9. Sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi –
Kurej Zasip

PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK:

župan Janez Fajfar
občinski urbanist Peter Lovšin s.a.u., u.d.i.a.

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o potrditvi elaborata
lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako ZA-3- Kurej Zasip.
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Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena
statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet Občine Bled na …... seji dne ……..
sprejel
SKLEP
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako ZA-3- Kurej Zasip
1. člen
(1) S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve št.: 339-ELP, marec 2019, ki ga je
izdelal PREPROSTOR d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
(2) Elaborat lokacijske preveritve se nanaša na individualno odstopanje od določil občinskega
prostorskega načrta Občine Bled na zemljiščih s parc. št. 12/2, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5 - vse k.o.
Zasip. Odstopanje je potrebno da se med dopustne objekte na navedeni lokaciji uvrsti tudi
objekte za gostinsko nastanitev.
2. člen
Dovoli se individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta – Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 40/14,
14/15, 48/16, 60/17, 7/18, 29/18) v:
– 132. členu: dovoli se odstopanje, da so na zemljiščih s parc. štev. 12/2, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5 vse k.o. Zasip dopustni tudi objekti CC-SI 12111 »Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev: samo penzion, gostišče in podobne stavbe za nastanitev (prenočišča s sobami z
največ 4 posteljami) z ali brez restavracij«.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za
izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na
njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Datum:
Številka:
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar
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ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE »KUREJ ZASIP«
Izdelovalec elaborata: PREPROSTOR d.o.o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
Odgovorni prostorski načrtovalec: Igor Šubic, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1125 A
Zadeva: Stališče do pripomb.
Uvod:
Določila sedmega odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list št. 66/2017)
določa:
»(7) Pred obravnavo na občinskem svetu se elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo iz
prvega odstavka tega člena javno razgrne za najmanj 15 dni na spletni strani občine in na
krajevno običajen način. O javni razgrnitvi občina pisno obvesti lastnike sosednjih zemljišč.
Stališče do pripomb iz javne razgrnitve je sestavni del gradiva za obravnavo na občinskem
svetu.«
V predpisanem roku je Občina Bled prejela naslednjo pripombo, ki se vodi pod opravilno.
številko.: 3505-3/2019-22.
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Stališče:
Ad. K točki 2.3. - Vaše stališče je usklajeno tudi z mnenjem nosilcem urejanja prostora – Občine
Bled, ki je podalo naslednje stališče:
»Z vidika skladnosti z določili OPN o dopustnih vrstah objektov v območjih vaških jeder SSvj, na
katera se utemeljitev individualnega odstopanja sklicuje, je smiselno dopustne vrste objektov po
klasifikaciji 12111 – Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev uskladiti s 131.
členom OPN, ki določa splošni PIP za vaška jedra SSvj in dopušča vrste objektov 12111 Hotelske
in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion, gostišče in podobne stavbe za
nastanitev (prenočišča s sobami z največ 4 posteljami) z ali brez restavracij.« Takšno stališče se
zapiše tudi v predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve.
Ad. K točki 2.5 – V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja oziroma izdelavi projektne
dokumentacije bo dokumentacija vsebovala tudi izkaz hrupa v stavbah. Glede na dejstvo, da se
predmetno zemljišče nahaja v območju centralnih dejavnosti, je glede na določila Uredbe o
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mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) sodi območje v III.
Stopnjo varstva pred hrupom.
V Prilogi 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju so določene naslednje mejne
vrednosti:

Ne preseganje mejnih vrednosti pregleduje pristojna organizacija (kot na primer Nacionalni
inštitut za javno zdravje) na podlagi predhodnih meritev in monitoringa.
Prav tako bo moral predvideni projekt izpolnjevati bistvene zahteve, ki vključujejo naslednja:
izpolnjevanje zaščite pred hrupom:
– sestave in vrednost (R'w) zvočne izolacije fasadnih elementov z označbo pozicije v načrtu,
– sestave in vrednost (R'w) zvočne izolacije notranjih ločilnih elementov z označbo pozicije v
načrtu,
– sestave in vrednost (L'n,w) udarnega hrupa notranjih ločilnih elementov z označbo pozicije
v načrtu,
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– sestave absorpcijskih elementov in vrednost (T60) odmevnega časa prostorov in vrednost
(ΔL) znižanja ravni odmevnega hrupa ter
– prikaz protihrupne zaščite;
Izpolnjevanje bistvenih zahtev je omogočeno tudi stranskim udeležencem, ki izpolnjujejo pravni
interes.

Številka: 3505-3/2019
Datum: 9. 9. 2019

Peter Lovšin s.a.u., u.d.i.a.
OBČINSKI URBANIST
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