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1. UVOD 
 

Občinski podrobni prostorski načrt za severno razbremenilno cesto na Bledu (v nadaljnjem besedilu: 

OPPN) je bil razgrnjen od 19. 05. 2014 do 18. 06. 2014 ter javno obravnavan dne 11. 06. 2014. 

 

Pripombe na razgrnjeno gradivo obravnavanega OPPN so bile podane na naslednje načine:  

• po pošti (PŠ) in elektronski pošti (email),  
• z vpisom v knjigo pripomb na javni razgrnitvi (KP) in 
• ustno na javni obravnavi (JO). 
 

Skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in spr.) je 

pripravljavec prejete pripombe, skupaj z izdelovalcem OPPN, temeljito preučil ter do njih pripravil 

stališča. 

Na podlagi sprejetih stališč bo gradivo dopolnjenega osnutka OPPN spremenjeno oz. dopolnjeno in 

izdelan predlog OPPN, ki bo posredovan nosilcem urejanja prostora, da k predvidenim rešitvam 

podajo svoja mnenja. 

 

2. OBRAZLOŽITEV NAČINA OBRAVNAVE PRIPOMB 
 

V stališčih do pripomb je k vsaki vsebini na začetku podana opredelitev do pripombe, v nadaljevanju 

pa so podane obrazložitve stališč. Stališča so opredeljena na naslednje načine: 

 

• Pripomba se upošteva. 
Pripomba se upošteva pri pripravi nadaljnjih faz OPPN. V tej skupini so tudi pripombe, pri katerih se 

ugotavlja, da OPPN v pripombi predlagane rešitve že predvideva. 

 

• Pripomba se delno upošteva. 
V stališču je podana obrazložitev, v katerem delu se pripomba upošteva oziroma ne upošteva. 

 

• Pripomba se ne upošteva. 
V stališču je podana obrazložitev, zakaj pripomba ni upoštevana. 

 
• Pripomba podaja mnenje ali vprašanje. 

V pripombi so podana mnenja ali vprašanja, ki zahtevajo le obrazložitev. 

 
• Pripomba ni predmet OPPN. 

Gre za pripombe, ki niso predmet obravnave OPPN oziroma se ne nanašajo neposredno na njegovo 
vsebino. 



                                                                                   

                                                                                   

 
3. MERILA ZA PRIPRAVO STALIŠČ DO PRIPOMB 
 

Stališča do pripomb in predlogov so bila pripravljena na podlagi analize posamezne pripombe, v 
povezavi s: 
• strateškimi izhodišči občine, 
• nadrejenim prostorskim aktom – OPN Občine Bled, 
smernicami nosilcev urejanja prostora, 
• izdelanimi strokovnimi podlagami in 
• zakonskimi in podzakonskimi predpisi. 
 
 
4. POROČILO O PRIPOMBAH 
 

Pripombe in predloge je podalo 43 fizičnih in pravnih oseb.  

Ena oseba je lahko podala več pripomb, stališča so pripravljena za vsako pripombo posebej.  

Skupaj je bilo podanih 131 pripomb: 

• 19 % pripomb je bilo upoštevanih,  
• 21 % pripomb je bilo delno upoštevanih, 
• 29 % pripomb ni bilo upoštevanih, 
• 27 % danih pripomb podaja mnenje ali vprašanje, 
• 4 % pripomb pa ni predmet tega OPPN.  

 
 
5. OBRAZLOŽITEV UPORABLJENIH KRATIC 
 

SRC = severna razbremenilna cesta 

JRC = južna razbremenilna cesta 

EUP = enota urejanja prostora 

NUP = nosilci urejanja prostora 

OPN = občinski prostorski načrt 

OPPN = občinski podrobni prostorski načrt 

ZPNačrt = Zakon o prostorskem načrtovanju 

ZVKDS = Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

DRSC = Direkcija RS za ceste 

PGD = projekt za gradbeno dovoljenje 

PZI = projekt za izvedbo 

 
 



Zap. 

št.

Način 

prejema 

pripombe

Vsebina pripombe Stališče do pripombe

1 PŠ
Ne strinja se s potekom peš in kolesarske poti po zemljišču parc. št. 153/2 k.o. Bled. Zemljišče je v naravi ozko (10 m), z umestitvijo poti naj bi 
parcela izgubila vso vrednost tako v denarju kot v koriščenju zemlje.  

Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Koridor peš in kolesarske poti je umeščen v OPN občine Bled, ki je hierarhično nadrejeni akt predmetnemu OPPN. 
Predvidena pot zagotavlja eno od varnih poti od osnovne šole do Športnega parka Bled. 

2 PŠ

1. Preko parc. št. 111/9, k.o. Bled je obstoječi dostop, ki se v praksi uporablja že 45 let. Z umestitvijo bencinskega servisa bo dostop onemogočen. 
Dostopna cesta na Dobe je predvidena le v delu, ki se nanaša na SRC, konkretne rešitve nadaljevanja dostopa pa ne nakazuje.
2. Predlog za odkup dela zemljišča parc. št. 111/9 in 111/7, k.o. Bled (vzporedno s parc. št. 115/7, k.o. Bled) do predvidenega drevoreda ob cesti 
na Dobe za potrebe ureditve parkirnih mest. 
3. Predlog za celovito ureditev odvodnjavanja meteornih voda tako, da se v zbirnem načrtu komunalnih vodov predvidijo tudi možnosti za 
priključitev obstoječih in eventualnih novih objektov na že predvideni meteorni vod.
4. Preko parc. št. 111/9, k.o. Bled je speljan internetni vod, zato predlaga, da se v postopku sprejema OPPN uredi tudi trasa tega voda.

1. Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  Predvidi se nadomestni dostop do območja Kovinska, ki se uredi preko predvidene Ceste na Dobe. Odlok o OPPN se bo 
ustrezno dopolnil z določili, da je najkasneje ob izgradnji bencinskega servisa potrebno urediti tudi nadomestni dostop do območja Kovinske. Dostopna cesta na 
Dobe je v nadaljevanju od meje OPPN SRC predmet ločenega OPPN (OPPN Seliše), v okviru katerega bo tudi podrobneje opredeljena. Na območjih predvidenih 
OPPN so do uveljavitve OPPN med drugim dopustne tudi gradnje nove gospodarske infrastrukture za potrebe priključevanja obstoječih objektov ter gradnje 
dostopnih cest oz. poti do objektov. 
2. Pripomba ni predmet OPPN. Obrazložitev:  Premoženjsko pravne zadeve niso predmet OPPN.      
3. Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  Padavinske vode iz območja Kovinske in bencinskega servisa se načeloma vodijo v predvideni meteorni kanal v Cesti 
na Dobe z iztokom v Rečico. Rešitev odvodnjavanja bo podrobneje obdelana in določena v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije.
4. Pripomba se upošteva. Obrazložitev: OPPN zaradi novo predvidenih ureditev predvideva tudi prestavitve in nadomestitve obstoječih infrastrukturnih 
omrežij, ki pa bodo podrobneje opredeljene v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije (PGD in PZI).

3 PŠ

1. Podpora predlogu, da Partizanska cesta čez mostiček potoka Rečica ne bo več prevozna za motorni promet in bo tako od Prešernove ceste do 
potoka Rečica urejena kot slepa.
2. Nestrinjanje s predlagano ureditvijo protihrupne zaščite na poteku od območja Gmajna do Rečiške ceste; protihrupna zaščita je načrtovana za 
območja mešane rabe (III. območje varstva pred hrupom) namesto za stanovanjsko območje, namenjeno turizmu (II. območje varstva pred 
hrupom).
3. Zahteva za povišanje protihrupne zaščite iz standardne višine 2 m na 5 m, da se zaščiti tudi 1. nadstropje. 
4. Zahteva za aktivno protihrupno zaščito na južni strani načrtovane ceste, višine 5 m in dimenzionirano na II. stopnjo varstva pred hrupom od 
sredine odseka med Poljsko potjo in Partizansko cesto neprekinjeno vse do Rečiške ceste. 
5. Na severni strani naj aktivna protihrupna zaščita poteka od sredine odseka med Poljsko potjo in Partizansko cesto vsaj do novega priključka za 
Cesto v Vintgar in po vzhodni strani te priključne ceste. 
6. Aktivna protihrupna zaščita naj bo večinoma urejena v obliki protihrupnih nasipov.      

1. Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  Rešitev bo spremenjena. Partizanska cesta bo priključena obojestransko.  
2.-6. Pripombe se ne upoštevajo. Obrazložitev:  Ena izmed osnov za izdelavo predloga protihrupne zaščite je hierarhično nadrejen prostorski akt, ki 
predpisuje tudi stopnje varstva pred hrupom. Stopnje varstva pred hrupom, kot jih predpisuje OPN, so usklajene z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju (Ur.list RS 105/2005 in spr.). Protihrupna zaščita je dimenzionirana na mejne kazalce hrupa za III. območje varstva pred hrupom. Učinkovitost 
protihrupnih ograj je zadostna. Protihrupna zaščita je urejena v obliki protihrupnih ograj z izjemo enega nasipa. Zaradi prostorske stiske izgradnja protihrupnih 
nasipov na preostalih lokacijah ni mogoča.

4 KP
1. Pripomba, zakaj SRC ne poteka po Cesti v Vintgar proti Gorjam, da bi rešila tudi naselje Rečica.
2. Zakaj poteka kolesarska pot desno ob potoku Rečica? Ali ne bi bilo bolj smotrno in ceneje graditi kolesarsko pot ob že obstoječi cesti?
3. Namestiti protihrupno ograjo, ki naj bo dovolj visoka za zaščito bivalnega naselja na desni strani vodotoka.

1. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Koridor SRC je določen v nadrejenih prostorskih aktih občine na podlagi predhodno izdelane strokovne podlage, v 
kateri je bil izbran kot edina sprejemljiva varianta. Trasa nadaljevanja SRC proti Gorjam po Cesti v Vintgar ter v nadaljevanju preko mokrišča pri Podhomu 
poteka preko več zavarovanih območij narave, kar pa ni skladno z varstvenimi režimi, ki veljajo na teh območjih. Predlog občine, ki je v osnutku OPN predvidela 
to povezavo kot nadaljevanje SRC, je bil v neskladju s smernicami Zavoda RS za varstvo narave, zato ga je bilo potrebno izločiti iz OPN. Občina se zaveda 
obremenitve Rečice s prometom, vendar v tem trenutku ni podana ustrezna rešitev, ki bi bila skladna z vsemi ključnimi nosilci urejanja prostora s področja 
varstva narave, kulturne dediščine in kmetijskih zemljišč. Predmet tega OPPN tako ni več določanje koridorja SRC, temveč  le določitev podrobnejših meril in 
pogojev za gradnjo na obravnavanem območju.
2. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Kolesarska pot je načrtovana po desnem robu vodotoka Rečica, ker je tako možen neposreden dostop do sosednjih 
poselitvenih območij in objektov (pokopališče, šola, športni park, idr.), ki so večinoma locirani desno od potoka Rečica. 
3. Pripomba se upošteva. Obrazložitev: Na območju Partizanske ceste je za zaščito bivalnega naselja na levem in desnem bregu potoka v OPPN že predvidena 
protihrupna zaščita - protihrupne ograje z oznakami APO-04, APO-05, TPO-06, APO-07 in protihrupni nasip z oznako PN-03. 

5 PŠ
Ker trasa SRC poteka le nekaj metrov od hiše na Partizanski 19, z vsemi posledicami, se z njo ne more strinjati. Iz tega stališča bi bila modra 
varianta z uporabo že obstoječe Ceste v Vintgar in povezavo Partizanske in Kolodvorske ceste bolj primerna. 

Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Trasa nadaljevanja SRC proti Gorjam po cesti v Vintgar v delu ob Partizanski zaradi prometno tehničnih rešitev 
zahteva deviacijo, zaradi česar se rešitev v tem delu za objekt Partizanska cesta 19 ne bi bistveno spremenila (zaradi dostopov do športnega parka, šole, Rečice 
itd. bi bila trasa kolesarske steze v tem primeru enaka kot je predvideno v OPPN). Predlagana povezava Partizanske in Kolodvorske ceste bi v večji meri 
posegala na kmetijska zemljišča in s tem podala slabši vpliv na krajinsko sliko prostora, zaradi česar je bila tudi v predhodnem vrednotenju variant nadaljevanja 
severne obvoznice proti Gorjam kot najbolj sprejemljiva izbrana trasa ceste, kot jo obravnava OPPN. Poleg tega trasa SRC proti Gorjam po Cesti v Vintgar poteka 
v nadaljevanju preko več zavarovanih območij narave (mokrišča pri Podhomu), kar pa ni skladno z varstvenimi režimi, ki veljajo na teh območjih. Predlog 
občine, ki je v osnutku OPN predvidela to povezavo kot nadaljevanje SRC, je bil v neskladju s smernicami Zavoda RS za varstvo narave, zato ga je bilo potrebno 
izločiti iz OPN. 

6 PŠ
1. Na zemljišča parc. št. 251, 252, 253, 140, 141/7, 248/1, 249, 250, 254 k.o. Bled naj se omogoči neposreden prehod preko poglobljenega robnika. 
2. S predvideno cesto bodo porušeni trije kmetijski objekti,  ki jih uporablja, zato prosi za nadomestni objekt - kozolec toplar na 4 brane. 
3. Brežine med cesto in kmetijskimi površinami naj se izvede v nagibu, ki bo omogočal strojno obdelavo.

1. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: OPPN dopušča tudi urejanje dostopov do objektov in zemljišč, ki v OPPN niso posebej opredeljeni, če se v nadaljnjih 
fazah priprave projektne dokumentacije za to izkaže potreba. Morebitno potrebni dodatni dostopi bodo določeni v nadaljnjih fazah priprave projektne 
dokumentacije.
2. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Porušena bosta dva kmetijska objekta, in sicer eden na parceli št. 249 in eden na parceli št. 251. Skladno z določili 
OPN so na območju kmetijskih zemljišč dopustni: gradnja objektov, ki neposredno služijo kmetijskim zemljiščem in vodnogospodarskim ureditvam (dovodni in 
odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi), agrarne operacije skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih, sanacija divjih odlagališč odpadkov s 
kontroliranim odlaganjem inertnih odpadkov in vzpostavitev kmetijskih površin, vodnogospodarske ureditve (samo kot posegi za začasne ureditve za potrebe 
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami), naprave in oprema za varstvo pred točo, gradnja objektov za črpanje, filtriranje in zajem vode ter 
kozolci kot pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (enojni stegnjeni kozolec, enojni stegnjeni kozolec na plašč, kozolec na psa ali kozla). V primeru drugih 
posegov bi bilo potrebno predhodno spremeniti OPN. 
3. Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  Nakloni brežin, ki bodo omogočali strojno košnjo, bodo zagotovljeni na delih, kjer bo to tehnično izvedljivo, in sicer v 
nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije.
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7 PŠ

1. V osnutku predvidena varianta ne vsebuje optimalne prometne ureditve križišča Kolodvorske ceste z Rečiško cesto. Optimalna rešitev je 
krožišče, ker se s tako ureditvijo promet umiri in hkrati uredi bolj varno in tekoče.     
2. Trasa SRC se pri direktni povezavi Kolodvorske ceste s Partizansko cesto lahko skrajša in poceni za 100 m ceste in eno križišče (nepotrebno 
vijuganje in dodatna gradnja križišča in zapiranje ulic in prometa; Rečiška cesta in Partizanska cesta). 
3. Križišča s Cesto v Vintgar, Partizansko cesto so prometno neprimerno urejena (se ne upoštevajo promeni tokovi). 
4. Kolesarske poti in pešpoti so lepo speljane in prijazne za okolje in udeležence v prometu.  
5. Namesto protihrupnih ograj je primernejša zasaditev drevja (zasaditev od ceste vsaj 4 metre).  
6. Nikjer ni opisan razvoj kraja v okolici trase SRC in s tem nova delovna mesta (razvoj športnega parka, spremljajoči servisni ali nastanitveni 
objekti, ureditev farme KZ Lesce).  
7. Glavno avtobusno postajališče mora ostati v centru, avtobusno parkirišče je zelo primerno ob Seliški cesti.  
8. Meni da je neusklajeno za turistično gospodarstvo, da se promet oziroma turiste tišči izven jezerske sklede in jih dodatno posiljuje z lokalnimi 
transporti, cone za pešce pa se spreminja v cone s 30 km/h (gostinski lokali so zelo obiskani, če so v bližini parkirna mesta; Kazina, Cesta 
svobode, vaška jedra s parkirnimi mesi ob vozišču).  
9. Prosi, da naj ji občinska uprava v roku enega meseca odgovori na pripombe.                                                                                                                                            

1. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Prehodno izdelane kapacitetne analize ne zahtevajo urejanja s krožiščem. S predvideno obliko križišča je v glavni 
smeri zagotovljen bolj kontinuiran pretok prometa. 
2. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Koridor SRC je določen v nadrejenih prostorskih aktih občine na podlagi predhodno izdelane strokovne podlage, v 
kateri je bil izbran kot edina sprejemljiva varinata. Predlagana povezava Partizanske in Kolodvorske ceste bi v večji meri posegala na kmetijska zemljišča in s 
tem podala slabši vpliv na krajinsko sliko prostora, zaradi česar je bila tudi v predhodnem vrednotenju variant nadaljevanja severne obvoznice proti Gorjam kot 
najbolj sprejemljiva izbrana trasa ceste, kot jo obravnava OPPN. Predmet tega OPPN tako ni več določanje koridorja SRC, temveč le določitev podrobnejših meril 
in pogojev za gradnjo na obravnavanem območju.
3. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Za določitev prometnih rešitev so bile predhodno izdelane kapacitetne analize, predvidene rešitve in rezultati so 
skladni s predpisanimi nivoji uslug.
4. Pripomba podaja mnenje.

5. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev: Zasaditev drevja ne predstavlja bistvene ovire za širitev zvoka, zato ta ukrep ni zadosten. Na lokaciji predvidenih 
protihrupnih ograj so ob cesti urejeni zasebni vrtovi. Z zasaditvijo drevesne in grmovne vegetacije ne bi bilo mogoče zagotoviti ustrezne zaščite pred hrupom, 
kot jo zahtevajo predpisi, zato se ohranja ureditev protihrupne ograje. Po potrebi se jo lahko na notranji strani (kjer je vizualno moteča) zasadi z ozkim pasom 
grmovnic, drevja oziroma plezalk.
6. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev: Prostorski razvoj območja ob trasi SRC opredeljuje hierarhično nadrejeni prostorski akt, to je OPN občine Bled. V 
konkretnem primeru gre za postopek podrobnega prostorskega načrtovanja, s katerim se bodo opredelili pogoji za umeščanje ceste v prostor zgolj znotraj 
območja, ki ga je v predhodnih postopkih kot območje predvidene SRC že opredelil OPN.  
7. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Avtobusno postajališče v središču Bleda bo vsekakor ostalo. S selitvijo programov (info središče, TNP, bodoče 
ureditve v območju Spodnje Seliše,..) na območje vstopa na Bled pa bo podana možnost, da se središče Bleda razbremeni postajališča, ki zahteva velike površine 
za parkiranje in čakanje avtobusov. Postajališče z večjo kapaciteto površin, ki omogočajo tudi kratkotrajno parkiranje in srečevanje avtobusov, je dolgoročno 
potrebno omogočiti v območju vstopa na Bled, kjer so predvidena tudi večja parkirišča.   
8. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev:  Prostorski razvoj območja ob trasi SRC opredeljuje hierarhično nadrejeni prostorski akt, to je OPN občine Bled, 
predmetni OPPN pa določa le merila in pogoje za gradnjo na obravnavanem območju. Pripomba je v nasprotju z dolgoročnim konceptom urejanja prometa in 
dolgoročnim ciljem, razvijati občino Bled kot vrhunsko turistično destinacijo. 
9. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Stališča do pripomb bodo skladno s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju objavljena na krajevno običajen 
način in v svetovnem spletu.

8 PŠ

1. Ime OPPN naj se spremeni in se glasi OPPN severna razbremenilna cesta 1. faza s priključkom za Grad in Rečico. 
2. Obvezno je treba nadaljevati z umeščanjem koridorja 2. faze severne razbremenilne ceste mimo Rečice v prostor.
3. Rekonstrukcija Rečiške ceste mora biti opravljena pred ali najkasneje sočasno z izvedbo SRC. 
4. Potrebno je točno definirati status in funkcijo potoka Rečica že od izhoda iz pokritega kanala ob Koroški cesti. V kolikor gre za potok, je 
potrebno revitalizirati staro strugo in določiti minimalni pretok. V kolikor gre samo za fekalni kanal za odvajanje prekomernih odplak, je 
potrebno temu prilagoditi projekt.
5. Križanje peš in kolesarske poti s cesto na grad na Kračci je potrebno izvesti izvennivojsko. 
6. Kolesarsko pot je potrebno v celoti izvesti v asfaltni izvedbi, saj bodo pri peščeni izvedbi kolesarji še naprej vozili po cestišču in ne bo služila 
namenu. 

1. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Ime OPPN opredeljuje hierarhično nadrejeni prostorski akt, to je OPN občine Bled. Ime OPPN nima nobenega vpliva 
na možnosti umeščanja nadaljevanja trase SRC proti Gorjam kot 2. faze OPPN SRC, kar je sicer razbrati iz pripombe. 
2. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev: Občina Bled se zaveda obremenitve Rečice s prometom, vendar v tem trenutku ni podana ustrezna rešitev, ki bi bila 
skladna z vsemi ključnimi nosilci urejanja prostora, predvsem s področja varstva narave, kulturne dediščine in kmetijskih zemljišč.
3. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev:  Projekti za izvedbo rekonstrukcije Rečiške ceste s pločnikom so pripravljeni. Pričetek investicije je v večji meri 
odvisen od sofinanciranja Direkcije RS za ceste, saj gre za regionalno cesto. 
4. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Na podlagi usmeritev Agencije RS za varstvo okolja (varstvo voda) se struga Rečice regulira in s tem hkrati 
zagotavlja tudi njena vodnatost. 
5. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Glede na ugotovitve izdelane kapacitetne analize prometa izvedba izvenivojskega križanja kolesarske in pešpoti v 
tem križišču ni potrebna. 
6. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Peščena utrditev je skladna s širšo zasnovo peš in kolesarskih poti na območju celotnega Bleda.  

9 PŠ Na parc. št. 329/6 k.o. Želeče naj se omogoči samostojna gradnja.

Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Zemljišče s parc. št. 329/6, k.o. Želeče leži v območju ureditvene enote UE 5, znotraj katere se nahajata dva objekta 
kulturne dediščine (EŠD-13318: Bled - Hiša Ljubljanska 26 in EŠD-1336: Bled - Vila Ljubljanska 28). Na območje zemljišča sega vplivno območje vile Ljubljanska 
28, ki je po definiciji tipološkega gesla razkošno grajena hiša z vrtom. OPPN sicer na območju UE 5 dopušča tudi umestitev novogradnje, vendar pod pogojem, da 
se za celotno območje UE 5 izdela strokovno rešitev za celovito prenovo območja, ki se jo predhodno uskladi s pristojnim ZVKDS in Občino Bled. Rešitev mora 
območje ureditvene enote UE 5 obravnavati celostno in mora biti v konsenzu z lastniki zemljišč znotraj ureditvene enote. Poleg navedenega je pri umeščanju 
novih objektov potrebno upoštevati tudi usmeritve in pogoje, ki jih za obravnavano območje opredeljuje OPN Občine Bled, med drugim tudi pogoj glede 
minimalne velikosti gradbene parcele prostostoječega objekta, ki je mora biti najmanj 500 m2 (površina zemljišča, na katerega se pripomba nanaša, je 461 m2).



Zap. 

št.

Način 

prejema 

pripombe

Vsebina pripombe Stališče do pripombe

10 e-mail

1. Kdo in kje so bodoči investitorji, ki bodo investirali v arhitekturno in krajinsko prenovo (in kdaj?) ter ali bo občina odkupila omenjena 
zemljišča ali dala nadomestna bivališča? 
2. Osnutek OPPN v obcestnem prostoru razen pozornosti na krajinskem urejanju in obnovi objektov ne posveča nobene pozornosti prebivalcem 
tega območja, ne predlaga nobenih novih rešitev obstoječega zatečenega stanja, izboljšave stanja, bivalnih pogojev, temveč s svojim poseganjem 
na zemljišča objekta Ljubljanska cesta 28 bivalne pogoje poslabša oz. celo onemogoča funkcioniranje objekta samega. Umestitev nove cestne 
ureditve pomeni slabše bivalne razmere v objektu zaradi bližine in povečanja cestnega telesa, gradbenega posega v lastniško parcelo, 
onemogočenega izhoda iz visokega pritličja na lastno dvorišče, nezadostne komunalne opremljenosti.
3. OPPN mora omogočiti, da se objektu Ljubljanska cesta 28 z okolico (cca. 3000 m2) skupne površine na parc. št. 41/7, 41/8, 329/5, 329/6 k.o. 
Želeče izboljšajo funkcionalni, tehnični, prostorsko-oblikovalski, bivalni, ekonomski (večja izraba območja), socialni in okoljski pogoji.
Priloga pripombam je predlog ureditve območja jugozahodno od krožišča v dveh različicah, in sicer; 1.)  stavba Ljubljanska cesta 28 se nameni 
programu hostla, v južnem delu območja pa se tri stavbe nameni aparthotelom. Stavba Ljubljanska cesta 28 se na južni strani prizida s stavbo 
višinskega gabarita P, aparthoteli pa se zgradijo v višinskih gabaritih P + 1. Dostop do objektov se omogoči preko kletne etaže, kjer so parkirne 
površine. Zahodni rob kareja med Ljubljansko in Ribensko se dopolni s prizidkom k stavbi Ljubljanska cesta 26. Med stavbami se oblikuje 
poljavna parkovna površina, ki je primarno namenjena gostom hostla in aparthotela, ter 2.) stavbo Ljubljanska cesta 28 in tri stavbe se nameni 
stanovanjskim površinam. Stavba Ljubljanska cesta 28 se na južni strani prizida s stavbo višinskega gabarita P, večstanovanjski objekti pa se 
zgradijo v višinskih gabaritih P + 1. Dostop do objektov se omogoči preko večjega parkirišča med stavbami Ljubljanska 26 in 28. Zahodni rob 
kareja med Ljubljansko in Ribensko se dopolni s prizidkom k stavbi Ljubljanska cesta 26. Med stavbami se oblikuje poljavna parkovna površina, 
ki je primarno namenjena stanovalcem.                                                

1. Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev: Bodoča investitorja rekonstrukcije Ljubljanske ceste sta DRSC in Občina Bled, ki bosta tudi odkupila dele 
zemljišč, potrebnih za z OPPN načrtovano cestno infrastrukturo vključno s predvideno javno obcestno ozelenitvijo.  
2. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev: OPPN je primarno namenjen ureditvi cestnih površin in obcestnega prostora, s poudarkom na krajinsko 
arhitekturnem urejanju umestitve v mestni prostor, s katerim se v območju vzpostavi prepoznavnost in ustvari njegovo identiteto kot ambient Bleda. Za 
območje obstoječega objekta Ljubljanska 28, ki je opredeljen kot registrirana enota kulturne dediščine (EŠD 13363: Bled - Vila Ljubljanska 28), so že v OPN 
občine Bled določeni dovolj natančni pogoji glede dopustnih posegov, pri čemer jih predmetni OPPN samo povzema. Z odlokom o OPPN so omogočeni tako 
posegi na obstoječem objektu, kot tudi dopolnilne gradnje, če so le-ti v skladu z določili OPN občine Bled in zahtevami ZVKDS. 
Zaradi predvidene rekonstrukcije Ljubljanske ceste se bivalne razmere v obstoječem objektu Ljubljanska cesta 28 ne bodo bistveno spremenile.  Rob cestne 
parcele bo od obstoječega objekta (zunanje stopnišče) oddaljen cca. 1 m, tako da bo še vedno omogočen nemoten izhod iz objekta. Obstoječi uvoz na parcelo 
objekta se ohranja, ravno tako zaradi načrtovanih ureditev v sklopu OPPN niso predvideni nobeni posegi v zunanji bivalni prostor za objektom. 
3. Pripomba se delno upošteva. Obrazložitev: OPPN omogoča funkcionalne, tehnične, prostorsko-oblikovalske, bivalne, ekonomske, socialne in okoljske 
izboljšave območja (glej obrazložitev k točki 2). Zemljišča predstavljajo območje varstva stavbne dediščine (stavbi Ljubljanska cesta 28 in Ljubljanska cesta 26), 
ki leži ob robu Ambienta Bleda, zato je za območje pred predvideno novo gradnjo potrebno izdelati strokovno rešitev za celovito prenovo območja, ki se jo 
predhodno uskladi s pristojnim ZVKDS in Občino Bled. Rešitev mora območje ureditvene enote UE 5 obravnavati celostno in mora biti v konsenzu z lastniki 
zemljišč znotraj ureditvene enote. 
V fazi priprave OPPN je pripombodajalec predlog ureditve območja, ki je bil priložen tudi k pripombi, predložil v pregled pristojnemu ZVKDS ter pridobil 
njegovo predhodno mnenje. V mnenju zavoda je podana sklepna ugotovitvitev, da je predlagana razporeditev dodatnih objektov v nasprotju z varstvenim 
režimom za stavbno dediščino oz. je predlagana pozidanost pregosta. V nadaljevanju je podan izvleček sklepne ugotovitve iz predhodnega mnenja ZVKDS:
"Raba objektov: Ocenjujemo, da je kot predvidena raba bolj primerna raba za potrebe turističnih kapacitet, kot raba za potrebe stanovanja. 
Urbanistična rešitev: Pozitivno je urejanje obeh območij, Ljubljanska 26 in Ljubljanska 28 skupaj. Vendar je predlagana razporeditev dodatnih objektov v 
nasprotju z varstvenim režimom za stavbno dediščino. Zavod meni, da je sprejemljiva sprememba na območju objekta 28 pozidava manjšega dela parcele v 
južnem delu območja vile. S tem se ohranja zelene površine ob vili, ki je po definiciji tipološkega gesla razkošno grajena hiša z vrtom. Ohranja se odnos med vilo 
in odprtim prostorom ter se hkrati ustvarja ulični niz ob ozki poti med parc. 329/5, 329/6 in 327/2, k.o. Želeče.
V OPPN je v skladu z navedenimi varstvenimi režimi mogoče vključiti takšno možnost za poseganje na območje objekta Ljubljanska 28 ob njegovi prenovi."

11 KP
Pripomba na Partizansko cesto, ki je v načrtu predvidena kot slepa ulica. Meni, da se lahko predvideva razbremenitev prometa v tem delu ceste 
zaradi SRC, močno pa bodo pogrešali direktno povezavo z Zasipom, Podhomom in tudi sam dostop do SRC.

Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  Rešitev bo spremenjena. Partizanska cesta bo priključena obojestransko.  

12 KP
1. Partizanska cesta bi morala biti priključena na novo SRC za osebna vozila in kmečko mehanizacijo.
2. Podpira izgradnjo SRC. 
3. Tudi vzhodni del Zagoriške ceste bi bilo treba zgraditi. 

1. Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  Rešitev bo spremenjena. Partizanska cesta bo priključena obojestransko.  
2. Pripomba podaja mnenje. 

3. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev:  V tem trenutku problematike tega priključka na prometno ustrezen način ni možno reševati (v pristojnosti DRSC). 
Po izgradnji SRC bo obravnavani del Ljubljanske ceste prekategoriziran v občinsko cesto in reševanje priključevanja Zagoriške ceste bo v pristojnosti Občine, ki 
bo priključek ustrezno uredila. 

13 PŠ

1. Priključek iz obstoječe Ceste v Vintgar na novo obvoznico iz smeri Podhom naj se premakne za 50 m navzgor, proti severu, v smeri izven 
naselja. Zaradi varnosti otrok, pešcev, bližnjih prebivalcev in turistov, ki gredo peš v Vintgar, bi bilo bolje, da se odcep in prometni del ceste 
premakne izven naselja.
2. Pričakujejo, da bo izvoz na novi priključek oz. deviacijo možen tudi iz obeh smeri obstoječe Ceste v Vintgar in da bo dovolj prostora za vsa 
vozila, vključno s tovornimi vozili (odvoz smeti, dostava, ipd.). 

1. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Predlagani premik trase deviacije ceste bi zahteval še večji poseg na kmetijska zemljišča, kar pa ni skladno z mejo 
območja OPPN in obsegom stavbnih zemljišč, ki jih za SRC predvideva hierarhično nadrejeni prostorski akt, OPN občine Bled. 
2. Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev:  Izvoz na deviacijo Ceste v Vintgar bo možen iz obeh strani obstoječe ceste za omenjena vozila.

14 PŠ 

1. Predlog rešitve parkiranja ob hotelu v UE/10 ni sprejemljiv, saj se poslabšuje obstoječ režim parkiranja in s tem znižuje nivo uslug. Predlagajo 
rešitev, da se ob hotelu, na vzhodni strani, zagotovi nov dostop do parkirišč na južni strani. Parkirišča, ki se izgubijo na račun izvedbe novega 
dostopa ob hotelu, se nadomestijo na JV strani.
2. Nasprotuje določbi za UE/10, da parkirišča na ulični strani objekta niso dopustna; izvedena so skladno s pravnomočnim gradbenim 
dovoljenjem in v soglasju z DRSC, zato naj se ohranijo, saj ne motijo predvidene ceste. Obcestna drevoredna zasaditev naj se začne takoj za 
parkirišči hotela.
3. Črta naj se prva navedba v 27. členu, ki navaja ukinitev parkirišč pred objektom Ljubljanska cesta 32.
4. v 10. alineji 40. člena naj se črta navedba, da parkirišča na ulični strani niso dovoljena.
5. V 40. členu naj se za UE/10 dopiše, da se izvede dostop ob hotelu do zadnjih parkirišč in izvedba novih parkirišč na vzhodni strani. V ta namen 
je potrebno povečati območje obdelave.
6. Za usmerjanje gostov in zaradi prepoznavnosti hotela naj se dopusti postavitev totema na parceli ob cesti, kar naj se zapiše v 26. členu, 10) 
odstavek.

1.-5. Pripombe se delno upoštevajo. Obrazložitev: Glede ureditve prometnega in parkirnega režima ob objektu Ljubljanska cesta 32 je bil s pripombodajalci 
organiziran usklajevalni sestanek, na podlagi katerega bodo rešitve prometne ureditve ob objektu deloma spremenjene. Cesta se v območju objekta Ljubljanska 
cesta 32 pomakne proti severu za cca. 0,6 m na način, da se še ohrani podzemni objekt v sklopu objekta Ljubljanska cesta 27 (informacijsko središče). S 
posegom se južni rob vozišča odmakne od objekta Ljubljanska cesta 32 za dodatnih cca. 0,5 m. Zaradi posega stabilnost objekta ni ogrožena, podbetoniranje 
temeljev ni potrebno. Ob južnem robu Ljubljanske ceste je predvidena ureditev dvosmerne kolesarske steze širine 2 m, ob kolesarski stezi pa še ureditev 
hodnika za pešce širine 1,6 m, ki se na območju objekta razširi v urejeno dvorišče ter tako še doprinese k prepoznavnosti objekta in dejavnosti v njem.
V sklopu celovite rešitve se predvideva preureditev parkirnih mest za potrebe objekta, pri čemer se obstoječi režim parkiranja ne bo bistveno spremenil. V 
sedanjem stanju je za potrebe obstoječega objekta zagotovljenih 30 PM, v okviru načrtovanih ureditev  pa je za objekt predvidenih skupaj 33 parkirišč (od tega 
9 parkirnih mest na SZ strani objekta ob Ljubljanski cesti in 24 parkirnih mest na južni strani objekta). Obstoječa parkirišča na SZ strani, ki ne motijo SRC, se 
ohranijo, pri čemer se prilagodi tudi zasaditev novo predvidenega drevoreda. 
Za dostopnost do parkirišč na J strani objekta je tik ob njegovem Z delu predvidena vzpostavitev enosmernega uvoza širine 3 m. Za dostopnost od parkirišč na J 
strani do dvorišča pred frizerskim salonom je na V strani objekta predvidena ureditev stopnic. 
Skladno s korigirano rešitvijo bodo v OPPN korigirante rešitve, ki se nanašajo na prometno ureditev ob objektu Ljubljanska 32. 
6. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Odlok o OPPN že sedaj dopušča oglaševanje dejavnosti in sicer je oglaševanje dejavnosti dopustno na parcelah 
objektov v skladu z občinskim katalogom ulične opreme in ob soglasju Občine Bled, v varovalnem pasu državne ceste, pa mora biti za postavitev oglaševalnega 
objekta pridobljeno tudi soglasje upravljavca državne ceste.
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15 PŠ
Kot solastnik hotelskega objekta Ljubljanska cesta 32 in parcel z urejenimi parkirišči ob hotelu ne soglaša s predlaganimi rešitvami, s katerimi se 
poslabšajo pogoji za obratovanje turistične dejavnosti, še posebej na področju parkiranja vozil gostov. Predlaga usklajevalni sestanek, kjer bi 
sprejeli obojestranske rešitve. 

Pripomba se delno upošteva. Obrazložitev: Glede ureditve prometnega in parkirnega režima ob objektu Ljubljanska cesta 32 je bil s pripombodajalci 
organiziran usklajevalni sestanek, na podlagi katerega bodo rešitve prometne ureditve ob objektu deloma spremenjene. Cesta se v območju objekta Ljubljanska 
cesta 32 pomakne proti severu za cca. 0,6 m na način, da se še ohrani podzemni objekt v sklopu objekta Ljubljanska cesta 27 (informacijsko središče). S 
posegom se južni rob vozišča odmakne od objekta Ljubljanska cesta 32 za dodatnih cca. 0,5 m. Zaradi posega stabilnost objekta ni ogrožena, podbetoniranje 
temeljev ni potrebno. Ob južnem robu Ljubljanske ceste je predvidena ureditev dvosmerne kolesarske steze širine 2 m, ob kolesarski stezi pa še ureditev 
hodnika za pešce širine 1,6 m, ki se na območju objekta razširi v urejeno dvorišče ter tako še doprinese k prepoznavnosti objekta in dejavnosti v njem.
V sklopu celovite rešitve se predvideva preureditev parkirnih mest za potrebe objekta, pri čemer se obstoječi režim parkiranja ne bo bistveno spremenil. V 
sedanjem stanju je za potrebe obstoječega objekta zagotovljenih 30 PM, v okviru načrtovanih ureditev  pa je za objekt predvidenih skupaj 33 parkirišč (od tega 
9 parkirnih mest na SZ strani objekta ob Ljubljanski cesti in 24 parkirnih mest na južni strani objekta). Obstoječa parkirišča na SZ strani, ki ne motijo SRC, se 
ohranijo, pri čemer se prilagodi tudi zasaditev novo predvidenega drevoreda. 
Za dostopnost do parkirišč na J strani objekta je tik ob njegovem Z delu predvidena vzpostavitev enosmernega uvoza širine 3 m. Za dostopnost od parkirišč na J 
strani do dvorišča pred frizerskim salonom je na V strani objekta predvidena ureditev stopnic. 
Skladno s korigirano rešitvijo bodo v OPPN korigirante rešitve, ki se nanašajo na prometno ureditev ob objektu Ljubljanska 32. 

PŠ

17 PŠ
Nestrinjanje s predlaganim načrtom poteka Partizanske ceste na SRC. Krajani Zasipa naj imajo dostop do bleda po že obstoječi Partizanski cesti. 
Projekt naj bo pripravljen tako, da se cesta normalno nadaljuje in promet za krajane vasi poteka normalno.

Pripomba se upošteva. Obrazložitev: Rešitev bo spremenjena. Partizanska cesta bo priključena obojestransko.  

16

1. S predlaganim OPPN so mu kršene ustavne človekove pravice do zasebne lastnine, pravica do enakosti pred zakonom, onemogočena svobodna 
gospodarska pobuda, pojavlja se sum, da se v imenu javnega interesa uveljavljajo določeni zasebni interesi.
2. Kot lastnik zemljišča v fazi priprave strokovnih podlag ni bil obveščen, s čimer mu je bila kršena pravica do obveščenosti in do sodelovanja v 
postopku, kar je v nasprotju s priporočilom, ki ga je občinam izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.
3. Nasprotovanje v OPPN določeni gradbeni meji po južni meji parcele 329/5 k.o. Želeče, ki naj se prestavi tako, da bo upoštevana ulična gradbena 
črta, ki jo tvorijo okoliški že zgrajeni objekti in naj poteka ob predvidenem krožišču v enaki oddaljenosti, kot poteka pri okoliških objektih. Javni 
interes za predlagano gradbeno mejo ni izkazan, saj je možno funkcionalno in varno rabo javnih prometnih površin zagotoviti tudi v primeru 
krožišču bližje umestitve objekta. Zahteva odgovor, zakaj se na tej parceli gradbena meja zajeda v celo parcelo in odstopa od gradbene meje pri 
sosednjih objektih.
4. Nasprotovanje temu, da se parc. št. 329/5 k.o. Želeče določi kot območje zelenih površin, saj za to ni dejanske in pravne podlage. Parcela je v 
območju CU - osrednja območja centralnih dejavnosti in ne v območju Z - območje zelenih površin. Zahteva odgovor, zakaj in na podlagi česa so 
na parc. št. 329/5 k.o. Želeče predvidene zelene površine.
5. Nasprotovanje predlogu, da se na parc. št. 329/5 k.o. Želeče predvidi obračališče za potrebe manjšega komunalnega vozila. Zahteva odgovor, po 
čigavem predlogu in v katerem interesu je to predlagano ter zakaj na tej parceli.
6. Parc. št. 329/5 k.o. Želeče je samostojna stavbna parcela, primerna za gradnjo manjšega poslovnega objekta s parkirišči, za kar prilaga skico 
pripombi. Predlagana gradnja upošteva javni interes glede izgradnje krožišča, prav tako pa v ničemer ne posega v pravice lastnikov sosednjih 
zemljišč. Ulična gradbena linija novega objekta bi bila poravnana z notranjo linijo objekta Ljubljanska 28, objekt bi bil od sosednjih parcel 
odmaknjen 4 m, kar ustreza določilom OPN. Severno od objekta bi bila parkirna mesta. S takšnim odmikom objekta v notranjost parcele ter 
odprtostjo in urejenostjo severnega dela parcele bi bilo zagotovljeno varovanje širše okolice objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto 
varovane stavbne dediščine Ljubljanska 28. Zahteva, da se v OPPN vključijo tudi pogoji za novogradnjo na parc. št. 329/5 k.o. Želeče.
7. Nasprotovanje temu, da bi parc. št. 329/5 k.o. Želeče sodila v območje kulturne dediščine objekta Ljubljanska 28 in zahteva, da Občina Bled 
pristojno službo varstva kulturne dediščine pozove, da se meja območja varovanja za ta objekt premakne izven parc. št. 329/5 k.o. Želeče. 
Zahteva pojasnilo, na katerih strokovnih podlagah je pristojni organ določil območje tega objekta tudi na parc. št. 329/5 k.o. Želeče. Opozarja tudi 
na verjetno pomoto pri zarisu območja krajevno značilnega objekta Ljubljanska 28 v predlogu OPN. Pripombi je priložena kopija ročno vodene 
zemljiške knjige ter katastrski načrti od leta 1907 do danes, s čimer utemeljuje, da gre v primeru parc. št. 329/5 in 41/7 za dve ločeni 
nepremičnini. V skladu z ustavno zaščito lastninske pravice nihče ne more uzurpirati sosedovega zemljišča za to, da bi predstavljalo zunanji 
prostor oz. vrt k njegovemu objektu. Zahteva pojasnilo, kdo in na podlagi česa je ugotovil, da je parc. št. 329/5 k.o. Želeče vrt objekta Ljubljanska 
28. Prilaga kopijo potrdila o namenski rabi na dan 7.6.2007, iz katerega izhaja, da na ta datum parcela ni bila v varovanem območju, enak podate 
navaja tudi lokacijska informacija iz leta 2007. Tudi iz karte TTN 5: Bled 30 izhaja, da varovano območje objekta Ljubljanska 28 obsega samo 
parcelo, na kateri stoji ta objekt.
8. OPPN mora temeljiti na OPN, ki pa še ni sprejet, torej formalni pogoji za razgrnitev OPPN sploh še niso podani.
9. Drugi odstavek 3. člena naj se dopolni tako, da naj se kot načrtovane prostorske ureditve opredelijo tudi novogradnje stanovanjskih in 
poslovnih objektov.
10. Dopolni naj se 5. člen, tako da območje obcestne pozidave ne predstavlja samo obstoječe pozidave ampak tudi možne novogradnje.
11. Tretji odstavek 6. člena naj se spremeni tako, da se na parc. št. 329/5 k.o. Želeče predvidi tudi nova pozidava.
12. Črta naj se besedilo 3. odstavka 37. člena, ki govori, da območje UE/5 ob objektu Ljubljanska 28 v večjem delu predstavlja zunanji prostor 
(vrt) stavbne dediščine, zato je na tem delu umeščanje novih ureditev oz. objektov dopustno le pod pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Zahteva, da se parc. št. 329/5 k.o. Želeče izvzame iz tega besedila in da se določijo pogoji za novogradnjo na parc. št. 329/5 k.o. Želeče.
13. Tretji odstavek 39. člena naj se spremeni tako, da se predvidi novogradnja na parc. št. 329/5 k.o. Želeče in določijo pogoji zanjo.
14. Peti odstavek 40. člena naj se spremeni tako, da bo jasno razvidno, da se določila glede zunanje ureditve nanašajo le na parc. št. 41/7 k.o. 
Želeče. Predlog, naj se črta 3. alineja te točke, ki predvideva obračališče na parc. št. 329/5 k.o. Želeče.
15. V 5. odstavku 40. člena naj se uvede nova točka, ki se nanaša zgolj na parc. št. 329/5 k.o. Želeče, da se dopusti gradnja po predlogu in smiselno 
določi posebne pogoje.
16. Gradbena meja naj se popravi severneje na parceli 329/5 k.o. Želeče, na severno linijo parkirišč, kot predlaga v priloženi skici.
17. V grafičnem delu OPPN  v prikazu stanja prostora, vplivov in povezav s sosednjimi enotami in drugih uradnih evidencah naj se popravi meja 
registrirane kulturne dediščine objekta Ljubljanska 28, tako da v ničemer ne sega na parc. št. 329/5 k.o. Želeče.
18. Na parc. št. 329/5 k.o. Želeče naj se zelene površine predvidijo le na skrajnem severnem delu parcele.
19. Na parc. št. 329/5 k.o. Želeče naj se ne predvidi obračališča.
20. Prosi za upoštevanje vseh pripomb in za odgovore na vsa vprašanja.                

1. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev: Pri izdelavi OPPN je bila upoštevana veljavna zakonodaja s področja urejanja prostora. 
2. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev: V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur. list 33/07 in spr.) je o pričetku postopka izdelave OPPN 
javnost obveščena z javnim naznanilom (Sklep o začetku postopka priprave za SRC na Bledu je bil dne 13.12.2013 objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
št. 53/13). Sodelovanje javnosti je omogočeno v  fazi dopolnjenega osnutka OPPN, in sicer v času, ko poteka javna razgrnitev in javna obravnava, o kateri je 
javnost ravno tako obveščena z javnim naznanilom (Sklep o javni razgrnitvi OPPN za severno razbremenilno cesto na Bledu je bil dne 25.04.2014 objavljen v 
Blejskih novicah št. 4, in na spletnih straneh Občine Bled). V času trajanja javne razgrnitve lahko javnost na dopolnjeni osnutek OPPN poda svoje pripombe, do 
katerih se Občina opredeli in do njih zavzame svoja stališča. 
3. in 4. Pripombi se delno upoštevata. Obrazložitev:  Rešitve bodo delno korigirane, vendar ob upoštevanju smernic ZVKDS, v skladu s katerimi se zemljišče 
parc. št. 329/5, k.o. Želeče v severnem delu še vedno varuje kot območje zelenih površin v smislu varstva stavbne dediščine EŠD 13353: Bled - Vila Ljubljanska 
28, v katere vplivnem območju se nahaja. Namesto po parcelni meji se gradbena meja določi bolj severno, v nadaljevanju južne fasadne linije sosednjega objekta 
Ljubljanska cesta 28. Gradbena meja se določi tudi na V robu parcele, s čimer se določi min. 4 m odmik od parcelne meje oz. javne poti. 
5. Pripomba se delno upošteva. Obrazložitev:  V skladu z določili Odloka o OPPN je treba omogočiti obračanje manjšega komunalnega vozila na območju obeh 
zemljišč parc. št. 329/5 in 329/6, k.o. Želeče, lahko v sklopu zunanje ureditve, ter ne izključno na zemljišču parc. št. 329/5, k.o. Želeče, kot je napačno razumljeno 
v pripombi. V OPPN bo dodatno obrazloženo, da se obračališče lahko zagotovlja v okviru manipulativnih površin za potrebe morebitno predvidenih objektov na 
omenjenih parcelah. Obračališče se zagotavlja v javnem interesu na predlog Občine Bled kot upravljavke javne ceste, za potrebe obračanja komunalnih vozil za 
odvoz smeti, zimske službe,.... 
6. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Zemljišče s parc. št. 329/5, k.o. Želeče leži v območju ureditvene enote UE 5, znotraj katere se nahajata dva objekta 
kulturne dediščine (EŠD-13318: Bled - Hiša Ljubljanska 26 in EŠD-1336: Bled - Vila Ljubljanska 28). Na območje zemljišča sega vplivno območje vile Ljubljanska 
28, ki je po definiciji tipološkega gesla razkošno grajena hiša z vrtom. V skladu z zahtevami pristojnega ZVKDS je v primeru novogradnje za celotno območje UE 
5  potrebno izdelati strokovno rešitev za celovito prenovo območja, ki se jo predhodno uskladi s pristojnim ZVKDS in Občino Bled. Rešitev mora območje 
ureditvene enote UE 5 obravnavati celostno in mora biti v konsenzu z lastniki zemljišč znotraj ureditvene enote. 
Priložena rešitev ni bila pripravljena v skladu z zgornjmi zahtevami ZVKDS in ni upoštevala min. odmika od kategorizirane ceste na V strani (JP 512241 - 
Koritenska cesta) ter pogoja iz OPN Občine Bled glede velikost gradbene parcele, ki mora biti najmanj 500 m2.  (površina obravnavanega zemljišča meri 461 
m2).
7. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Določitev enot kulturne dediščine in pripadajočega vplivnega območja ni v pristojnosti Občine, pač pa Ministrstva 
za kulturo. 
Grafični prikaz OPN občine Bled ni predmet tega OPPN. Napačni zaris območja krajevno značilnega objekta Ljubljanska cesta 28 je bil korigiran tako, da je 
objekt pravilno označen le kot vila.  
8. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev: Podlaga za pripravo OPPN je v veljavnem družbenem planu občine (Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega 
in družbenega plana Občine Bled - Ur. list RS, št. 95/02), ki za predvideno ureditev SRC predpisuje sprejem OPPN (takrat lokacijskega načrta - LN). Urejanje z 
OPPN je za območje SRC določeno tudi v OPN, pri čemer je v območje OPPN poleg trase ceste vključen tudi obcestni prostor Seliške in Ljubljanske ceste. Pri 
pripravi OPPN so bila določila veljavnega planskega akta smiselno upoštevana skupaj z določili OPN občine Bled, ki je bil sprejet konec julija 2014, torej pred 
predvidenim sprejemom OPPN. Poleg navedenega Zakon o prostorskem načrtovanju omogoča sprejem OPPN tudi za tista območja, za katera predhodno z 
nadrejenim prostorskim aktom ni bilo predvideno urejanje z OPPN, če se za to izkaže potreba, in če le-ta ni v nasprotju s strategijo razvoja občine. 
9.-19. Pripomba povzema predhodne pripombe. Obrazložitev: Upoštevanje pripomb je razvidno iz prejšnjih ugotovitev.
20. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Stališča do pripomb bodo skladno s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju objavljena na krajevno 
običajen način in v svetovnem spletu. 
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1. UE/SRC; merila in pogoji, določeni v 15. členu, točka 5 naj se spremenijo v delu, ki se nanaša na % zagotavljanja zelenih površin. Zaradi 
specifike urejanja zunanjih površin bencinskih servisov in smotrnejše izrabe prostora predlagajo, da je faktor zelenih površin najmanj 10 %.
2. UE/RC; v 22. členu točka 4 naj se doda tekst, ki bo za območje obstoječega bencinskega servisa do nadaljnjega dopuščal ohranitev obstoječih 
prometnih priključkov.
3. UE/RC; zaradi specifične ureditve bencinskega servisa, ki temelji na zakonodaji, vezani na okoljske in požarne režime, se predlaga, da se v 7) 
točki 26. člena, ki predvideva fazno krajinsko arhitekturno preureditev, doda: "V prvi fazi naj se s krajinsko arhitekturno ureditvijo v čim večji 
možni meri sanira obstoječe stanje, tako da se ne posega v vitalne dele območja bencinskega servisa oziroma se pri tem upošteva požarna in 
okoljska zakonodaja ter Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi in tako, da bo možno 
smiselno nadaljevanje in vključevanje ureditve obcestnega prostora po odstranitvi objekta".
4. UE/LC; predlog, naj se v 34. členu zamenja vrstni red. Točka 16) naj se prestavi pred točko 11), pri kateri naj se doda: "V prvi fazi naj se s 
krajinsko arhitekturno ureditvijo v čim večji možni meri sanira obstoječe stanje, tako da se ne posega v vitalne dele območja bencinskega servisa 
oziroma se pri tem upošteva požarna in okoljska zakonodaja ter Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo 
motornih vozil z gorivi in tako, da bo možno smiselno nadaljevanje in vključevanje ureditve obcestnega prostora po odstranitvi objekta".

1. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Glede na namensko rabo območja, kot jo določa OPN občine Bled (to je hierarhično nadrejeni prostorski akt), je 
obravnavano območje uvrščeno med območje centralnih dejavnosti (C), za katerega je predpisanih min. 30% odprtih bivalnih površin (DOBP). DOBP 
predstavlja razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino gradbene parcele, ki pri nestanovanjskih objektih vključuje najmanj 50% zelenih 
površin na raščenem terenu in največ 50% tlakovanih površin, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine. Iz navedenega sledi, 
da je v skladu z določili OPN na območju centralnih dejavnosti potrebno zagotoviti najmanj 15% zelenih površin na raščenem terenu (1/2 od 30% zahtevanih 
DOBP).
2. Pripomba se upošteva. Obrazložitev: Odlok o OPPN že sedaj dopušča ohranitev obstoječih cestnih priključkov do nadaljnjega (do selitve bencinskega 
servisa). Grafični prikaz OPPN bo ustrezno dopolnjen s prikazom obstoječih uvozov do obstoječih bencinskih servisov ob Ljubljanski cesti.
3., 4. Pripomba se delno upošteva. Obrazložitev: Odlok o OPPN se bo ustrezno dopolnil s podanimi predlogi glede fazne krajinsko arhitekturne preureditve 
območja.
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Znotraj območja OPPN SRC se nahajata zemljišči parc. št. 112/4 in 111/10 k.o. Želeče, ki sta po osnutku namenjeni za bencinski servis in sta v 
lasti oz. solasti pripombodajalca. V predhodnem prostorskem aktu (OPPN BL4 - Spodnje Seliše) sta bili zemljišči del kareja namenjenega za 
trgovsko dejavnost. Podan je predlog, naj se zemljišči ali izvzame iz območja urejanja, ali pa se jima spremeni namembnost v trgovsko dejavnost.  

Pripomba se upošteva. Obrazložitev: V skladu z določili 60. člena Odloka o OPPN se lahko parcele po izvedenih posegih delijo skladno z izvedenim stanjem na 
podlagi lastništva oz. upravljanja ter se glede na namembnost sosednjih območij lahko združijo, razdelijo ali smiselno pripojijo k sosednjim parcelam in 
namenskim rabam na obrobju tega OPPN, npr. v konkretnem primeru k sosednji EUP, za katero OPN Občine Bled določa sprejem OPPN (BL-27 Seliše). 
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Nestrinjanje z 10. členom odloka, ki opredeljuje trikrako križišče Partizanske ceste in SRC. Partizanska cesta mora omogočati povezavo med 
krajani Zasipa in Bleda po obstoječi trasi. Križišče Partizanske in SRC naj bo semaforizirano. Zaprtje Partizanske ceste ne pomeni samo omejeno 
gibanje krajanov, pač pa bi povzročalo težave tudi zimski službi in odvažanju komunalnih odpadkov.

Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  Projektne rešitve bodo spremenjene. Križišče SRC s Partizansko cesto se ustrezno preuredi v štirikrako križišče. Po 
rezultatih programa za analitično preveritev križišč pa je omenjeno križišče potrebno tudi semaforizirati, saj ima brez semaforizacije severni krak štirikrakega 
križišča nedopustne nivoje prometnih uslug.
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1. Preveri naj se skladnost cestnega priključka za vrtec s predvideno zunanjo ureditvijo vrtca in odpravi morebitne neskladnosti. 
2. Preveri naj se skladnost širine mešane površine za pešce in kolesarje, ki je v peščeni izvedbi predvidena v širini 3 m, v asfaltni izvedbi pa v 
širini 2,5 m. Predlaga se poenotenje na širino 3 m, kjer to prostorske možnosti dopuščajo.

1. Pripomba se upošteva. Obrazložitev : Projekt parkirišč in dostopa do vrtca Bled se uskladi s potekom SRC tako, da se v delu od Črtomirove ulice do konca 
parkirišč pri vrtcu ohrani 75 cm varnostni pas med cesto in kolesarsko potjo, predhodno predlagana zelenica v širini 205 cm pa se ukine. Na ta način se zagotovi 
funkcionalnost dostopne klančine do vrtca. Varnostni pas se izvede ali v travnati ali v tlakovani izvedbi. 
2. Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  Bo poenoteno, kjer prostorske možnosti to dopuščajo.
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Nestrinjanje z ukinitvijo parkirnih prostorov na parc. št. 313, 312/8 k.o. Želeče na Ljubljanski cesti 32, ki se nahajajo pred frizerskim salonom in 
so zelo pomembni za dejavnost.

Pripomba se delno upošteva. Obrazložitev: Glede ureditve prometnega in parkirnega režima ob objektu Ljubljanska cesta 32 je bil s pripombodajalci 
organiziran usklajevalni sestanek, na podlagi katerega bodo rešitve prometne ureditve ob objektu deloma spremenjene. 
V sklopu celovite rešitve se predvideva preureditev parkirnih mest za potrebe objekta. V sedanjem stanju je za potrebe obstoječega objekta zagotovljenih 30 
PM, v okviru načrtovanih ureditev  pa je za objekt predvidenih skupaj 33 parkirišč (od tega 9 parkirnih mest na SZ strani objekta ob Ljubljanski cesti in 24 
parkirnih mest na južni strani objekta). Obstoječa parkirišča na SZ strani, ki ne motijo SRC, se ohranijo, pri čemer se prilagodi tudi zasaditev novo predvidenega 
drevoreda. Obstoječi parkirni režim (zlasti parkiranje vozil gostov) se tako ne bo bistveno spremenil, saj bo gostom ob njihovem prihodu omogočeno začasno 
parkiranje na parkirišču ob Ljubljanski cesti pred objektom. Za dostopnost od parkirišč na J strani do dvorišča pred frizerskim salonom je na V strani objekta 
predvidena ureditev stopnic. 
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1. Predlog za še večji odmik trase ceste od predela Kračca (še dodatnih 15 m od objekta Rečiška 15), s čimer ne bo potrebna namestitev 
protihrupnih ukrepov, ohranjeni bodo pogledi na Stol, proti omejkom in travnikom. Zaščito proti hrupu je možno namestiti tudi kasneje, v obliki 
nizkega drevja oz. grmovja. 
2. Podpora izvedbi kolesarske steze na način, da je ločena od ceste. Pripomba k izvedbi v peščeni izvedbi, ki je neprijetna podlaga za pešce in vse 
na kolesih in pomeni težavno zimsko čiščenje, na njej zastajajo luže in se nabira blato, v suhem pa se dviguje prah. Kolesarji in pešci še vedno 
uporabljajo asfaltno cesto. 
3. Nujno je potrebno obvoznico načrtovati tudi okoli Rečice. Zaradi silnega prometa je najstarejši del vasi ob Rečiški cesti samo še prometna žila 
med Bledom in Gorjami, prostor središča vasi okoli korita in znamenja pa je nemogoče urediti. 
4. Negativna soglasja naravovarstva so velikokrat prava zavora za zagotavljanje ljudem vrednega življenjskega okolja. Po načelu previdnosti je 
vse prepovedano, odgovora, kako omogočiti kvalitetno bivanje ljudem, pa ni. Občina kot lokalna skupnost bi morala imeti več besede in korajže 
tovrstno zaščititi svoje prebivalce pred interesi države oziroma kapitala.   

1. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Predlagani premik trase ceste bi zahteval še večji poseg na kmetijska zemljišča, kar pa ni skladno z mejo območja 
OPPN in obsegom stavbnih zemljišč, ki jih za SRC predvideva hierarhično nadrejeni prostorski akt, to je OPN občine Bled. 
2. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Peščena utrditev je skladna s širšo zasnovo peš in kolesarskih poti na območju celotnega Bleda.
3. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Koridor SRC je določen v nadrejenih prostorskih aktih občine na podlagi predhodno izdelane strokovne podlage, v 
kateri je bil izbran kot edina sprejemljiva varianta. Trasa nadaljevanja SRC proti Gorjam po Cesti v Vintgar ter v nadaljevanju preko mokrišča pri Podhomu 
poteka preko več zavarovanih območij narave, kar pa ni skladno z varstvenimi režimi, ki veljajo na teh območjih. Predlog občine, ki je v osnutku OPN predvidela 
to povezavo kot nadaljevanje SRC, je bil v neskladju s smernicami Zavoda RS za varstvo narave, zato ga je bilo potrebno izločiti iz OPN. Občina se zaveda 
obremenitve Rečice s prometom, vendar v tem trenutku ni podana ustrezna rešitev, ki bi bila skladna z vsemi ključnimi nosilci urejanja prostora,  predvsem s 
področja varstva narave, kulturne dediščine in kmetijskih zemljišč. Predmet tega OPPN tako ni določanje koridorja SRC, temveč  le določitev podrobnejših meril 
in pogojev za gradnjo na obravnavanem območju.
4. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev: Občina je dolžna spoštovati veljavne predpise pri vodenju postopkov.  
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24 PŠ

1. Nestrinjanje z zmanjšanjem števila ali ukinitvijo parkirnih mest na parc. št. 313 in 312/21 k.o. Želeče. 
2. Potrebno je predvideti alternativno možnost dostopa iz Ljubljanske ceste na novo parkirišče objekta Ljubljanska cesta 32 na njegovi vzhodni 
strani. 
3. V kakšnem obsegu je predvidena ukinitev parkirišč in na čigave stroške bodo nadomeščena, saj gre za poslovni objekt, ki za svoje poslovanje v 
skladu z veljavnim gradbenim dovoljenjem potrebuje najmanj 30 parkirišč. 
4. V 10. točki 40. člena odloka so posebni pogoji za posege v posameznih ureditvenih enotah določeni zelo pavšalno in jih je potrebno doreči 
podrobneje z vsemi solastniki objekta Ljubljanska cesta 32. 
5. Ali se v primeru objekta Ljubljanska cesta 32 predvideva parcelacija po izvedenih posegih v smislu 60. člena odloka, vključno z omejitvami 
lastninske pravice v javno korist in v čem bi bili ti posegi?
6. Glede na 62. člen odloka, ki govori o financiranju nadomestitve parkirišč, je podan predlog za sklic sestanka s predstavniki investitorjev, 
Občine Bled in DRSC. 
7. Potrebno je opredeliti možni izpad dohodka iz poslovanja zaradi poteka gradbenih del in njegovo nadomestitev. 

1.-4.,6. Pripombe se delno upoštevajo. Obrazložitev:  Glede ureditve prometnega in parkirnega režima ob objektu Ljubljanska cesta 32 je bil s pripombodajalci 
organiziran usklajevalni sestanek, na podlagi katerega bodo rešitve prometne ureditve ob objektu deloma spremenjene. Cesta se v območju objekta Ljubljanska 
cesta 32 pomakne proti severu za cca. 0,6 m na način, da se še ohrani podzemni objekt v sklopu objekta Ljubljanska cesta 27 (informacijsko središče). S 
posegom se južni rob vozišča odmakne od objekta Ljubljanska cesta 32 za cca. 0,5 m. Zaradi posega stabilnost objekta ni ogrožena, podbetoniranje temeljev ni 
potrebno. Ob južnem robu Ljubljanske ceste je predvidena ureditev dvosmerne kolesarske steze širine 2 m, ob kolesarski stezi pa še ureditev hodnika za pešce 
širine 1,6m, ki se na območju objekta razširi v urejeno dvorišče ter tako še doprinese k prepoznavnosti objekta in dejavnosti v njem.
V sklopu celovite rešitve se predvideva preureditev parkirnih mest za potrebe objekta, pri čemer se obstoječi režim parkiranja ne bo bistveno spremenil. V 
sedanjem stanju je za potrebe obstoječega objekta zagotovljenih 30 PM, v okviru načrtovanih ureditev  pa je za objekt predvidenih skupaj 33 parkirišč (od 9 
parkirnih mest na SZ strani objekta ob Ljubljanski cesti in 24 parkirnih mest pa na južni strani objekta). Obstoječa parkirišča na SZ strani, ki ne motijo SRC, se 
ohranijo, pri čemer se prilagodi tudi zasaditev novo predvidenega drevoreda. 
Za dostopnost do parkirišč na J strani objekta je tik ob njegovem Z delu predvidena vzpostavitev enosmernega uvoza širine 3m. Za dostopnost od parkirišč na J 
strani do dvorišča pred frizerskim salonom je na V strani objekta predvidena ureditev stopnic. 
Skladno s korigirano rešitvijo bodo v OPPN korigirante rešitve, ki se nanašajo na prometno ureditev ob objektu Ljubljanska 32. 
5. Pripomba podaja vprašanje. Predvidena je parcelacija in odkup zemljišč (oz. delov zemljišč) potrebnih za izvedbo predvidenih prostorskih ureditev s tem 
OPPN (npr. javnih prometnih površin ter javnih zelenic).
7. Pripomba ni predmet OPPN.

25 PŠ
Znotraj območja OPPN SRC se nahajata zemljišči parc. št. 112/4 in 111/10 k.o. Želeče, ki sta po osnutku namenjeni za bencinski servis in sta v 
lasti oz. solasti pripombodajalca. V predhodnem prostorskem aktu (OPPN BL4 - Spodnje Seliše) sta bili zemljišči del kareja namenjenega za 
trgovsko dejavnost. Podan je predlog, naj se zemljišči ali izvzame iz območja urejanja, ali pa se jima spremeni namembnost v trgovsko dejavnost.  

Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  V skladu z določili 60. člena Odloka o OPPN se lahko parcele po izvedenih posegih delijo skladno z izvedenim stanjem na 
podlagi lastništva oz. upravljanja ter se glede na namembnost sosednjih območij lahko združijo, razdelijo ali smiselno pripojijo k sosednjim parcelam in 
namenskim rabam na obrobju tega OPPN, npr. v konkretnem primeru k sosednji EUP, za katero OPN Občine Bled določa sprejem OPPN (BL-27 Seliše). 

26 KP

1. Obe obvoznici sta potrebni, še bolj pa povezava z avtocesto. 
2. Zapora Partizanske ceste od mostu do Prešernove ceste ni dobra, saj onemogoča lokalni dostop do trgovine, pokopališča, cerkve, kot tudi 
dostop intevencijskih vozil. 
3. Dobro bi bilo, če bi bila ta cesta oz. njen del samo za lokalni promet.

1. Pripomba podaja mnenje. 

2. Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  Projektne rešitve bodo spremenjene. Partizanska cesta bo priključena obojestransko. 
3. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev:  Omejitev bo preverjena v naslednjih fazah projektiranja (PGD projektna dokumentacija). 

27 KP

1. Nestrinjanje s širitvijo posega samo na južno stran ceste, proti objektu Ljubljanska cesta 32, tako da je poseg predviden do samega objekta, kar 
je nedopustno, saj so v objektu apartmaji, ki jih bo enostranska širitev ceste hudo prizadela in jim znižala tržno vrednost. Cesta naj se pomakne 
na sever, proti območju UE/8, ki je poslovni objekt in ga bližina ceste ne moti toliko kot objekt Ljubljanska cesta 32; tu so spalni prostori in ne 
pisarne.
2. Nestrinjanje z ukinitvijo dvostranskega uvoza do objekta ter ukinitvijo na novo zgrajenih parkirnih mest na SZ strani objekta. 
3. Poleg odmika ceste od objekta je potrebno z ukrepi zagotoviti nemoteno uporabo apartmajev (protihrupna bariera, zasaditev, zamenjava oken, 
podbetoniranje temeljev). 
4. Predlagani OPPN je bv delu območja UE/10, UE/8, UE/RC slab in premalo premišljen; uničuje že tako minimalen odmik objekta od ceste in zato 
bistveno posalbša uporabo objekta - apartmajev na Ljubljanski cesti 32. Zahteva korekcije, ki mora biti temeljita in življenjska v vseh pogledih.

1.,2.,4. Pripombe se delno upoštevajo. Obrazložitev: Glede ureditve prometnega in parkirnega režima ob objektu Ljubljanska cesta 32 je bil s pripombodajalci 
organiziran usklajevalni sestanek, na podlagi katerega bodo rešitve prometne ureditve ob objektu deloma spremenjene. Cesta se v območju objekta Ljubljanska 
cesta 32 pomakne proti severu za cca. 0,6 m na način, da se še ohrani podzemni objekt v sklopu objekta Ljubljanska cesta 27 (informacijsko središče). S 
posegom se južni rob vozišča odmakne od objekta Ljubljanska cesta 32 za dodatnih cca. 0,5 m. Zaradi posega stabilnost objekta ni ogrožena, podbetoniranje 
temeljev ni potrebno. Ob južnem robu Ljubljanske ceste je predvidena ureditev dvosmerne kolesarske steze širine 2 m, ob kolesarski stezi pa še ureditev 
hodnika za pešce širine 1,6 m, ki se na območju objekta razširi v urejeno dvorišče ter tako še doprinese k prepoznavnosti objekta in dejavnosti v njem.
V sklopu celovite rešitve se predvideva preureditev parkirnih mest za potrebe objekta, pri čemer se obstoječi režim parkiranja ne bo bistveno spremenil. V 
sedanjem stanju je za potrebe obstoječega objekta zagotovljenih 30 PM, v okviru načrtovanih ureditev pa je za objekt predvidenih skupaj 33 parkirišč (od 9 
parkirnih mest na SZ strani objekta ob Ljubljanski cesti in 24 parkirnih mest pa na južni strani objekta). Obstoječa parkirišča na SZ strani, ki ne motijo SRC, se 
ohranijo, pri čemer se prilagodi tudi zasaditev novo predvidenega drevoreda. 
Za dostopnost do parkirišč na J strani objekta je tik ob njegovem Z delu predvidena vzpostavitev enosmernega uvoza širine 3m. Za dostopnost od parkirišč na J 
strani do dvorišča pred frizerskim salonom je na V strani objekta predvidena ureditev stopnic. 
Skladno s korigirano rešitvijo bodo v OPPN korigirante rešitve, ki se nanašajo na prometno ureditev ob objektu Ljubljanska 32. 
Po določilih 9. člena Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste se sme na cestah, ki imajo dve smerni vozišči ločeni z dvojno ločilno neprekinjeno črto, 
izvesti priključek le po sistemu "desno-desno", zato se po sistemu "desno-desno" preuredi priključek parkirišča ob objektu na Ljubljansko cesto. Zavijanje levo 
je nadomeščeno z vožnjo preko enega izmed obeh krožnih križišč, ki sta načrtovana v neposredni bližini (začetka SRC in JRC).
3. Pripomba se delno upošteva. Obrazložitev: Ob objektu Ljubljanska cesta 32 je predvidena vgradnja tišjega asfalta SMA, ki zniža moč emisije hrupa od 1 – 3 
dB(A) v odvisnosti od hitrosti prometnega toka. Protihrupne bariere niso predvidene, saj njihova postavitev ne bi imela želenega učinka, te  morajo biti 
prekinjene zaradi dostopnosti do objektov.  S protihrupnimi barierami bi poslabšali dostopnost in prepoznavnost objekta za frizersko in turistično dejavnost. 
Ker se v objektu Ljubljanska cesta 32 vrši »hotelska dejavnost«,  so v objektu prenočitvene enote, ki spadajo med varovane prostore. Objekt bo predviden za 
preverbo izvedbe pasivne protihrupne zaščite.
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28 KP

1. Nestrinjanje z OPPN na lokaciji objekta Ljubljanska cesta 32, ker cesta posega skoraj do objekta in s tem bistveno poslabša pogoje poslovanja 
ter zmanjšuje vrednost hotela. Posalbšani so pogoji za bivanje gostov. Predlog, naj se cesta umesti delno proti objektu TNP na drugi strani ceste, 
kjer je dovolj prostora.
2. Nasprotovanje zasaditvi drevoreda na delu parkirišč, ki SRC ne motijo. Predlog, naj se parkirišča, ki ne motijo SRC, obdržijo, za izgubljena 
parkirna mesta, ki se nadomestijo za objektom, pa naj se zgradi povezovalna cesta tik ob objektu. 
3. Predlog za izvedbo pasu za levo zavijanje zaradi lažjega dostopa do hotela. 
4. Predlog za sklic sestanka z investitorji.

1.-4. Pripombe se delno upoštevajo. Obrazložitev:  Glede ureditve prometnega in parkirnega režima ob objektu Ljubljanska cesta 32 je bil s pripombodajalci 
organiziran usklajevalni sestanek, na podlagi katerega bodo rešitve prometne ureditve ob objektu deloma spremenjene. Cesta se v območju objekta Ljubljanska 
cesta 32 pomakne proti severu za cca. 0,6 m na način, da se še ohrani podzemni objekt v sklopu objekta Ljubljanska cesta 27 (informacijsko središče). S 
posegom se južni rob vozišča odmakne od objekta Ljubljanska cesta 32 za cca. 0,5 m. Zaradi posega stabilnost objekta ni ogrožena, podbetoniranje temeljev ni 
potrebno. Ob južnem robu Ljubljanske ceste je predvidena ureditev dvosmerne kolesarske steze širine 2 m, ob kolesarski stezi pa še ureditev hodnika za pešce 
širine 1,6 m, ki se na območju objekta razširi v urejeno dvorišče ter tako še doprinese k prepoznavnosti objekta in dejavnosti v njem.
V sklopu celovite rešitve se predvideva preureditev parkirnih mest za potrebe objekta, pri čemer se obstoječi režim parkiranja ne bo bistveno spremenil. V 
sedanjem stanju je za potrebe obstoječega objekta zagotovljenih 30 PM, v okviru načrtovanih ureditev  pa je za objekt predvidenih skupaj 33 parkirišč (od tega 
9 parkirnih mest na SZ strani objekta ob Ljubljanski cesti in 24 parkirnih mest na južni strani objekta). Obstoječa parkirišča na SZ strani, ki ne motijo SRC, se 
ohranijo, pri čemer se prilagodi tudi zasaditev novo predvidenega drevoreda. 
Za dostopnost do parkirišč na J strani objekta je tik ob njegovem Z delu predvidena vzpostavitev enosmernega uvoza širine 3 m. Za dostopnost od parkirišč na J 
strani do dvorišča pred frizerskim salonom je na V strani objekta predvidena ureditev stopnic. 
Skladno s korigirano rešitvijo bodo v OPPN korigirante rešitve, ki se nanašajo na prometno ureditev ob objektu Ljubljanska 32. 
Po določilih 9. člena Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste se sme na cestah, ki imajo dve smerni vozišči ločeni z dvojno ločilno neprekinjeno črto, 
izvesti priključek le po sistemu "desno-desno", zato se po sistemu "desno-desno" preuredi priključek parkirišča ob objektu na Ljubljansko cesto. Zavijanje levo 
je nadomeščeno z vožnjo preko enega izmed obeh krožnih križišč, ki sta načrtovana v neposredni bližini (začetka SRC in JRC).

29 JO

1.  Sicer je zagovornik SRC, ima pa pripombo k trikrakemu križišču na Partizanski cesti; veliko prebivalcev Gmajne ima nepremičnine na drugi 
strani SRC. Zaprtje Partizanske ceste je neracionalno za kmetijsko mehanizacijo in fijakerje.
2. 100-letne vode na tem območju še niso povzročale težav, zato meni, da bi morali predvideti povezavo Partizanske ceste preko mostu čez potok 
Rečica.

1. in 2. Pripombi se upoštevata. Obrazložitev: Rešitev bo spremenjena. Partizanska cesta bo priključena obojestransko. Kota 100-letne vode bo znižana 
(poglobitev in poravnava dna za cca. 25 cm na dolžini 52 m gorvodno od mostu).

30 JO
1. Pohvalno ocenjuje sam postopek.
2. Pripomba na ukinitev prehodnosti Partizanske ceste preko mostu čez Rečico. Ta most povezuje Gmajno, Podhom, Zasip. Dostop do 
zdravstvenega doma, lekarne bi v tem primeru zahteval uporabo stranskih cest

1. Pripomba podaja mnenje. 

2. Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  Rešitev bo spremenjena. Partizanska cesta bo priključena obojestransko.   

31 JO

1. Že večkrat so v razgovorih z občino govorili, da se SRC ne sme zaključiti v središču Rečice; tudi sklep OS izpred nekaj let zahteva umestitev 
koridorja proti Gorjam. Zahteva, da je trasa SRC v delu od Partizanske ceste proti Rečici le priključek bodoče povezave z Gorjami.
2. Rekonstrukcija Rečiške ceste mora biti izvedena pred ali vsaj sočasno z gradnjo SRC.
3. Uredi naj se potok Rečica, ki je gorvodno od mosta na Buču suh oz. v naravi ne obstaja. V kolikor se bifurkacija ne uredi, je nespametno urejati 
potok dolvodno.
4. Ob odcepu za grad naj se predvidi izvennivojsko prečkanje kolesarjev.
5. Peščena mešana površina za kolesarje in pešce naj se predvidi v asfaltni izvedbi, saj bodo sicer vsi profesionalni kolesarji še vedno na cesti.
6. Ali ta cesta poteka v celoti skozi naselje?
7. Ali so prometno tehnične ureditve že predvidene?
8. Kakšne bodo omejitve hitrosti?

1. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Občina je na podlagi sklepa OS iz leta 2008 podala predlog trase nadaljevanja SRC proti Gorjam po Cesti v Vintgar v 
osnutek OPN. Kot se je v postopku OPN izkazalo, trasa poteka preko več zavarovanih območij narave, kar pa ni skladno z varstvenimi režimi, ki veljajo na teh 
območjih. Predlog občine je bil v neskladju s smernicami Zavoda RS za varstvo narave, zato ga je bilo potrebno izločiti iz OPN. Občina se zaveda obremenitve 
Rečice s prometom, vendar v tem trenutku ni podana ustrezna rešitev, ki bi bila skladna z vsemi ključnimi nosilci urejanja prostora,  predvsem s področja 
varstva narave, kulturne dediščine in kmetijskih zemljišč.
2. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev: Projekti za izvedbo rekonstrukcije Rečiške ceste s pločnikom so pripravljeni. Pričetek investicije je v večji meri 
odvisen od sofinanciranja Direkcije RS za ceste, saj gre za regionalno cesto. 
3. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Na podlagi usmeritev Agencije RS za varstvo okolja (varstvo voda) se struga Rečice regulira in s tem hkrati 
zagotavlja tudi njena vodnatost. 
4. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Glede na ugotovitve izdelane kapacitetne analize prometa izvedba izvenivojskega križanja kolesarske in pešpoti v 
tem križišču ni potrebna. 
5. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Peščena utrditev je skladna s širšo zasnovo peš in kolesarskih poti na območju celotnega Bleda.  
6. Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev: Ne. Območje naselja se konča 80 m za križiščem s Seliško cesto ter se zopet začne 80 m pred križiščem z Rečiško 
cesto.
7. Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev:  Da.
8. Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev: Hitrost v območju naselja je 50 km/h, izven območja naselja 70 km/h. Hitrost 50 km/h je tudi v križišču s 
Partizansko cesto in v križišču s Cesto v Vintgar.

32 JO
1. Omogoči naj se dostop do Kovinske Bled.
2. Regulacija meteornih voda SRC naj omogoči odvajanje meteornih voda obstoječih objektov v tem delu.

1. Pripomba se upošteva. Obrazložitev: Predvidi se nadomestni dostop do območja Kovinska, ki se uredi preko predvidene Ceste na Dobe. Odlok o OPPN se bo 
ustrezno dopolnil z določili, da je najkasneje ob izgradnji bencinskega servisa potrebno urediti tudi nadomestni dostop do območja Kovinske. Dostopna cesta na 
Dobe je v nadaljevanju od meje OPPN SRC predmet ločenega OPPN (OPPN Seliše), v okviru katerega bo tudi podrobneje opredeljena. Na območjih predvidenih 
OPPN so do uveljavitve OPPN med drugim dopustne tudi gradnje nove gospodarske infrastrukture za potrebe priključevanja obstoječih objektov ter gradnje 
dostopnih cest oz. poti do objektov. 
2. Pripomba se upošteva. Obrazložitev: Padavinske vode iz območja Kovinske in bencinskega servisa se načeloma vodijo v predviden meteorni kanal v Cesti 
na Dobe z iztokom v Rečico. Rešitev odvodnjavanja bo podrobneje obdelana in določena v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije.

33 JO

1. 70 let živi na Partizanski cesti, pa nikoli ni bilo težav z visokimi vodami; potrebno, da most preko potoka Rečica ostane v funkciji za 
avtomobilski promet,
2. Kako je predvidena zaščita pred svetlobnim onesnaževanjem? Protihrupni nasip ne bo zadostno preprečeval osvetlitve hiš zaradi vozil z 
dolgimi lučmi,
3. Neustrezno se uporablja ime naselja Jermanka, ki se začne šele levo od table Zasip. Celotno naselje prej se imenuje Gmajna.
4. Prosi za preveritev možnosti zavijanja k svoji hiši na Partizanski cesti 21.

1. Pripomba se upošteva. Obrazložitev: Rešitev bo spremenjena. Partizanska cesta bo priključena obojestransko.   
2. Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev:  V nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije se predvidi omilitvene ukrepe za preprečevanje 
svetlobnega onesnaževanja stanovanjskih objektov Partizanska 21, 21A in 23 (npr. zasaditev ali ureditev ograje na robu med vrtovi hiš in cesto).  
3. Pripomba se upošteva. Obrazložitev: V OPPN se bodo korigirala poimenovanja naselij Jermanka in Gmajna. 
4. Pripomba se upošteva. Obrazložitev: Obstoječi dovoz do objekta št. 21 bo prestavljen na severno stran parcele. Na tem območju se višinski potek ceste 
naveže na obstoječe stanje. Zavijanje bo omogočeno iz obeh smeri preko prekinjene sredinske črte in preko pogreznjenega robnika (kot sedaj).

34 JO Kakšen bo dostop do Ceste v Vintgar in ali radij omogoča zvijanje desno iz priključka?
Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev: Radij omogoča desno zavijanje za osebna vozila, kombije ter 2-osna (tovorna, intervencijska, gasilska...) vozila. Za 3-
osna tovorna vozila in vlačilce bo potrebna vzvratna vožnja.



Zap. 
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Vsebina pripombe Stališče do pripombe

35 JO

1. Kako je z obstoječo cesto ob Kračci?
2. Kakšen je odmik ceste od hiš na Kračci? Predlog, naj se SRC čim bolj v loku odmakne od hiš na Kračci,
3. Zakaj se ne rešuje v tem postopku tudi vas Rečica, saj niso drugorazredni državljani?
4. Kakšne so protihrupne zaščite? Če so visoke le 2 m, dvomi o njihovi učinkovitosti. Ne želi, da protihrupna zaščita zapira poglede. Predlaga 
zazelenjeno protihrupno zaščito.
5. Opaža, da se ljudje vozijo po cestah, če kolesarske steze niso gladke površine, zato predlaga asfaltno izvedbo mešane površine za pešce in 
kolesarje.
6. Robniki, ki se v zadnjem času vgrajujejo ob cestah, so precej visoki in ostrorobi, ker so granitni, ter posledično dragi, zato predlaga betonske, ki 
so cenejši in jih je v praksi možno nižje vgraditi.

1. Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev:  Obstoječa cesta se prekategorizira v občinsko cesto in uporablja kot dostopna cesta za stanovanjske objekte.
2. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Rob ceste SRC je odmaknjen od hiš na Kračci za cca 40 m. Predlagani premik trase ceste bi zahteval še večji poseg 
na kmetijska zemljišča, kar pa ni skladno z mejo območja OPPN in obsegom stavbnih zemljišč, ki jih za SRC predvideva hierarhično nadrejeni prostorski akt, 
OPN občine Bled. 
3. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev:  Trasa nadaljevanja SRC proti Gorjam po Cesti v Vintgar ter v nadaljevanju preko mokrišča pri Podhomu poteka 
preko več zavarovanih območij narave, kar pa ni skladno z varstvenimi režimi, ki veljajo na teh območjih. Predlog občine, ki je v osnutku OPN predvidela to 
povezavo kot nadaljevanje SRC, je bil v neskladju s smernicami Zavoda RS za varstvo narave, zato ga je bilo potrebno izločiti iz OPN. Občina se zaveda 
obremenitve Rečice s prometom, vendar v tem trenutku ni podana ustrezna rešitev, ki bi bila skladna z vsemi ključnimi nosilci urejanja prostora, predvsem s 
področja varstva narave, kulturne dediščine in kmetijskih zemljišč.
4. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Predvidena protihrupna zaščita je zadostna za 20-letno plansko obdobje. Dimenzionirana je na mejne kazalce 
hrupa, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.list RS 105/2005 in spr.). V kolikor protihrupna ograja ali nasip ni zadosten, je 
predvidena preveritev pasivne protihrupne zaščite na objektih z varovanimi prostori. Na lokacijah, kjer se odpirajo daljši pogledi in v neposrednih bližinah 
stanovanjskih objektov, so predvideni tudi transparentni vložki, ki ohranjajo poglede na okolico. Predvidena je tudi ozelenitev protihrupnih ograj s plezalkami 
in z zasaditvijo.
5. Pripomba se ne upošteva. Obrazložitev: Peščena utrditev je skladna s širšo zasnovo peš in kolesarskih poti na območju celotnega Bleda.
6. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev: Tipi robnikov bodo skladno s prometnimi predpisi določeni v naslednjih fazah projektiranja (PGD in PZI projektna 
dokumentacija).

36 JO
1. Citira obvestilo o ukinitvi prehodov čez državne ceste, med drugim tudi prehoda čez Ljubljansko cesto ob Kajuhovi cesti. Predmetni prehod je v 
SRC načrtovan. Kakšna je rešitev DRSC in občine za ta prehod do izvedbe SRC.
2. Prehod pri hotelu Astoria je bil prav tako ukinjen. Kaj predvidevata DRSC in občina?

1. Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev: Prehod za pešce ob bencinskem servisu na Ljubljanski cesti je bil ukinjen zaradi neskladnosti s predpisi. Občina 
pripravlja vse potrebno, da se bo na podlagi soglasja Direkcije RS za ceste ponovno vzpostavil varen prehod čez cesto, skladno z načrtom, ki ga predvideva tudi 
OPPN. Izvedba prehoda je predvidena jeseni 2014. 
2. Pripomba ni predmet OPPN. Obrazložitev: Gre za nevaren prehod za pešce, ki je bil ukinjen na podlagi navodil upravljavca ceste, Direkcije RS za ceste.

37 JO Morebitna ukinitev potoka Rečica ni ustrezna, saj so ob večjih nalivih vse bližnje hiše poplavljene.
Pripomba se upošteva. Obrazložitev:  Predvidevamo, da gre za nerazumevanje, saj nikjer ni predvidena ukinitev potoka. Na podlagi zahtev Agencije RS za 
varstvo okolja (varstvo voda) je mestoma predvidena le regulacija struge potoka.

38 JO
Statistika kaže, da se v smeri gradu pelje 1500 avtomobilov / vikend in 14 avtobusov / dan. Zakaj ni možna izvedba ceste po varianti proti Gorjam 
(po Cesti v Vintgar)?

Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev : Koridor SRC je določen v nadrejenih prostorskih aktih občine na podlagi predhodno izdelane strokovne podlage, v 
kateri je bil izbran kot edina sprejemljiva varianta. Trasa nadaljevanja SRC proti Gorjam po Cesti v Vintgar ter v nadaljevanju preko mokrišča pri Podhomu 
poteka preko več zavarovanih območij narave, kar pa ni skladno z varstvenimi režimi, ki veljajo na teh območjih. Predlog občine, ki je v osnutku OPN predvidela 
to povezavo kot nadaljevanje SRC, je bil v neskladju s smernicami Zavoda RS za varstvo narave, zato ga je bilo potrebno izločiti iz OPN. Občina se zaveda 
obremenitve Rečice s prometom, vendar v tem trenutku ni podana ustrezna rešitev, ki bi bila skladna z vsemi ključnimi nosilci urejanja prostora, predvsem s 
področja varstva narave, kulturne dediščine in kmetijskih zemljišč. Predmet tega OPPN tako ni določanje koridorja SRC, temveč  le določitev podrobnejših meril 
in pogojev za gradnjo na obravnavanem območju.

39 JO
1. Razgrnjena je optimalna rešitev za ta trenutek, seveda pa je treba iskati rešitev obvoza naselja Rečica.
2. Naredi naj se okvirna časovnica.

1. Pripomba podaja mnenje. Obrazložitev: Občina se zaveda obremenitve Rečice s prometom, vendar v tem trenutku ni podana ustrezna rešitev, ki bi bila 
skladna z vsemi ključnimi nosilci urejanja prostora, predvsem s področja varstva narave, kulturne dediščine in kmetijskih zemljišč.
2. Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev: OPPN bo predvidoma sprejet konec leta 2014, leta 2015 sledi izdelava nadaljnje projektne dokumentacije, sam 
pričetek gradnje pa je ob zagotovljenih finančnih sredstvih predviden v letih 2016-2018. 

40 JO Kako bo možno prehajanje SRC s kmetijsko mehanizacijo? Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev:  Prehajanje SRC s kmetijsko mehanizacijo bo možno v križiščih in priključkih.

41 JO Razgrnjena je najbolj optimalna varianta. Blejski grad ima dnevno toliko obiskovalcev, da bi sicer vsi avtobusi vozili skozi Rečico. Pripomba podaja mnenje.

42 JO

1. Zakaj se SRC obravnava šele sedaj, že več kot 40 let se jo načrtuje?
2. Prometne študije se verjetno niso izdelale, niti v povezavi z železniško prometno infrastrukturo,
3. Občina Bled je protizakonito gradila kanalizacije, širila ceste, vodila protipravne postopke,
4. Občina Bled za neuspeh izgradnje obvoznice obdolžuje državo, čeprav je za neuspeh odgovorna predvsem sama,
5. Računsko sodišče naj ugotovi nastalo stanje in predvidi ustrezne ukrepe, ker se bo edino na ta način uresničila prepotrebna obvoznica.

1., 2. Pripomba podaja vprašanje. Obrazložitev:  Koridor SRC je določen v prostorskih aktih občine od leta 2002. V zadnjih 6 letih je občina pripravljala 
strokovne podlage, ki so potrebne pred pričetkom priprave samega OPPN, med njimi tudi prometne študije, ki utemeljujejo načrtovane prometne rešitve. 
3. - 5. Pripombe niso predmet OPPN.

43 JO
Ali so tudi ostale obstoječe poti, ki so ob SRC, ukinjene, ali so predvideni prehodi za pešce? Kako bo omogočeno zavijanje levo na cesto? Kako bo 
omogočeno prehajanje čez cesto pri omejitvi hitrosti 70 km/h?

Pripomba podaja vprašanja. Obrazložitev: Obstoječe poljske poti se na SRC priključujejo v križiščih in priključkih. Neposreden dostop na SRC s posamezne 
obdelovalne površine ne bo mogoč. Prehodi za pešce (na urejenih prehodih za pešce) so predvideni tam, kjer se pričakuje ustrezna količina pešcev. Zavijanje 
levo na cesto ter prehajanje čez cesto je omogočeno v križiščih in priključkih (razen pri nekaj izjemah ni dovoljeno). 


