VARIANTA OPPN

VARIANTA CI-A

UGOTOVITVE PRELIMINARNE PRIMERJAVE VARIANT

PREDNOSTI

VARIANTA OPPN

VARIANTA CI-A

Bolj primerna z vidika vplivov na OKOLJE - manjši
vpliv na zavarovana območja narave in naravne
vrednote, kmetijska in gozdna zemljišča ter vode.

Bolj primerna z vidika vplivov na PROSTOR –
manjši vpliv na poselitev , turizem in prostočasne
dejavnosti ter kakovost bivalnega okolja,
neposredna navezava območja CČN.

Manjša INVESTICIJA: 16.029.105,37 EUR z DDV.
Primerna s PROMETNEGA in FUNKCIONALNEGA
VIDIKA – krajša, primerna krivinska karakteristika,
manj izgubljenih višin, ugodnejša glede deviacij cest
in hidroloških razmer, vendar manjša projektna
hitrost, viški materiala, zahtevnejša gradnja pod
prometom in varnost obratovanja.
Večji vpliv na poselitev, turizem in prostočasne dejavnosti, vendar še primerna z vidika vplivov na prostor.

SLABOSTI

Primerna s PROMETNEGA in FUNKCIONALNEGA
VIDIKA – večja projekta hitrost, boljša ustreznost
priključkov, ni viškov materiala, sočasno rešuje
kolesarsko povezavo, vendar daljša, s slabšimi
krivinskimi karakteristikami, izgubljenimi višinami,
manj ugodna glede deviacij cest in hidroloških
razmer.
Večja INVESTICIJA: 21.161.802,42 EUR z DDV.

Manj primerna glede vplivov na KAKOVOST
BIVALNEGA OKOLJA.

Večji vpliv na zavarovana območja narave, kmetijska
in gozdna zemljišča ter vode, vendar še primerna z
vidika vplivov na okolje. Približa se naselju Selo.

Neustrezna rešitev PREDORA, potrebna je
sprememba projekta.

Manj primerna glede vpliva na KRAJINO in
NARAVNE VREDNOTE.

PREDHODNA MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

PREDNOSTI

VARIANTA OPPN

VARIANTA CI-A

Ministrstvo za obrambo:
Trasa je SPREJEMLJIVA, od vadišča je bolj
oddaljena.

Ministrstvo za kulturo:
Varianta je BOLJ PRIMERNA kot varianta po OPPN.

Zavod za gozdove:
Varianta je SPREJEMLJIVA, poišče naj se dodatne
tehnične ukrepe.
Zavod RS za varstvo narave:
Trasa je BOLJ SPREJEMLJIVA, poteka le preko ene
naravne vrednote.

MKGP – kmetijstvo:
Varianta je manj primerna z vidika poseganja na območje
kmetijskih zemljišč kot varianta po OPPN.
Direkcija RS za vode:
Trasa prečka geološko zahtevno pogojno stabilno pobočje
kaolinskega plazu, potrebna je izdelava niza študij.
Zavod RS za varstvo narave:
Strinja se z oceno, da je varianta MANJ PRIMERNA,
poteka preko več naravnih vrednot.
Zavod za gozdove / MKGP – gozdarstvo in lovstvo:
Varianta je NESPREJEMLJIVA, močno bo posegla v
življenjski prostor divjadi.

SLABOSTI

Ministrstvo za obrambo:
Varianta je NESPREJEMLJIVA, poveča se tveganje pri
zagotavljanju varnosti med izvajanjem streljanj na
območju vadišča in strelišča Mačkovec.

PRILAGODITEV DOKUMENTACIJE, ČAS IZVEDBE IN TVEGANJA

PREDNOSTI

VARIANTA OPPN

VARIANTA CI-A

V pripravi je projektna dokumentacija.

Pomeni upoštevanje stališč prebivalcev Mlina civilne iniciative.

Ministrstvo za infrastrukturo napoveduje, da
bi se lahko Z GRADNJO PRIČELO l. 2021.
ČIM PREJŠNJA razbremenitev jezerske sklede
motornega prometa – izgradnja
razbremenilne ceste in zaprtje Ljubljanske
ceste – je ključnega pomena za nadaljnji
RAZVOJ BLEDA in zagotovitev kakovostnega
BIVALNEGA OKOLJA osrednjega dela Bleda.
JRC potrebujejo vsi PREBIVALCI in obiskovalci
Bleda ter prebivalci in obiskovalci Bohinja.

SLABOSTI

Nasprotovanje trasi lahko zaplete
pridobivanje zemljišč.

Treba je spremeniti in dopolniti OPN in sprejeti
OPPN. Predvidoma bo treba izvesti postopek
celovite presoje vplivov na okolje.
Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da bi
sprememba trase pomenila VSAJ 7 LETNI ZAMIK
PRIČETKA GRADNJE. Zamaknjena bi bila tudi
gradnja odseka med Ljubljansko cesto in predorom
Straža – okoljevarstveno soglasje se bo pridobivalo
za celotno traso.

Nobenega zagotovila ni, da bodo omenjeni akti
sprejeti. Sprememba trase poleg odloga gradnje
pomeni RESNO TVEGANJE, da do izvedbe JRC sploh
NE BO PRIŠLO.

SKLEPNE UGOTOVITVE - PREDLOG OBČINSKE UPRAVE
(1) Prizadevanja civilne iniciative Mlino so razumljiva, trasa
po OPPN pomeni velik poseg v južni del naselja Mlino.
(2) Celovito gledano, ne glede na nekatere očitne prednosti
variante CI-A, je ocenjeno, da je varianta OPPN, glede na
do sedaj znana vedenja o prednostih in slabostih obeh
variant, negotovosti povezane z izvedbo variante CI-A ter
mnenja NUP, vendarle primernejša od variante CI-A:
- varianta OPPN je primernejša z okoljskega vidika,
nekoliko s prometnega vidika, investicija je manjša za
približno 5 mio. EUR, to traso podpira večina NUP;
- varianta CI-A je primernejša s prostorskega vidika;
- varianti sta enakovredni s funkcionalnega vidika.
(3) Nadaljnje študije bi sicer odpravile negotovosti
(predvsem glede rešitev variante CI-A na območju
kaolinskega plazu ter posledično glede stroškov gradnje),
vendar je ocenjeno, da imata občinska uprava in občinski
svet že sedaj na voljo dovolj informacij za odločitev o
varianti JRC.

(4) Ob upoštevanju VELIKEGA ČASOVNEGA ZAMIKA
pričetka gradnje v primeru variante CI-A ter
TVEGANJA glede dejanske realizacije izvedbe JRC
občinska uprava meni, da JE TREBA VZTRAJATI NA
TRASI OPREDELJENI V OPPN in si prizadevati za njeno
čim prejšnjo izvedbo.
(5) Upoštevajoč problematiko poteka preko Mlina
občinska uprava predlaga in bo vztrajala na
OPTIMIZACIJI REŠITVE iz OPPN z namenom zmanjšati
vplive na bivalno okolje. Preveritve/rešitve naj gredo v
smeri (vse v okvirih veljavnega OPPN):
- korekcije elementov predora, kot to izhaja iz
ugotovitev preliminarne primerjave variant,
- znižanja nivelete,
- prekritja dela trase,
- dodatnih nasipov in ozelenitev ter
- morebitnih dodatnih odkupov zemljišč in objektov,
- ponovno pa naj se preveri tudi rešitev priključka
Mlino.

