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variant poteka južne razbremenilne ceste na
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Dušan Granda, univ. dipl. inž. grad., direktor TOPOS d.o.o.
Milivoj Ročenovič, univ. dipl. inž. grad, recenzent
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PREDLOGI SKLEPOV:
1. Občinski svet občine Bled se je seznanil z Idejno zasnovo variantnega poteka južne
razbremenilne ceste po predlogu civilne iniciative Mlino (varianta CI-A) ter s
preliminarno primerjavo z rešitvijo iz veljavnega OPPN za JRC (varianta OPPN).
2. Občinski svet občine Bled ugotavlja, da je varianta trase po Idejni zasnovi
variantnega poteka južne razbremenilne ceste po predlogu civilne iniciative Mlino
(varianta CI-A) glede na predhodna mnenja nosilcev urejanja prostora, izdelano
idejno zasnovo in glede na preliminarno primerjavo manj primerna od variante
OPPN ter nesprejemljiva z vidika zagotavljanja varnosti na območju vadišča in
strelišča Slovenske vojske Mačkovec (upoštevajoč mnenje MORS) ter z vidika
posega v življenjski prostor divjadi (upoštevajoč mnenje ZGS in MKGP). Občinski
svet ugotavlja, da ima na razpolago dovolj informacij o odločitvi glede variante
poteka trase, zato meni, da nadaljnja izdelava študij in preveritev za namen
umeščanja trase CI-A v prostor ni smiselna.

3. Občinski svet občine Bled se zaveda problematike poteka nove ceste mimo naselja
Mlino, zato nalaga županu in občinski upravi občine Bled, da skupaj z DRSI
pristopi k usklajevanju omilitvenih ukrepov na veljavni trasi, ki jo določa Odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južno razbremenilno cesto na
Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska), skladno z ugotovitvami preliminarne
primerjave in recenzentov ter z namenom zagotovitve čim manjših vplivov na
bivalno okolje.
4. Občinski svet občine Bled poziva DRSI, da pospešeno pristopi k realizaciji
projekta izgradnje južne razbremenilne ceste in da investicijo izvede v več fazah.
OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet občine Bled je z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južno
razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–Soteska) (Uradni list RS, št. 27/12) določil
potek trase južne razbremenilne ceste na Bledu.
Od leta 2012 poteka niz aktivnosti s ciljem začetka izgradnje JRC. V letu 2019 je bilo
dogovorjeno, da se preveri tudi možnost izgradnje zadnje faze JRC po varianti, ki jo je predlagala
civilna iniciativa Mlino. Občina Bled je zagotovila ustrezna finančna sredstva in preko projektne
naloge izbrala projektanta za izdelavo idejne zasnove variante CI-A.
Zaradi koronavirusa se je predvidena predstavitev rezultatov in odločanje o primernosti
variante odložila za več mesecev.
Glede na dejstvo, da smo pridobili idejno zasnovo in bistvena mnenja nosilcev urejanja prostora
(v nadaljevanju: NUP) in glede na dejstvo, da je projekt nujno potreben za lokalno skupnost ter
regijo, se sklicuje izredna seja občinskega sveta.
Namen seje je predstavitev gradiva vezanega na idejno zasnovo variantnega poteka južne
razbremenilne ceste po predlogu Civilne iniciative Mlino (varianta CI-A) in preliminarne
primerjave s traso po veljavnem OPPN za JRC.
Na izredni seji bo izvedena/o:









predstavitev trase OPPN za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089 Bled–
Soteska); PNZ d.o.o., g. Jan s sodelavci,
predstavitev trase CI-A; TOPOS, g. Granda s sodelavci,
predstavitev preliminarne primerjave variante CI-A s traso OPPN; TOPOS d.o.o., g. Granda s
sodelavci,
predstavitev recenzije idejne zasnove za CI-A in preliminarne primerjave s traso OPPN; g.
Ročenovič in g. Romih,
predstavitev oziroma povzetek mnenj nosilcev urejanja prostora: občinska uprava Bled,
predstavitev pogleda civilne iniciative Mlino: predstavnik CI,
povzetek: občinska uprava Bled,
glasovanje o predlaganih sklepih.
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