
A.  POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

 

SKLEP O PRIPRAVI OPPN  
ZA OBMOČJE BL-27 SELIŠE NA BLEDU 

(Uradno glasilo slov. občin, št. 14/2015, z dne 20.3.2015) 

  

IZDELAVA OSNUTKA OPPN 
(april 2015) 

 

PRIDOBITEV SMERNIC  
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  

(april - julij 2015) 

 

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG 
(januar - julij 2015) 

 

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN 
(avgust 2015) 

   

JAVNA RAZGRNITEV 
DOPOLNJENEGA 
OSNUTKA OPPN 
18.8. – 17.9.2015 

 
 

JAVNA OBRAVNAVA 
2.9.2015 

   

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE 
RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN 

 

IZDELAVA PREDLOGA OPPN 

 

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

 

IZDELAVA USKLAJENEGA PREDLOGA OPPN 

 

SPREJEM ODLOKA  
OPPN NA OBČINSKEM SVETU  

IN OBJAVA V URADNEM GLASILU 

 

B.  NAMEN OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA 

 
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje BL-27 Seliše na Bledu (v nadaljevanju OPPN) se 
nahaja ob vzhodnem vstopu na Bled in obsega zemljišča 
nekdanjega tovarniškega kompleksa Vezenin in zemljišča 
kompleksov Kovinske Bled ter Mercatorja. 
 
Z OPPN se načrtuje prenova programske, urbanistične in 
prometne zasnove območja enote urejanja prostora z oznako 
BL-27 Seliše. 
 
Območje OPPN obsega zemljišča in dele zemljišč s parc. št. 
(stanje GURS, julij 2015): 111/10, 112/10, 111/2, 111/6, 111/7, 
111/8, 112/2, 112/6, 112/7, 115/1, 115/5, 115/6, 115/7, 116/2, 
116/5, 116/6, 116/8, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 118/6, 118/7, 
118/8, 118/9, 122/16, 317/2, 1208/10, 1160/6, vse v k.o. Želeče 
(2191) in 263/2, 263/3, 903, vse v k.o. Bled (2190) in meri cca 
5,38 ha. 
 
Območje OPPN je opredeljeno kot območje centralnih 
dejavnosti, ki je namenjeno poslovno-trgovskim, družbenim, 
oskrbnim in storitvenim dejavnostim in gostinski dejavnosti 
strežbe. V območje se umesti tudi objekte za bivanje 
(oskrbovana stanovanja), manjše obrtne dejavnosti, delavnice in 
garažno hišo. Obstoječa proizvodna dejavnost Kovinska Bled se 
začasno ohranja. 
 
Občina je pristopila k izdelavi OPPN s Sklepom o začetku 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje BL-27 Seliše na Bledu, ki je bil dne 30.3.2015 objavljen 
v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 14/2015.  
 
OPPN določa prostorsko ureditev območja, pogoje za gradnjo 
novih objektov in za posege na obstoječih objektih, pogoje za 
urejanje utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo 
prometne, energetske, komunalne, telekomunikacijske in druge 
javne gospodarske infrastrukture.  
 
 

 

C.  OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV 
 
Ureditveno območje OPPN je glede na vrsto pozidave razdeljeno 
na devet funkcionalnih enot, ki tvorijo zaključene celote in se 
urejajo enotno: 
Funkcionalna enota A je namenjena gradnji trgovsko – 
storitvenega oz. poslovnega objekta (objekt 1), ki se ga prometno 
naveže na novo predvideno Cesto na Dobe. 
Funkcionalna enota B je namenja gradnji dveh objektov z 
oskrbovanimi stanovanji in spremljajočimi programi (objekt 2 in 
objekt 3), ki se ju prometno naveže na novo predvideno Cesto na 
Dobe. Pod objektoma je dopustna gradnja skupne kletne garaže 
in servisnih prostorov, dopustno pa je tudi povezovanje objektov 
nad terenom. 
V funkcionalni enoti C se nahaja obstoječ proizvodni objekt 
Kovinska Bled (objekt 4). Za obstoječ legalno zgrajen objekt je 
dopustna rekonstrukcija (brez povečanja prostornine),  
sprememba namembnosti ni dopustna, razen za potrebe ureditve 
centralne kotlovnice za potrebe območja. V primeru odstranitve 
obstoječega objekta je znotraj določene gradbene meje dopustna 
gradnja novega objekta, v katerega se umestijo centralne 
dejavnosti. 
V funkcionalni enoti D je predvidena gradnja trgovskega centra 
(objekt 5), ki se ga prometno naveže preko dveh novih 
priključkov na novo predvideno glavno vzdolžno cesto. 
Orientacija objekta mora biti skladna z lego obstoječih objektov v 
funkcionalnih enotah C, F in H.  
V funkcionalni enoti E je predvidena gradnja objekta z 
oskrbovanimi stanovanji (objekt 7) in objekta za potrebe 
spremljajočih programov (objekt 6), ki se ju prometno naveže na 
novo predvideno Cesto na Dobe ter na novo predvideno glavno 
vzdolžno cesto (preko ceste med funkcionalnima enotama E in 
F). Pod objektoma je dopustna gradnja skupne kletne garaže in 
servisnih prostorov, dopustno pa je tudi povezovanje objektov 
nad terenom. Na vzhodnem delu funkcionalne enote je 
predvidena ureditev javne parkovne površine. 
V funkcionalni enoti F se nahaja obstoječ proizvodni objekt 
Vezenin Bled (objekt 8). Za potrebe obstoječega objekta se 
izvede nova dostopna ceste iz novo predvidene glavne vzdolžne 
ceste, ki hkrati služi tudi kot dostop do predvidenega parkirišča 
za avtodome v funkcionalni enoti G.  
V primeru odstranitve obstoječega objekta je znotraj določene 
gradbene meje dopustna gradnja novega objekta, v katerega se 
umestijo centralne dejavnosti. 
Za obstoječ legalno zgrajen objekt je dopustna rekonstrukcija 
(brez povečanja prostornine) in sprememba namembnosti.   
V funkcionalni enoti G je predvidena gradnja garažnega 
objekta v javni rabi (objekt 9) ter ureditev parkirišča za avtodome 
s servisnim objektom. Dostop do garažnega objekta se uredi z 
novo predvidene glavne vzdolžne ceste. Dodaten dostop se 
lahko uredi tudi preko nove dostopne ceste med funkcionalnima 
enotama F in G. Do izgradnje garažnega objekta je dopustna 
ureditev parkirišča na nivoju terena. 
V funkcionalni enoti H se nahajata obstoječa objekta s 
trgovsko, gostinsko, poslovno in skladiščno dejavnostjo (objekt 
11 in objekt 12). Za potrebe območja se izvede nov prometni 
priključek iz novo predvidene glavne vzdolžne ceste. Za 
obstoječe legalno zgrajene objekte je dopustna rekonstrukcija 
(brez povečanja prostornine). V primeru odstranitve enega ali 
obeh obstoječih objektov je znotraj določene gradbene meje 
dopustna gradnja novega objekta, v katerega se umestijo 
centralne dejavnosti. 
V funkcionalni enoti I je predvidena ureditev obstoječih in novih 
prometnih površin ter pripadajočih zelenih in utrjenih površin.  
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Faza: dopolnjen osnutek 

Datum: avgust 2015 

 


