka; v osrednjem delu Zdraviliškega 
parka pod Hotelom Jelovica Bled veduto proti Blejskem otoku in 
okolici slabo vzdrževana parkovna ureditev zastira, tako da se 
pozdravlja obdelava skladno z arboristično oceno. 

Izraženo je mnenje.  

   7. Pripombe na 12. člen odloka, ki opredeljuje, da ograjevanje 
zemljišča ni dopustno, vse ograje so le funkcijske; zahteven 
program, ki je predviden v hotelu, zahteva osnovne ločitve 
prostorskih ureditev, vezano na izvedbo ograjevanja. Potrebno je 
ločiti stanovanjske stavbe na severni strani, parkirno hišo na 
vzhodu, kopališko – zdraviliški del in kavarniški del na jugu. Višina 
ograje se prilagodi posameznemu programu. 

Pripomba se ne upošteva, eno temeljnih izhodišč prenove ožjega 
središča Bleda je zagotavljanje zveznosti prostora. 

 

   8. Pripombe na 14. člen odloka; PROGRAMSKI CILJI; 
• Zagotavljanje 100 letne tradicije; 

• Zagotovitev standardov kategorije ****, funkcionalne izboljšave; 

• Omogočanje standardov za izvajanje kongresnega turizma na višjem nivoju; 

• Vzpostavitev zdraviliškega turizma; 

• Prilagoditev objekta za uporabo oseb s posebnimi potrebami; 

• Energetska sanacija stavbe; 

• Protihrupna sanacija stavbe; 

• Oblikovna in estetska sanacija socialistične podobe objekta; 

• Posledično boljše trženje kapacitet; 

• Prispevek k boljšemu izgledu kraja. 

Verjetno je mišljena pripomba na 20. člen, 14. člen je določal način 
določitve pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo, ki veljajo za 
vse objekte. Navedena izhodišča se smiselno upošteva pri določitvi 
pogojev na območju Hotela Jelovica. 
Programski cilji so ocenjeni kot smiselni in podpirajo koncept prenove 
ožjega središča Bleda. 
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   POSEGI, PREDVIDENI PRI REKONSTRUKCIJI HOTELA JELOVICA BLED 

• Prenova in povečava vhoda Hotela Jelovica; 

• Prenova strehe; 

Posega ustrezata določilom OPPN.  

   • Izvedba izzidka na severni strani z obnovo  severne fasade; Pripomba se upošteva. Poseg ustreza določilom OPPN.  

   • Odstranitev obstoječih nadstreškov v pritličju na južni strani in izvedba novega 
prizidka; jedilnica in dvorane skupaj za 400 oseb; 

Pripomba se upošteva. Poseg ustreza določilom OPPN v kolikor je 
znotraj določene gradbene meje (GMp). 

 

   • Izvedba prizidka na zahodni strani z garažno hišo s pokritimi parkirišči in 
nepokritimi parkirnimi mesti; 

Pripomba se upošteva. Rešitve je treba uskladiti.  

   • Obnova oz. rekonstrukcija strojnih in elektroinštalacij – pametne inštalacije; Poseg ustreza določilom OPPN.  

   • Zunanja ureditev na južni strani – izhod iz Hotela proti jezeru; Pripomba se smiselno upošteva. Rešitve je treba uskladiti, med zunanjo 
ureditvijo in parkom se vzpostavi zasajen vmesni pas, umestitve 
zunanjih bazenov niso dopustne. 

 

   • Zunanja ureditev na vzhodni strani s prometno ureditvijo in umiritvijo prometa 
pred glavnim vhodom v Hotel; 

Poseg ustreza določilom OPPN.  

   • Zunanja ureditev na severni strani – ureditev pločnika, dostopne ceste in parkirnih 
mest; 

Poseg smiselno ustreza določilom OPPN, predlaga se ureditev po 
principu "skupnega prostora". 

 

   • Prilagoditev objekta za osebe s posebnimi potrebami; Poseg ustreza določilom OPPN.  

   • Rekonstrukcija dela kleti za potrebe zdraviliškega turizma s pripadajočimi 
zunanjimi površinami za izvajanje dejavnosti. 

Pripomba se smiselno upošteva. Rešitve je treba uskladiti, preveriti 
gabarite. 

 

   • Mirujoči promet; ukinitev obstoječih parkirnih mest na vzhodni strani pred vhodom 
in na južni strani objekta; 

Poseg ustreza določilom OPPN.  

   • Obnove notranjih ureditev in opreme; Poseg ustreza določilom OPPN.  

   OBLIKOVALSKA IZHODIŠČA 

• Sanacija socialistične podobe objekta; 

• Rekonstrukcija hotela bo omogočila izvajanje primarne dejavnosti – hotelirstva in 
dvig nivoja kongresne dejavnosti. 

• S sodobnim oblikovanjem zunanje in notranje podobe izboljšati komunikacijo med 
vaškim jedrom Grad in Zdraviliškim parkom. 

Izhodišča smiselno ustrezajo določilom OPPN. Ocenjeno pa je, da 
predlog fasade ni skladen s konceptom območja, v odloku so določena 
izhodišča za oblikovanje fasade. 

 

   9. Pripombe na 20. člen odloka;  
• v primeru širitve gradbene parcele glede na medsebojne lastniške dogovore 
glede  zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest, vzpostavitve trga pred 
vhodom in vseh ostalih interesov za izvajanje osnovne dejavnosti naj bodo le – te 
dopustne.  

Pripomba ni jasna.  
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   • Zaradi zagotavljanja standardov dvoposteljnih sob naj bo dopustna širitev objekta 
tudi na severni strani, razen v pritličju zaradi zagotavljanja:  
- dostopa gostov iz parkirišča, dostave za hotelske potrebe, 
- pločnika za obiskovalce, 
- požarnih izhodov iz objekta, ki morajo biti vedno prosti, 
- dnevne dostave živil, 
- odvoza odpadkov, 
- energetike – podzemni rezervoarji za kurilno olje centralnega ogrevanja, 

• V primeru rekonstrukcije ali novogradnje naj bo možno sodobno oblikovanje 
objekta, ki bo posredno odražalo vaško okolje in hkrati zagotavljalo uporabo 
estetskih in energetsko varčnih materialov času primerno. 

• Vse strehe naj se ob rekonstrukciji izvedejo kot ravna streha, obstoječa oblika, 
kritina in naklon strehe nista primerna iz oblikovalskih in tehnoloških razlogov. 

• V primeru rekonstrukcije ali novogradnje je možno sodobno oblikovanje objekta, 
ki bo posredno odražalo vaško okolje in hkrati zagotavljalo uporabo sodobnih, 
estetskih in energetsko varčnih materialov. 

Pripombe se smiselno upoštevajo.  

   10. Pripombe na 48. člen odloka; na območju Hotela Jelovica Bled 
poteka kanalizacijsko omrežje, odvajanje zalednih in padavinskih 
voda, predvidena je rekonstrukcija. Izvajanje rešitev je predvideno 
glede na bodoče stanje v potrjeni projektni dokumentaciji. 
Predvidene lokacije odvajanja vplivajo na izvedbo trga pred 
vhodom, dovozne ceste na severni strani stavbe in izven 
nivojskega parkiranja na zahodni strani objekta. 

Pripombe se smiselno upoštevajo.  

      11. Pripombe na 58. člen odloka; za vse posege v prostor je 
potrebno pridobiti soglasje ZVKDS Kranj, ker je območje 
zavarovano v okviru splošnih določil za zavarovanje starih vaških 
jeder. 

Pogoj pridobitve soglasja je določen v 53. členu odloka.  

25.   KP Predlog večjega števila hidrantnih priključkov med Festivalno 
dvorano in Park hotelom.  

Pripomba se upošteva, opravljena je preveritev, število hidrantnih 
priključkov je ustrezno. 
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26.   KP OPPN je dokument, v katerem je na mnogih mestih poudarjeno, 
da je potrebno ohraniti naravne danosti in lepote Bleda. V načrtu 
so predvidene parkirne hiše v jezerski kotlini in seveda dovozne 
ceste do njih. Te zgradbe in ceste niso lepote Bleda in nimajo 
tukaj, kjer so narisane, funkcije ohranjati naravo, pač pa ravno 
nasprotno, Bled kot celoto še bolj skaziti. Dvosmerna dovozna 
cesta do parkirne hiše Korotan, torej sedanja C. narodnih herojev, 
je velik nesmisel, saj bo povzročala hrup, ki se bo razlegal 
naokrog ("akustika amfiteatra"), onesnaževala zrak in gostom 
hotela Toplice povzročala "nočno moro". Garažne hiše so lahko 
na obrobju (nekdanja "Kovinska", morda Mercator ob bencinski 
črpalki, v Lisicah, podzemne garaže v Straži,..) 

Parkirne hiše v območju OPPN imajo interni značaj in so namenjene 
zagotavljanju ustreznega standarda hotelov. Predvidena je njihova 
podzemna izvedba. Vplivi hrupa bodo omejeni z omejitvijo hitrosti. 
Javne garažne hiše na obrobju so predvidene v OPN. 

 

27.  KP 1. Za vsako drevo, ki se bo posekalo v parku, mora dati soglasje 
zavod za naravno dediščino. 

Zavod RS za varstvo narave v fazi podrobnejšega načrtovanja in 
izvedbe sodeluje v skladu s predpisi. 

 

   2. Posegi v park morajo slediti cilju javnih interesov, v nobenem 
primeru ne smejo zastopati zasebnike okoli parka. 

Zagotavljanje javnega interesa je temeljno vodilo prenove parkovnih 
površin. 
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      3. Posegi v park morajo ohranjati osnovna temeljna načela, na 
katerih je zasnovan park. Ohranjati mora zeleno zaveso tis, ki loči 
park od prometnic, blaži cestni hrup in obiskovalcu parka nudi 
sprostitev. Človek se počuti sproščenega v gozdu, ko ni opazovan 
in park je v bistvu gozd, jasa, greda cvetic v neposredni bližini. 
Posegi v park danes kažejo, da zastopajo zasebne interese. 
Drevesa v parku se odstranjujejo, da se odpirajo pogledi z lokalov 
na jezero. Park izgublja na svojem osnovnem poslanstvu; 
mogočnosti dreves. Stoletna drevesa nam simbolizirajo življenje 
skozi čas in borbenost. Osnovne danosti parka je treba ohranjati, 
razmerje med drevjem, gredicami in travnimi jasami, saj se s tem 
ohranjajo tudi pogledi na jezero, otok in seveda tudi na okolico. Za 
"osrednji" park je izdelan geodetski posnetek (M 1:500) in vsako 
drevo in grm je opisano (vitalnost, starost, višina, premer, položaj 
osebka, zdravstveno stanje). Predpisani so bili tudi posegi v park. 
Po tem elaboratu Janeza Petkoša je bilo v parku posajenih okoli 
1000 sadik okrasnega grmovja in 100 dreves. Elaborat je sprejela 
KS Bled leta 1981. Zato je s to evidenco treba nadaljevati. Za 
vsako drevo, ki se bo v parku posekalo, naj odloča širša javnost. 
Točno se mora vedeti, kaj se bo v parku posekalo (katero drevo - 
koga moti!). Drevesa v parku se ne morejo sekati brez javne 
obravnave in pisnega soglasja zavoda za naravno dediščino.    

Izraženo je mnenje. Predlog ureditve parkovnih površin bo izdelan 
skladno z zahtevami ZVKDS, ZRSVN in arboristično oceno. Ureditev 
parkovnih površin bo zasnovana ob upoštevanju kakovostnih izhodišč, 
ki jih je zastavil Svensson oziroma brata Čop. 

 

28.  JO 1. Pot ob jezeru se že prenavlja, četudi načrt še ni sprejet. Izvajajo se ureditve, ki omogočajo takojšnje izboljšave stanja. Ureditve 
se izvajajo na podlagi in v skladu z veljavnimi akti in predpisi. 

 

   2. Ali so rešitve urejanja gostinskih vrtov že nakazane? Na listu 4.1 (ureditvena situacija) so prikazana območja gostinskih vrtov, 
v Odloku so opisani pogoji za postavitev gostinskih vrtov oziroma 
opremo gostinskih vrtov. 

 

   3. Ali je lesena hišica, ki stoji na promenadi, smernica za nadaljnje 
postavitve? 

Ne, gre za začasno rešitev.  

   4. Popolno zapiranje ceste na Promenadi in gradnja nove ceste se 
zdi nesmiselna rešitev. Predlaga promet po sistemu »time 
sharing«. 

Pripomba se smiselno upošteva. Dostop do objektov severno od 
Promenade je treba zagotoviti preko celega dneva in ne le v času 
dostave. Ukinitev motornega prometa na Promenadi je ključen ukrep 
prenove ožjega središča Bleda. Dopusti se le časovno omejena 
(jutranja) dostava preko Promenade. 
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      5. Gradnja novih gostinskih lokalov na promenadi ne bo 
doprinesla k razvoju, saj so tu že obstoječi lokali, ki niso poslovno 
uspešni, še večja konkurenca pa jim ne bo koristila.  

Gradnja novih gostinskih lokalov ni predvidena.  

29.  JO 1. Otroško igrišče in manjši prireditveni prostor, ki ju odlok 
predvideva ob Vili Prešeren, ne upoštevata smernic Ministrstva za 
kulturo. Meni, da je ta prostor podaljšek Zdraviliškega parka in da 
vanj ne sodi taka vrsta urbane opreme. Otroško igrišče ni 
primerno. Zakaj niso upoštevane smernice Ministrstva za kulturo? 
Obstoječa otroška igrala, ki so postavljena višje v Zdraviliškem 
parku, so v razgrnjenem gradivu ocenjena kot nesprejemljiva, zato 
ocenjuje predlog umestitve igral bližje jezeru kot nekonsistenten. 
Smernice MK navajajo, naj se pripravljavci potrudijo in v samem 
parku najdejo bolj ustrezno rešitev za potrebe otrok in naj to ne bo 
klasično igrišče za potrebe otrok.  

Pripomba se smiselno upošteva. Predlog otroškega igrišča se opusti. 
Posamezna otroška igrala je dopustno umestiti na območja določena v 
grafičnem načrtu 4.1: Ureditvena situacija. Igrala so bodisi skulpture, 
bodisi igrala, izdelana iz naravnih materialov (brez barvanja, dovoljena 
je globinska impregnacija), ki morajo biti oblikovana in v prostor 
umeščena tako, da se v čim večji možni meri prilagodi obstoječim 
značilnostim prostora (reliefu, drevnini, potoku, pogledom in drugim 
značilnostim). 
 

 

   2. Dosedanja rešitev je omogočala prireditve med občino in 
fijakerji, ki bo tudi po ukinitvi motornega prometa tlakovana 
površina. Zakaj dodatno zagotavljati prireditvene prostore v 
zelenem prostoru ob jezeru, ob dejstvu, da že obstaja pavilijon v 
Zdraviliškem parku. 

Novi prireditveni prostori niso predvideni.  

   3. Kje naj bi bil predvideni drevored pred hotelom Toplice? Drevored je predviden ob meji zemljišča Hotela Toplice. Natančna 
lokacija drevoreda bo določena z izvedbenim načrtom. 

 

   4. Predvideni visokodebelni drevored pred hotelom Park bo 
hotelskim gostom zastrl poglede na grad in otok. 

Izbrana bo taka vrsta drevnine, da ne bo zastirala pogledov na jezero.  

      5. Za zasaditev živic se predpisuje le beli gaber. Pripomba se smiselno upošteva. Zasaditev živih mej je določena na 
novo, na način, kot to določa OPN  - na mejah lastniških parcel je 
dopustna saditev striženih živih mej iz lokalno značilnih vrst (kot so 
kalina, beli gaber, pušpan) višine največ 1,20 m. Uporaba tujerodnih 
iglavcev (kot so cipresa, pacipresa, klek) ni dopustna. 

 

30.  JO 1. Če je Vila Prešeren tako pomemben gostinski lokal, meni, da so 
tudi drugi lokali in hoteli enako pomembni, zato pogreša 
definiranje prostora za prireditve, ki bi bile namenjene Bledu in ne 
le za zagotavljanje ponudbe enega ponudnika. 

V OPPN so bile smiselno zajete pobude lastnikov nepremičnin v 
območju obravnave. 
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   2. Igrišče za otroke bi bilo bolj smiselno umestiti bližje promenadi, 
zato da je bližje tudi ostalim ponudnikom. 

Pripomba se smiselno upošteva. Predlog otroškega igrišča se opusti. 
Posamezna otroška igrala je dopustno umestiti na območja določena v 
grafičnem načrtu 4.1: Ureditvena situacija.  

 

   3. Dostavna cesta je hud tujek v prostoru, zato meni, da bi se 
našla primernejša rešitev (preko objekta Škrbine ali iz smeri TVD 
Partizana). 

Pripomba se upošteva, predlog povezovalne ceste od Ceste svobode 
proti Festivalni dvorani se opusti, predlaga se dvosmerna cesta od 
Sokolskega doma do Festivalne dvorane. V nadaljevanju te ceste se kot 
opcijo dopusti le interni dovoz do objekta Cesta svobode 7a. 

 

   4. Ožji prostor Bleda je že onesnažen z invazivnimi rastlinami; 
kako se bo v tem pogledu saniral parkovni del? 

OPPN določa pogoje za odstranjevanje invazivnih rastlin in 
preprečevanje njihovega razraščanja. 

 

   5. Kje je predviden sejem obrti? Sejem obrti je še naprej predviden v Zdraviliškem parku.  

   6. Kakšne namembnosti naj bi bil novi objekt ob Festivalni 
dvorani? 

Objekt se nahaja znotraj območja podrobne namenske rabe "površina 
za turizem". Vrste dopustnih objektov so "hotelske in podobne gostinske 
stavbe za kratkotrajno nastanitev" pri čemer je v objektu dopustno 
bivanje lastnika ali upravljavca objekta, in sicer največ ena stanovanjska 
enota. 

 

   7. Predlaga, naj se prenova površin izvaja postopno, počasi; letos 
izvedena prenova je bila preobsežna.  

Prenova površin in drevnine bo postopna. Letošnja obsežna odstranitev 
drevnine je bila posledica žleda. 

 

      8. Kdaj so bili nazadnje narejeni monitoringi vodotokov v tem 
območju? 

Monitoringe vodotokov izvaja pristojna služba Agencije RS za okolje. 
Natančnih podatkov o zadnji izvedbi Občinska uprava nima. 

 

31.  JO 1. Pozitivno ocenjuje dogajanje na terasi Vile Prešeren to poletje, 
zato ocenjuje predlog selitve zunanjih površin na vzhodno krilo 
neustrezen. 

Ob Vili Prešeren je, skladno s smernicami ZVKDS, med potjo ob jezeru 
in teraso predviden pas parkovne površine in zagotovi ustrezna 
pretočnost prostora. Predlagano je, da se program premakne na 
vzhodni del območja in s tem dodatno razbremeni prostor ob poti. 

 

   2. Kako bodo gostje hotela Toplice v povezavi s krožnim 
obračališčem na Ljubljanski cesti dostopali do hotela? 

Občina bo v sodelovanju z lastniki hotelov predvidela sistemsko rešitev 
(klicno povezavo, prisotnost osebja, rezervacijo parkirni mest), ki bo 
glede na obstoječe število parkirnih mest omogočala gostom že ob 
prvem prihodu dostop z vozilom do ponudnika storitev. 

 

   3. Kdo bo imel dovolilnice? Dovolilnice bodo predvidoma imeli prebivalci s stalnim prebivališčem v 
objektih znotraj območja z režimom dovolilnic in gostje hotelov do 
zapolnitve razpoložljivih parkirnih mest. 

 

   4. Kako se soočiti s prenovo Hotela Jelovica, glede na to, da je ½ 
ali ¾ sob razprodana? 

Za prenovo so zadolženi lastniki in upravnik stavbe.  
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      5. Nasprotuje izvajanju sprememb in gradnjam v času 3 – 
mesečne poletne sezone. 

Pripomba se upošteva, v odlok bo dodano določilo, da se dela na javnih 
površinah ne smejo izvajati v času poletne sezone. 

 

32.  JO 1. Kot najemnika trgovskega lokala na Cesti svobode 7 ga 
zanima, kako bo z nivojskimi prehodi oz. poenotenjem različnih 
tlakov okoli objekta v navezavi na promenado in ali je možno 
pričakovati kakšno sofinanciranje pri tem? 

Rešitve prehodov in tlakov bodo predmet javnega natečaja in 
podrobnejše dokumentacije na osnovi rezultatov javnega natečaja. O 
možnostih sofinanciranja je v tej fazi še preuranjeno napovedovati.  

 

   2. Kot predstavnik Društva za varstvo okolja ponudi pomoč pri 
odstranjevanju invazivnih rastlin. 

Pripravljavec OPPN sprejema pomoč.  

      3. Opozori na par dreves v parku, vrste visoki pajesen, ki je pri 
odstranjevanju zelo problematična. 

Opozorilo se upošteva pri pripravi podrobnejše dokumentacije in 
izvedbi. 

 

33.  JO  1. Moti ga, da o objektih Pod skalo ni bilo nič obrazloženo. Objekti pod Skalo 2 in 3 so izven območja OPPN, prostorsko izvedbeni 
pogoji ostajajo takšni, kot so določeni v občinskem prostorskem načrtu. 
Z OPPN se spreminja le prometna dostopnost do teh objektov, 
predlagan je dostop po cesti za Hotelom Jelovica. Predvidena pa je 
ureditev poti Pod Skalo v delu izven območja OPPN (od krožišča do 
Riklijeve ceste). 

 

   2. Od objektov v parku se omenja le hotel Jelovica, medtem ko se 
drugih objektov ne omenja.  

Na javni razpravi so bili omenjeni le ključni objekti, Odlok določa 
prostorske izvedbene pogoje za vse objekte v območju OPPN. 

 

   3. Objekt Pod skalo prav tako sodi v območje vasi Grad (poleg 
obeh župnišč, cerkve in starega kina). 

Navedeno drži, rešitve v OPPN ne glede na formalno mejo ureditvenega 
območja upoštevajo celovitost vasi Grad. 

 

   4. Zanima ga, kakšna bo predvidena cesta? Obstoječe stanje 
navezave ceste Pod skalo na Riklijevo cesto je sramotno in 
nevarno. Njegova posest je dnevno motena, njegov objekt je 
dvostanovanjski in potrebuje 3 PM. Predmetni odlok ne navaja 
potrebnega števila parkirnih mest.  

Dovoz za Hotelom Jelovica se uredi po principu t.i. skupnega prostora 
(angl. shared space), namenjenega tudi parkiranju vozil in lokalnemu 
dovozu. Nov prometni režim (prehodnost prostora za kolesarje in pešce, 
fizično omejen dovoz za motorna vozila, dovoz samo za imetnike 
dovolilnic) bo izboljšal sedanje dejansko neustrezne prometne razmere. 
Odlok o OPPN ne navaja potrebnega števila parkirnih mest za objekt 
Pod Skalo 2, ker je ta izven območja OPPN. V zvezi z zagotavljanjem 
najmanjšega števila parkirnih mest na gradbeni parceli se tudi na 
območju podrobnega načrta uporabljajo predpisi in določila aktov s 
področja urejanja prostora, ki veljajo za celotno območje občine Bled. 

 

   5. Garažna hiša ob hotelu Jelovica je utopija. Izraženo je mnenje.  
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   6. Kako se predvideva umestitev nove stavbe za potrebe turizma, 
ne da bi bili ob tem moteni promet, zdraviliški park in zasebna 
posest? 

Za objekt so podani pogoji (npr. dopustna namembnost, gabariti, način 
oblikovanja, dostop), ki bodo zagotavljali, da motorni  promet, zdraviliški 
park in zasebna posest ne bodo moteni. Pogoje mora investitor 
dosledno upoštevati. 

 

   7. Zanima ga, kdaj se bodo lahko v miru vozili do doma? Terminski plan izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev je odvisen od 
dogovora med deležniki. 

 

   8. Nasprotovanje dopustni rekonstrukciji objekta Diagnostičnega 
centra Bogatin. 

Izraženo je mnenje.  

      9. Danes objekti Pod skalo nimajo intervencijskega dostopa. 
Pozimi se dva meseca ne pluži. Določbe odloka v zvezi z 
varnostjo navajajo le rešitve hidrantnega omrežja. 

Intervencijska pot poteka po kategorizirani javni poti JP 512391 Pod 
skalo, ki poteka do objekta Pod skalo 1a. Intervencijska pot do hiše Pod 
Skalo 1a bo zarisana na grafičnem načrtu 7: Prikaz ureditev, potrebnih 
za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom. 

 

34.  JO 1. Meni, da je bilo premalo upoštevano dejstvo izjemno 
pomembnega prostora na Bledu, premalo naznačeno, kakšen je 
bil prvotni koncept Svenssonovega parka, ki sta ga brata Čop 
nadgrajevala, vključno s prvimi osamelci in morenami. Izpuščen je 
celoten korpus vodotokov, ki so ključni potencial razvoja prostora. 
V predmetnem prostoru je bilo 7 studencev različnih temperatur; 
morda obstaja sedaj tehnična možnost pripeljati te vode nazaj v 
park. 

Izraženo je mnenje. Zasnova prenove parkov bo izdelana skladno z 
zahtevami ZVKDS, ZRSVN in arboristično oceno. V zasaditvenem 
načrtu bo določena razmestitev in vrste drevnine. Zasaditveni načrt bo 
zasnovan ob upoštevanju kakovostnih izhodišč, ki jih je zastavil 
Svensson oziroma brata Čop. 
Zaradi slabe kakovosti vode (po podatkih ARSO) vodotokov še ni 
mogoče speljati v jezero, odlok pa to možnost dopušča. 

 

   2. Predlagane 4 parkirne hiše so zdravorazumsko neustrezne; 
parkirna hiša bi bila smiselna le v prostoru oz. v okviru Ledene 
dvorane. 

Izraženo je mnenje. Predlagane parkirne hiše niso javne, temveč so 
namenjene le uporabnikom objektov. Na ta način se lahko zmanjša 
število parkirnih mest na površini in okolica objektov ustrezneje uredi. Z 
OPN je garažna hiša na območju Ledene dvorane že predvidena. 

 

   3. Absurdno ocenjuje novo vzporedno dostopno cesto, ki bo 
uničila vrt Vile Bellevue. 

Pripomba se upošteva, predlog nove ceste se opusti, po novem je 
predlagana dvosmerna cesta med Sokolskim domom in Festivalno 
dvorano (samo za imetnike dovolilnic). V nadaljevanju te ceste se kot 
opcijo dopusti le interni dovoz do objekta Cesta svobode 7a 
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   4. Podaja predlog prometa po sistemu »time sharing«.  Pripomba se deloma upošteva. Dostop do objektov severno od 
Promenade je treba zagotoviti preko celega dneva in ne le v času 
jutranje dostave. Ukinitev motornega prometa na Promenadi je ključen 
ukrep prenove ožjega središča Bleda, zato prevozi z motornimi vozili po 
njej niso sprejemljivi. Dopusti se le časovno omejena (jutranja) dostava 
preko Promenade. 

 

   5. Neustrezno ocenjuje krožno obračališče na Ljubljanski cesti; 
iztek zapore ceste z obvozom okoli hotela Lovec lahko ponuja 
rešitev. Prometna urbanistična ureditev bi morala biti bolj 
domišljena. 

Izraženo je mnenje. Krožno križišče je namenjeno varnemu obračanju 
vozil, umeščeno je v prostor menjave prometnih režimov (pred fizično 
zaporo, v nadaljevanju ceste je promet dovoljen samo za uporabnike 
dovolilnic). Obvoz okoli Hotela Lovec je neizvedljiv zaradi višinske 
razlike med Cankarjevo cesto in Ulico narodnih herojev oz. 
zagotavljanja uvoza v garažo Hotela Lovec. 

 

      6. Pobuda za vpis v Unesco je prvič prišla s strani združenja 
pisateljev PEN. Predlaga, da se ta pobuda preveri. 

Občina bo pobudo preučila in preverila možnosti vpisa na seznam 
Unesco. 

 

35.   JO 1. Kakšne so možnosti, da bi prostor ožjega središča Bleda skupaj 
z Višcami, Grajskim hribom, Jezercami in Blejskim jezerom uvrstili 
na seznam Unesco? 

Občina bo pobudo preučila in preverila možnosti vpisa na seznam 
Unesco. 

 

36.  JO 1. Je avtor idejnega projekta prenove hotela Jelovica, ki je v 
sklepni fazi priprave; cilj prenove hotela je doseči nivo 4 zvezdic 
ob izboljšanju ponudbe za kongresno in zdraviliško dejavnost. 
Pomemben je stik med hotelom in parkom, ki se je zadnje čase 
zanemarjal.  

Pripravljavec OPPN bo pristopil k usklajevanju rešitev na območju 
Hotela Jelovica na način, da bo možno uresničiti navedena izhodišča 
prenove. 

 

   2. Predlagana dostopna cesta na severni strani hotela je 
prostorsko vprašljiva, saj primanjkuje prostora za organizacijo 
dvosmernega prometa.  

Ocenjeno je, da je dostopna cesta na severni strani hotela smiselna in 
izvedljiva. 

 

   3. Glede na manjko prostora za parkiranje predlaga lokacijo na 
avtobusni postaji. 

OPN že predvideva izgradnjo garažne hiše na območju obstoječe 
avtobusne postaje. 

 

   4. Podpora celovitemu in sistematičnemu pristopu k prenovi 
parkovnih površin. 

Izraženo je mnenje.  

 


