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1. OSNOVNI PODATKI, OPIS VARIANT IN METODOLOGIJA
1.1 UVODNE OBRAZLOŽITVE
1.1.1 Predmet in namen naloge
Mesto Bled se ponaša z raznolikimi območji prepoznavne arhitekture in krajinske identitete ter
predstavlja velik turistični potencial. Sedanja prometna urejenost Bleda ogroža razvoj turizma kot tudi
prebivalce Bleda. Eno največjih prometnih težav ob južnem delu jezerske sklede predstavljajo preozke
ceste, ki na nekaterih odsekih onemogočajo normalno odvijanje prometa ter to, da promet, ki je
namenjen v Bohinj, poteka ob jezeru, kar povzroča varnostne in okoljske težave.
Južna razbremenilna cesta je prometna povezava, ki bo na odseku od križišča z Ljubljansko cesto na
območju Beltinskega klanca do priključka na obstoječo cesto proti Bohinjski Beli (zahodno od objektov
Pristave), nadomestila sedanjo regionalno cesto R1-209/1089 Bled – Soteska, ki poteka skozi središče
Bleda in s tem izboljšala okoljske in bivanjske pogoje v naselju, pri čemer se vzpostavijo tudi možnosti
za nadaljnji razvoj turizma na Bledu ter možnosti za vzpostavitev južne jezerske obale kot območja
namenjenega kolesarjem, pešcem in turističnim kočijam.
Predmet preliminarnega vrednotenja je primerjava južne razbremenilne ceste, in sicer variante CI-A s
potekom mimo čistilne naprave Bled ter navezavo na regionalno cesto na območju med Mačkovcem in
Golicami ter obstoječo traso, za katero je že sprejet OPPN.
Namen preliminarne primerjave je pridobiti vpogled v prednosti in slabosti obeh variant ter presoditi
ali je smiselno pristopiti k izdelavi dodatnih strokovnih podlag in študije variant.

1.1.2 Potek dosedanjega postopka
Občina Bled že vrsto let proučuje možnosti za preusmeritev tranzitnega in delno notranjega prometa
izven strnjene poselitve. Prednostni projekt pri izboljšavi cestnega omrežja Bleda in okolice
predstavljata izgradnja južne in severne razbremenilne ceste Bleda. Leta 2018 je bila že izvedena
severna razbremenilna cesta (v nadaljevanju SRC), ki rešuje prometno problematiko pokljuške smeri. Še
vedno pa ni izveden južni potek razbremenilne ceste, ki bi reševal prometni tranzit v smeri Bohinj in
lokalni promet južne jezerske obale.
Na podlagi več primerjanih variant (1999), lokacijskega načrta (2002) in PGD projektne dokumentacije
(2009) za južno razbremenilno cesto (v nadaljevanju tudi JRC), je v letu 2010 Občina Bled pristopila k
izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za JRC na Bledu (v nadaljevanju OPPN). Odlok
OPPN je bil sprejet na seji občinskega sveta aprila 2012 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/12), v letu
2014 pa je bil za traso JRC po OPPN izdelan tudi PZI projekt.
Pri izvedbi projekta JRC je, na delu trase, od predora Megre proti Blejski Pristavi, mimo stanovanjske
pozidave Mlina, investitor naletel na organizirano nasprotovanje prebivalcev Mlina, ki si že od leta
2003 prizadevajo, da bi se omenjeni odsek načrtoval izven poseljenega vaškega prostora, južno od
grebena Kozarca.
Občina Bled je zaradi zgoraj navedenega, na podlagi projektne naloge (februar 2020), pristopila k
izdelavi strokovni preučitvi alternativne možnosti vodenja zadnje tretjine trase JRC, na odseku med
predorom Megre in navezavo na obstoječo cesto R1 - 209/1089 Bled – Soteska, po varianti CI-A.
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V marcu 2020 je bila na občino oddana Metodologija vrednotenja ter Idejna zasnova južne
razbremenilne ceste na Bledu, varianta CI-A (preverjenih je bilo več variant), Topos d.o.o., marec 2020.
V juniju je bila, ob upoštevanju pripomb revidenta, izdelana končna rešitev trase, ki je predmet
preliminarne primerjave v nadaljevanju.

1.1.3 Strokovna podlaga, viri in literatura
Pri preliminarni primerjavi variant se upošteva veljavno zakonodajo s posameznega področja,
prostorske akte občine, podatke o prostoru (terenski ogled) ter že izdelana gradiva:
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št.
106/11 in 61/17 – ZureP-2);
• Metodologija vrednotenja in medsebojne primerjave variant v postopkih priprave državnih
prostorskih načrtov, zaključno poročilo, Urbanistični inštitut Slovenije, Ljubljana, november
2011;
• Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe
planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05);
• OPN Občine Bled, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14 in naslednji;
• OPPN JRC, Uradni list RS, št. 27/12;
• Idejna rešitev južne razbremenilne ceste na Bledu, varianta CI-A, Topos d.o.o., (projektant
idejne rešitve: Projektivni atelje nizke gradnje, Ljubljana), marec 2020, dopolnitev: maj in
junij 2020;
• Recenzija Idejne zasnove variante CI-A in Preliminarnega vrednotenja variant, junij 2020;
• Južna razbremenilna cesta na Bledu, PZI, št. 12-1223, PNZ svetovanje, projektiranje d.o.o.,
Ljubljana april 2014;
• Urbanistični načrt Bled, Občina Bled, december 2013;
• Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020, Regionalna razvojna agencija Gorenjske
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, junij 2015;
• Konceptna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu, Predlog končnega določila, PNZ
svetovanje projektiranje d.o.o., Ljubljana, marec 2012;
• Geotehnično poročilo: Ureditev JP 513411 Mlino – Pristava Sanacija dovozne poti do CČN
Bled in zbirnega centra (faza IDZ), Geocenter dp, mehanika tal, Danica Peček s.p., september
2007;
• Regionalna kolesarska povezava R2 Lesce – Bača ob regionalni cesti R1-209/1089 Bled –
Soteska in po lokalni cesti LC 012081 Bohinjska Bela – Obrne, PZI, št. 824/13, Trasa d.o.o.,
Maribor, januar 2013;
• Vpadnica in obvoznica Bled, IS Skupščina občine Radovljica, lokacijski načrt, 1986;
• SCT, prometna študija Bled, 1988;
• Primerjava južne in alternativne severne blejske obvoznice, SCT – oddelek za promet, 1991;
• Občina Radovljica, urbanistična ocena predvidene prometne ureditve Bleda – obvoznica,
107/92, 1992;
• Južna obvoznica na Bledu, dodatne idejne rešitve, 1993;
• Situacijski načrt občine Radovljica, koridor razbremenilnih cest na Bledu, št. načrta 5072/2,
1994;
• Občina Bled, južna razbremenilna cesta na Bledu: R315, idejni projekt, 12-542, 1995;
• Ministrstvo za promet in zveze, direkcija RS za ceste, prometne študija mesta Bled, 1997;
• Občina Bled, južna razbremenilna cesta na Bledu: R315, idejni projekt -dopolnitev, 12-667,
1998;
• LN za južno razbremenilno cesto na Bledu, 01/2001, 2002.
• Predinvesticijska zasnova za izgradnjo JRC Bleda, 2004;
Ostale strokovne podlage:
• podatke o varovanih območjih;
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podatke o obstoječem stanju: naravnih lastnostih prostora, grajeni strukturi (obstoječi objekti),
infrastrukturnih vodih in napravah.

1.2 OPIS OBRAVNAVANIH VARIANT JUŽNE RAZBREMENILNE CESTE
1.2.1 Opis celotnega poteka južne razbremenilne ceste (JRC)
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za južno razbremenilno cesto na Bledu (R1-209/1089
Bled – Soteska), Uradni list RS, št. 27/2012 (v nadaljevanju OPPN) se načrtujejo ureditve povezane z
izgradnjo JRC, južno od blejskega jezera, na odseku križišča z Ljubljansko cesto na območju
Beltinskega klanca do priključka na obstoječo cesto proti Bohinjski Beli, zahodno od objektov Pristave,
v dolžini 3,32 km. Na podlagi OPPN je bil leta 2014 izveden tudi PZI (Južna razbremenilna cesta na
Bledu, PZI, št. 12-1223, PNZ svetovanje, projektiranje d.o.o., Ljubljana april 2014) za celotno traso.
Južna razbremenilna cesta bo nadomestila del sedanje regionalne ceste R1 - 209/1089 Bled – Soteska,
na poteku skozi naselje Bled, ki je glavna prometna povezava Bohinja z gorenjsko regijo. Poleg
povezave z Bohinjem bo JRC namenjena predvsem za razbremenitev notranjega prometa Bleda
oziroma povezavi območij na južni strani jezera z ostalimi bližnjimi območji Bleda, ki bodo preko novih
križišč povezana z razbremenilno cesto.

Slika 1: Območje južne razbremenilne ceste Bleda po OPPN, s prikazom območja vrednotenja

Območje variantnih potekov tras JRC, ki so predmet preliminarnega vrednotenja, se nahaja od predora
Megre do predvidene navezave na regionalno cesto R1 209/1089 Bled – Soteska. Območje
predvidenih tras je umeščeno v sotesko Save Bohinjke, kjer je pretežno pobočen teren, ravnica je le na
Mlinskem polju. Prostor določajo raznovrstne omejitve na eni strani poselitev Bleda in kulturna
dediščine, na drugi strani območja naravnih vrednot. Na severnem delu se nahajata hrib Osojnica in
južna jezerska obala, na vzhodu hriba straža in Dobra gora, na jugu pa greben Kozarca in Obroč.
Trasa po OPPN (zahodni del) poteka tik ob južnem robu stanovanjske pozidave Mlina in Zazer ter se na
regionalno cesto priključi pri blejski Pristavi. CI-A poteka južneje, z večjim odmikom od stanovanjske
pozidave ter na skrajnem južnem delu zaobide območje čistilne naprave, jugozahodno od Blejske
Pristave pa se naveže na regionalno cesto.
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1.2.2 JRC - Varianta po OPPN na obravnavanem odseku
1.2.2.1 Potek trase
Trasa po OPPN, v dolžini cca 1620 m (začetek trase na vzhodni strani predora), od predora Megre
poteka pretežno preko območij strnjenih kmetijskih zemljišč, na manjšem delu preseka rob gozdnih
zaplat, na posameznih mestih pa se približa obstoječim objektom naselij Mlina in Zazer ter pri tem
razmeji poselitveno območje. Jugozahodno od (v neposredni bližini) kompleksa Pristava se priključi na
regionalno cesto.
Teren na območju poteka trase po OPPN je reliefno zelo razgiban. Iz predora Megre trasa poteka po
ravninskem delu Mlinskega polja ob vznožju pobočja Kozarce, nato z viaduktom prečka ozko globel
Jezernice in preide na sosednjo ravninsko teraso pri naselju Zazer, v nadaljevanju se vzpne po pobočju
proti višje ležeči Cesti svobode, pri čemer prečka strmo pobočje nižje ležeče rečne terase.
Po 283 m dolgem predoru trasa v desno krivino polmera 250 m zapusti predor in preide na Mlinsko
polje. Izza križišča z Mlinsko cesto se usmeri cesta v levi krivini polmera 500 m ob vznožje grebena
Kozarca v smeri proti vzhodu, na tem delu bo cesta vkopana za nekaj metrov v teren. Nato se od
današnje gozdne poti z desno krivino polmera 300 m usmeri proti globeli Jezernice. Globel prečka v
premi z viaduktom dolžine 108 m in preide na sosednjo ravninsko teraso pri naselju Zazer v levi krivini
polmera 500 m ter se izza križišča s Savsko cesto v nadaljevanju vzpne po pobočju proti višje ležeči
obstoječi cesti (Cesti svobode). Na območju bodočega križišča s Cesto svobode je trasni potek južne
razbremenilne ceste za 35-40 m oddaljen od ostrega zavoja obstoječe regionalne ceste, kar bo
omogočilo zadosten odmik za umestitev križišča. Na tem, od obstoječe ceste odmaknjenem poteku
iznad strmih pobočij nižje ležeče rečne terase, trasa ceste v levi krivini polmera 200 m prečka
omenjeno strmo pobočje na visokem nasipu, ki bo varovan s sidrano pilotno steno na daljšem odseku.
Na obstoječo cesto v smeri proti Bohinjski Beli se cesta naveže približno 200 m zahodno od skrajnih
zahodnih objektov Pristave.

Slika 2: Območje južne razbremenilne ceste Bleda po PZI, zahodni del od predora Megre do priključka na cesto
Svobode

1.2.2.2 Tehnični opis trase
Tipični prečni prerez ceste in projektirana hitrost:
Vertikalni in horizontalni elementi predvidene regionalne ceste so projektirani z upoštevanjem
računske hitrosti 70 km/h. Karakteristični prečni prerez znaša 9,50 m:
Preliminarno vrednotenje variant
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vozna pasova 2 x 3,25 m;
robna pasova 2 x 025 m;
bankini 2 x 1,25 m oz. na območju vkopov 0,5 m široke koritnice z 0,75 m široko bermo).

Cestni elementi:
Na obravnavanem delu trase so načrtovani sledeči elementi:
- križišča:
- štirikrako križišče z Mlinsko cesto;
- štirikrako križišče s Savsko cesto;
- trikrako križišče s Cesto svobode pri Pristavi.
- deviacije kot rekonstrukcije oz. novogradnje cest z asfaltiranim voziščem:
- Mlinska cesta v dolžini 140, 0 m (40 km/h, prerez 7,50 m);
- deviacija proti Jezernici v dolžini 271, 0 m (Vpr=prevoznost, prerez 4,00 m);
- Savska cesta v dolžini 240,0 m (40 km/h, prerez 7,50m);
- Cesta svobode v dolžni 153 m (50 km/h, prerez 8,50m).
- poljske poti za dostop do kmetijskih zemljišč v širini 3,5 m v makadamski izvedbi:
- od Savske ceste po severni in južni strani.
- protihrupni ukrepi:
- protihrupni nasip, zahodno od Mlinske ceste v odnosu do stanovanjskih objektov razpršene
pozidave naselja Mino, ki se zvezno izteče v vkop;
- protihrupna ograja med viaduktom Jezernica in križiščem s Savsko cesto;
- protihrupna ograja zahodno od križišča s Cesto svobode;
- pasivna protihrupna zaščita na Savski cesti 2x;
- tiha dilatacija na viaduktu Jezernica.
- podporne / oporne konstrukcije:
- oporni zidovi v skupni dolžini 491,0 m;
- podporni zid v dolžini 189,0 m.
- premostitveni objekti:
- viadukt Jezernica preko globeli Jezernice v dolžini 107,60 m.
- postajališča javnega prometa:
- dve avtobusni postajališči na izvozni strani križišča z Mlinsko cesto na desni in levi strani
razbremenilne ceste.
Odvodnjavanje:
Vzdolž trase je predvidena izvedba kanalizacije za dovod meteorne vode v dva bazena za zadrževanje
in čiščenje voda. Zadrževalni bazen z lovilcem olj pod viaduktom Jezernica in zadrževalni bazen z
lovilcem olj pri Savski cesti. Na priključku s Cesto svobode se uredi nemoten odtok izvirov vode.
Ureditev in zaščita brežin:
Brežine vkopov in nasipov bodo humuzirane in zatravljene. Nagib brežin je odvisen od vrste tal oz.
zagotovitve stabilnosti in je urejen v razponu od 2:3 do 1:2. Večje višinske razlike se izvedejo s
podpornimi in opornimi zidovi v nagibu 5:1
Odstranitev objektov in ostala preddela:
Za izvedbo načrtovane trase se predvidi odstranitev sedem (7) nestanovanjskih objektov. V sklopu
preddel se izvede tudi čiščenje terena in poseki, prestavitve in zaščite komunalnih vodov (skladno z
rešitvami načrtov komunalnih vodov), ureditve gradbišča, geodetska dela itd.
Pešci in kolesarji:
Promet pešcev in kolesarje na južni razbremenilni cesti ne bo dovoljen, ker ni možno zagotoviti
dodatnih površin za promet ranljivih udeležencev v prometu. Prehodi za pešce so označeni v križišču z
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Mlinsko in Savsko cesto. Neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb je zagotovljeno z ustreznimi
širinami površin za pešce, s poglobljenimi robniki in z ustreznim nagibom klančin.
Varstvo pred hrupom:
Za zmanjšanje emisije hrupa na viru se na delu trase uporabi se izvedejo sledeči elementi: protihrupni
nasipi, ograje ter pasivna protihrupna zaščita za stanovanjske objekte.

1.2.3 JRC - Varianta CI-A na obravnavanem odseku
1.2.3.1 Opis poteka trase
Varianta CI-A, v dolžini cca 2749 m (začetek trase na vzhodni strani predora), poteka južneje od
variante po OPPN, in sicer z večjim odmikom od poselitve. Poteka pretežno preko območij strnjenih
kmetijskih zemljišč ter ob robu gozda, na skrajnem južnem delu zaobide območje centralne čistilne
naprave ter predvidene gospodarske cone po južni strani in se približno 600 m zahodno od priključka
variante po OPPN naveže na regionalno cesto (Cesto svobode).
Tudi teren na območju poteka trase CI-A je reliefno zelo razgiban. Iz predora Megre trasa poteka po
ravninskem delu Mlinskega polja in se v nadaljevanju (približno na 2,3 km) spusti na spodnjo teraso do
obstoječe čistilne naprave, od koder se ob vznožju pobočja Obroč nadaljuje po trasi obstoječe javne
poti, kjer posega na strmo pobočje ob regionalni cesti (Cesta svobode).
Trasa se vzhodno od predvidenega predora Megre odcepi od osi po projektu južne razbremenilne
ceste. Na tej točki trasa vstopi v predor Megre dolžine 283 m. Od predora se trasa spušča do priključka
KR-1 Mlinske ceste. Neposredno ob priključku je predvideno tudi obojestransko avtobusno
postajališče. Dostop pešcev do avtobusnih postajališč je predviden s pešpotjo, ki se navezuje na
nadvoz 4-1 Mlinske ceste. Od tu naprej se trasa spušča na ravninski del trase. Na tem delu je
predvideno štirikrako križišče KR-2 za navezavo bodoče gospodarske cone in čistilne naprave ter
lokalnih javnih poti. Dostop do čistilne naprave bo potrebno prilagoditi zasnovi gospodarske cone. V
nadaljevanju se trasa obrne proti severu in še vedno poteka po ravninskem terenu. Severno od čistilne
naprave je predvideno štirikrako križišče za navezavo Savske ceste in lokalnih javnih poti. Tu se začne
trasa dvigati proti priključitvi na obstoječo regionalno cesto R1-209/1089 Pristava-Soteska.

Slika 3: Prikaz poteka trase – varianta CI-A vir: Topos, projektant: Projektivni atelje - NG

V sklopu variante CI-A je bilo preverjenih 8 rešitev (podvariant). Izbrana je varianta, ki se izogne
območju bodoče gospodarske cone in upošteva tudi druge omejitve v prostoru: zavarovana območja
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(varstvo narave) in območja posebnega pomena ter omogoča projektno hitrost 70 km/h. Potek ob
robu gozda pri Kozarci je nesprejemljiv, ker preseka območje varstva narave. Projektna hitrost
preverjenih variant je znašala 70 km/h ali pa 80 km/h.

Slika 4: Pregledna situacija preverjanih variant CI-A, vir: Topos, projektant: Projektivni atelje - NG

1.2.2.3 Tehnični opis trase
Tipični prečni prerez ceste in projektirana hitrost:
Vertikalni in horizontalni elementi predvidene regionalne ceste so projektirani z upoštevanjem
projektne hitrosti 70 km/h. Karakteristični prečni prerez znaša 9,50 m:
- vozna pasova 2 x 3,25 m = 6,50 m;
- robna pasova 2 x 025 m = 0,50 m;
- bankini 2 x 1,25 m.
Cestni elementi:
Na obravnavanem delu trase so načrtovani sledeči elementi:
- križišča:
- priključek (desno-desno) KR-1 za navezavo Mlinske ceste (nadvoz Mlinske ceste);
- štirikrako križišče KR-2 za navezavo čistilne naprave in lokalnih javnih poti;
- štirikrako križišče KR-3 za navezavo Savske ceste in lokalnih javnih poti, ter dostop do strelišča;
- štirikrako križišče KR-4 za priključevanje obstoječe regionalne ceste in javne poti.
- deviacije kot rekonstrukcije oz. novogradnje cest z asfaltiranim voziščem:
- Mlinska cesta v dolžini 172 m (50 km/h, prerez 9,10m);
- dostopna cesta bodoče gospodarske cone in CČN (KR-2)v dolžini 47 m (30 km/h, prerez 9 m);
- navezava na lokalne poti v dolžini 371 m (30 km/h, prerez 7 m);
- Savska cesta (KR-3)v dolžini 100 m (30 km/h, prerez 6 m);
- dostopna pot do strelišča;
- Cesta svobode v dolžni (KR-4) v dolžini 285 m (50 km/h, 30 km/h na križišču, prerez 9,5 m);
- deviacije poljskih poti za dostop do kmetijskih zemljišč se določi naknadno.
- podporne/oporne konstrukcije:
- oporna konstrukcija pri čistilni napravi v dolžini 60 m in višine 9 – 11 m;
- oporna konstrukcija ob priključku na Cesto Svobode v dolžini 200 m in višine 7 – 20 m;
- podporna konstrukcija ob priključku na Cesto Svobode v dolžini 120 m in višine 2 – 8m.
- premostitveni objekti:
- nadvoz 4-1 Mlinske ceste: dolžina 13,50 m; širina 9,10 m;
- podvoz 3-1 za dostop na zemljišča do kmetijskega objekta: dolžina 14,70 m; širina 6,00 m;
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- most 5-1 čez Jezernico: dolžina 12,00 m; širina 8,00 m.
- postajališča javnega prometa:
- dve avtobusni postajališči ob priključku navezave na Mlinsko cesto na desni in levi strani
razbremenilne ceste.
Odvodnjavanje:
Vzdolž trase je predvidena izvedba kanalizacije za dovod meteorne vode v dva bazena za zadrževanje
in čiščenje voda. Bazen ZB-1 je predviden v km 3,4+40, bazen ZB-2 pa v km 3,5+20. Izpust vode iz
bazenov se izvede s priključkom na vodotok Jezernico.
Ureditev in zaščita brežin:
Brežine vkopov in nasipov bodo humuzirane in zatravljene. Prosto oblikovane vkope in nasipne brežine
(do cca 10m) se na splošno oblikuje v nagib 1:1,5. Vse strmejše vkope se zavaruje z izgradnjo oporne
konstrukcije.
Odstranitev objektov in ostala preddela:
Pred gradnjo obravnavane ceste bo potrebno porušiti en (1) stanovanjski in en (1) gospodarski objekt.
Oba objekta sta opuščena in nista več v funkciji. V sklopu preddel se izvede tudi čiščenje terena in
poseki, prestavitve in zaščite komunalnih vodov (skladno z rešitvami načrtov komunalnih vodov),
ureditve gradbišča, geodetska dela itd.
Pešci in kolesarji:
Promet pešcev in kolesarjev na južni razbremenilni cesti ne bo dovoljen, ker ni možno zagotoviti
dodatnih površin za promet ranljivih udeležencev v prometu. Rešitev Mlinske ceste v nadvozu
zagotavlja varnost ranljivim udeležencem v prometu-potnikom z avtobusnih postajališč
in
sprehajalcem ter kolesarjem v smeri Mlino-Selo pri Bledu. Neovirano gibanje funkcionalno oviranih
oseb je zagotovljeno z ustreznimi širinami površin za pešce, s poglobljenimi robniki in z ustreznim
nagibom klančin.
Potek deviacije je na dolžini deviacije obstoječe regionalne ceste usklajen tudi s potekom bodoče
kolesarske povezave R-2 Bled-Bača pri Modreju. Na območju križišča pri gospodarski coni (KR-2) je
možno izvesti podhod za pešce in kolesarje, kar bi omogočilo maksimalno zaščito ranljivih udeležencev
v prometu.
Varstvo pred hrupom:
Varianta poteka izven območja poselitve, v južnem delu se približa le naseljema Selo in Log na razdalji
približno 200 m. V fazi izdelave idejne zasnove ni bilo na razpolago podatkov, potrebnih za določitev
protihrupnih elementov (izvedba meritev, modeliranja in določitev obsega preobremenjenih stavb).

1.2.3 Vplivi in povezave obeh tras na regionalni razvoj
Bled je občinsko središče, ki se razvija kot pomembnejše lokalno središče s posameznimi regionalnimi
in nacionalnimi funkcijami. Osnovo cestnega omrežja na Bledu predstavljata regionalni cesti R1-209
(Lesce–Bled–Bohinj) in R3-634 (Bled–Gorje–Lipce). Obstoječa regionalna cesta R1-209 Lesce-Bohinjska
Bistrica je z izjemo visokoležečih prehodov preko Pokljuke in Sorške planine edina ustrezna prometna
povezava Bohinja z gorenjsko regijo. Na obstoječo cesto skozi Bled se navezujejo prometne poti
širšega zaledja, ki nimajo druge možnosti kot je cestne povezava v smeri proti Lescam in v nadaljevanju
na gorenjski avtocestni krak. Na območju Bleda ta cesta poteka skozi turistično najbolj privlačno
območje naselja med Betinskim klancem, (Ljubljanska cesta) in jezerom ter nato vzdolž južne jezerske
obale proti naselju Mlino (Cesta svobode), kjer se oddalji od jezerske obale in mimo blejske Pristave
nadaljuje preko strmih pobočij iznad Save Bohinjke v smeri proti Bohinjski Bistrici oziroma Bohinju.
Prometne obremenitve na Ljubljanski cesti oziroma povezavi med Lescami in Bledom so že danes zelo
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velike ob vsakodnevnem prometu, pri čemer se prometna situacija običajno poslabša ob koncu tedna,
praznikih ter še posebej v času letne in zimske turistične sezone.
JRC predstavlja odsek regionalne ceste R1-209 Lesce-Bohinjska Bistrica, ki ima na regionalni ravni cilj
preusmeritve tranzitnega prometa iz jedra Bleda ter izboljšave prometne povezave Bohinja z Bledom,
Lescami in slovenskim avtocestnim omrežjem. Ta ima pomemben vpliv na regionalni razvoj. Z
vidika mikrolokacije oz. njenega poteka po trasi (po OPPN ali CI-A) je vpliv na regionalni razvoj
enak (ni razlik), zato se v sklopu vrednotenja variant ta vidik posebej ne obravnava.

1.2.4 Vplivi in povezave obeh tras v odnosu do kontaktnega območja
1.2.4.1 Namenska raba prostora po OPN
Varianta po OPPN
V izvedbenem delu veljavnega OPN je obravnavano območje variante po OPPN opredeljeno z enoto
urejanja prostora (EUP) v odprtem prostoru BK-23 (Odlok o OPPN za JRC, Uradni list RS, št. 27/12) s
podrobno namensko rabo prostora: površine cest (PC).
Podrobni PIP za EUP v odprtem prostoru:
- BK-23 / Južna razbremenilna cesta: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
južno razbremenilno cesto na Bledu (R1- 209/1089 Bled–Soteska; Uradni list RS, št. 27/12) –
ostane v veljavi do preklica.

Slika 5: Prikaz obeh variant (OPPN - zgoraj in CI-A - spodaj) na namenski rabi po OPN, vir: Piso

Varianta CI-A
Območje variante poteka v odprtem prostoru EUP SB-1 (na zahodu) in BK-19 s podrobno namensko
rabo prostora: najboljša območja kmetijskih zemljišč (K1), območja drugih kmetijskih zemljišč (K2),
površine cest (PC), gozdna zemljišča (G), gozd s posebnim pomenom (Gpn) ter celinske vode (VC) in
površine podeželskega naselja (SK) – minimalno po robu.
Podrobni PIP za EUP v odprtem prostoru:
- SB-1 / Dolina Save Bohinjke: Arheološko območje Bohinjska Bela - Prazgodovinska naselbina
na Gradišču: ob posegih na cesti je obvezno arheološko dokumentiranje del, na območju
gozdov in kmetijskih zemljišč posegi v zemeljske plasti in nasipavanje terena niso dopustni.
Dovoljena je obstoječa obdelava kmetijskih površin. Na delu zemljišč je evidentirano poplavno
območje, na katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 123. člena tega
odloka.
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BK-19 / Južni del Blejskega kota: Na delu zemljišč je evidentirano poplavno območje, na
katerem se upoštevajo splošni pogoji varstva pred poplavami iz 123. člena tega odloka.
Visokodebelne sadovnjake se ohranja skladno s 139. členom tega odloka.

1.2.4.2 Varovanje in omejitve
1.2.4.2.1 Območja kulturne dediščine
Varianta po OPPN
Trasa JRC po OPPN, na obravnavanem odseku, poseže na naslednje enote kulturne dediščine:
- Bled – Ambient Bleda, dediščina, kulturna krajina,
- Bled – Vaško jedro Mlino, naselbinska dediščina,
- Bled – Pristava, stavbna dediščina.

Slika 6: Prikaz obeh variant (OPPN - zgoraj in CI-A - spodaj) v odnosu do kulturne dediščine, vir: Piso

Varianta CI-A
Trasa JRC po varianti CI-A, na obravnavanem odseku, poseže (tangira) na naslednje enote kulturne
dediščine:
- Bled – Ambient Bleda, dediščina, kulturna krajina
- Bled – Znamenje v Grabnu, stavbna sakralna dediščina.

1.2.4.2.2 Območja narave
Varianta po OPPN
Trasa JRC po OPPN, na obravnavanem odseku, poseže na območje:
Območje naravne vrednote:
- Blejska Pristava mokrišča (JV od Pristave).
Varianta CI-A
Trasa JRC po varianti CI-A, na obravnavanem odseku, minimalno poseže na rob območja oziroma
tangira:
Območje naravne vrednote:
- Blejska Pristava mokrišča (JV od Pristave);
- Kozarca povirje (močan izvir na pobočju Kozarce, južno od vasi Mlino pri Bledu, ki zamočvirja
okolico, poraslo s trsjem in sitovcem);
- Log – mrtvica Save Bohinjke in povirje;
- Obroč pri Bledu (nahajališče fosilnih lehnjakovih teras);
- Sava Bohinjka (odtok Bohinjskega jezera, eden od dveh povirnih krakov trase).
Preliminarno vrednotenje variant
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Zavarovano območje:
- Močvirje zahodno od Sela pri Bledu.
Ekološko pomembno območje
- Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico.

Slika 7: Prikaz obeh variant (OPPN-zgoraj in CI-A-spodaj) v odnosu do naravnih vrednot, vir: Piso

1.2.4.2.3 Vodne površine in območja poplav
Hidrološke razmere na območju obeh tras so razmeroma ugodne, saj so tla večinoma prepustna, talna
voda se pojavlja v globljih horizontih. Pri odvajanju meteorne vode morajo biti predvideni vsi ukrepi za
ščitenje voda, in sicer kontrolirana odvodnja s čiščenjem in zadrževanjem pred izpustom v vodotok
Jezernica.
Varianta po OPPN
Trasa preči potok Jezernica preko katere se izvede viadukt Jezernica, premostitveni objekt. Zavarovanje
in stabilizacijo brežin in dna vodotokov se predvidi z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi ter ozeleni z
avtohtono vegetacijo. Dimenzioniranje pretočnih profilov premostitvenih objektov čez Jezernico in
zavarovanje brežin vodotoka se projektira in izvede tehnično, hidravlično in ekološko ustrezno.
Varianta ne poseže na območje poplav.

Slika 8: Prikaz obeh variant (OPPN - zgoraj in CI-A – spodaj) v odnosu do vodnih površin, vir: Piso

Preliminarno vrednotenje variant

16

Topos, d.o.o., junij 2020, dopolnitev: julij 2020

Š-1/2000

Varianta CI-A
Območje leži na območju površinskih in podzemnih vodotokov, zato so predvideni vsi ukrepi za
ščitenje voda, in sicer kontrolirana odvodnja s čiščenjem in zadrževanjem pred izpustom v vodotok
Jezernica. Trasa preči potok Jezernica preko katere se izvede manjši premostitveni objekt. V
severozahodnem delu pa se dvigne tik ob strugo Save Bohinjke ter minimalno poseže v njeno
poplavno območje (območje zelo redkih poplav).

1.2.4.3 Območje poselitve
Varianta po OPPN
Trasa variante po OPPN poteka po južnem robu poselitve naselij Mlina in Zazer ter pri tem loči
razložene zaselke od naselbinskega jedra in poseže na njihove obdelovalne površine. Osrednji in južni
del vasi še danes ohranjata podeželski značaj vaškega naselja, kjer se tradicionalno prepletajo
kmetijstvo, bivanje, kmečki turizem in čolnarstvo (pletne). Vaško jedro Mlino je varovana enota
naselbinske dediščine in predstavlja prostorsko značilnost Bleda. Trasa se najbolj približa objektom na
pobočju Kozarce, za izvedbo načrtovane trase pa je predvidena odstranitev sedmih nestanovanjskih
objektov. Z izvedbo deviacij variante po OPPN se izboljšajo dostopi do naselij Mlina in Zazer z južne
strani.

Slika 9: Prikaz obeh variant (OPPN - zgoraj in CI-A – spodaj) v odnosu do poselitve, vir: Piso

Varianta CI-A
Varianta CI-A poteka južneje od variante po OPPN, in sicer z večjim odmikom od poselitve Mlina in
Zazer ter se bolj približa naseljema Selo in Log. Na skrajnem južnem delu zaobide območje centralne
čistilne naprave. Na zahodni strani se približa območju opuščenih objektov, pri čemer se porušita
stanovanjski in gospodarski objekt, ki nista več v funkciji. Na trasi sta predvidena dva izven-nivojska
priključka. Z nadvozom Mlinske ceste je omogočena neovirana povezava pešcev in kolesarjev z
obstoječimi potmi v zaledju, s podvozom na Mlinskem polju pa dostop do obstoječega kozolca.

1.2.4.4 Območje infrastrukture
Zaradi gradnje južne razbremenilne ceste in ostalih ureditev zahodno od predora Megre se prestavijo
oziroma zaščitijo komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in objekti in/ali zgradijo novi.
Javna razsvetljava se izvede z okolju prijaznimi svetili, ki ne onesnažujejo okolja.
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Varianta po OPPN
- vodovod:
- predviden vodovod ob Mlinski cesti se naveže na obstoječi vodovod;
- preureditev hišnih priključkov na območju pod Kozarco;
- prestavitev in nadomestitev obstoječega vodovoda na območju Savske ceste;
- nadomestitev obstoječega hišnega priključka za strelišče.
- kanalizacija:
- zavarovanje obstoječega kanala, zaradi gradnje viadukta Jezernica;
- prestavitev in nadomestitev obstoječega kanala na območju Savske ceste;
- na celotnem odseku se izvede odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča z vodotesno
kanalizacijo do odvodnika preko zadrževalnih bazenov in lovilcev olj.
- plin:
- prestavitev obstoječega plinovoda na območju Mlinske ceste;
- izgradnja novega plinovoda v cesti Pod Kozarco;
- zaščita plinovoda na deviaciji Savske ceste.
- elektroenergetsko omrežje:
- v območju JRC se zgradi elektrokabelsko in kabelsko kanalizacijo;
- Prestavitev obstoječega SN zračnega voda in izvedba nove kabelske kanalizacije na lokaciji
Savske ceste;
- Od RTP Bled do križišča s Cesto svobode se zgradi štiri-cevno kabelsko kanalizacijo.
- javna razsvetljava se predvidi z okolju prijaznimi svetili, ki ne onesnažujejo okolja in se napaja z:
- predvidenega prižigališča v križišču z Mlinsko cesto;
- predvidenega prižigališča v križišču s Savsko cesto.
- telekomunikacije:
- prestavitev KTV in TK kabla pri križišču z Mlinsko cesto;
- prestavitev KTV in TK kabla pri križišču s Savsko cesto.

Slika 10: Prikaz obeh variant (OPPN - zgoraj in CI-A – spodaj) na gospodarsko infrastrukturo (GJI), vir: Piso

Varianta CI-A
- vodovod:
- prestavitev dveh vodov ob Mlinski cesti;
- prestavitev vodovoda od območja CČN, vzdolž trase do predvidenega štirikrakega križišča s
Savsko cesto;
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- prestavitev voda pod Ceste Svobode, prečno s traso CI-A;
- prestavitev voda vzdolž Ceste Svobode , zaradi izvedbe deviacije.
- kanalizacija:
- prestavitev kanalizacije na območju predvidene GC;
- prestavitev kanalizacije od območja CČN, vzdolž trase do predvidenega štirikrakega križišča s
Savsko cesto;
- na celotnem odseku se izvede odvodnjavanje padavinskih vod iz vozišča z vodotesno
kanalizacijo do odvodnika preko zadrževalnih bazenov in lovilcev olj.
- plin:
- prestavitev obstoječega plinovoda na območju Mlinske ceste.
- elektroenergetsko omrežje:
- potek ceste tangira obstoječa daljnovoda; na vzhodnem in zahodnem delu 110 kV
prostozračni nadzemni vod, na jugu pa 20 kV kabelski nadzemni vod;
- prestavitev elektrovoda ob Mlinski cesti;
- prestavitev elektrovoda od podvoza za kozolec do območja predvidene GC, vzdolž predvidene
ceste vse do obstoječe TP pri območju »Žage«;
- prestavitev el-voda vzdolž Ceste svobode, zaradi izvedbe deviacije (dostopne ceste).
- telekomunikacije:
- prestavitev telekom. voda od območja CČN, vzdolž trase do predvidenega štirikrakega križišča
s Savsko cesto;
- prestavitev telekom. voda vzdolž Ceste svobode, zaradi izvedbe deviacije (dostopne ceste).
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1.3 OCENA VREDNOSTI INVESTICIJE
1.3.1 Ocena investicije za varianto po OPPN
Tabela 1: Investicija za potrjeno varianto, ki jo je izdelalo projektivno podjetje PNZ d.o.o., pod
številko 12-1223 in za katero je že sprejet OPPN
SKUPAJ

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

CESTA R1-209/1089 BLED
PRISTAVA

2.086.056,00 EUR

458.932,32 EUR

2.544.988,32 EUR

DEVIACIJE OSTALIH CEST

440.405,00 EUR

96.889,10 EUR

537.294,10 EUR

KRAJINSKA ARHITEKTURA

123.804,40 EUR

27.236,97 EUR

151.041,37 EUR

Viadukt 6-1

1.105.565,75 EUR

243.224,47 EUR

1.348.790,22 EUR

Predor 8-1
PODPORNE IN OPORNE
KONSTRUKCIJE

4.274.712,56 EUR

940.436,76 EUR

5.215.149,32 EUR

1.967.705,98 EUR

432.895,32 EUR

2.400.601,30 EUR

KO

1.043.690,99 EUR

229.612,02 EUR

1.273.303,01 EUR

673.559,87 EUR

148.183,17 EUR

821.743,04 EUR

ZB-2

62.151,59 EUR

13.673,35 EUR

75.824,94 EUR

ZB-3

54.526,04 EUR

11.995,73 EUR

66.521,77 EUR

VODOVODI

27.336,49 EUR

6.014,03 EUR

33.350,52 EUR

KANALIZACIJA

27.452,34 EUR

6.039,51 EUR

33.491,85 EUR

TP

50.400,09 EUR

11.088,02 EUR

61.488,11 EUR

APO-5

27.589,54 EUR

6.069,70 EUR

33.659,24 EUR

PO-9

58.915,86 EUR

12.961,49 EUR

71.877,35 EUR

RUŠ-O4

28.234,00 EUR

6.211,48 EUR

34.445,48 EUR

RUŠ DRVAR IN OSTALO

13.425,00 EUR

2.953,50 EUR

16.378,50 EUR

NN

82.141,57 EUR

18.071,15 EUR

100.212,72 EUR

SN

495.677,36 EUR

109.049,02 EUR

604.726,38 EUR

CR

102.689,32 EUR

22.591,65 EUR

125.280,97 EUR

JR BLED

80.936,24 EUR

17.805,97 EUR

98.742,21 EUR

PLIN MLINSKA

66.514,11 EUR

14.633,10 EUR

81.147,21 EUR

TK

49.549,22 EUR

10.900,83 EUR

60.450,05 EUR

ZAPORE

195.571,64 EUR

43.025,76 EUR

238.597,40 EUR

SKUPAJ

13.138.610,96 EUR

2.890.494,41 EUR

16.029.105,37 EUR

MET KAN

Odkupi in odškodnine niso upoštevani.
Gradbeni stroški na km trase (z DDV) znašajo 9.734 mio EUR.
Skupna površina podpornih in opornih konstrukcij znaša 3210 m2.
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1.3.2 Ocena investicije za varianto CI-A
Tabela 2: Investicija za varianto CI-A na odseku vrednotenja, ki jo je izdelalo projektivno podjetje
Topos d.o.o. (projektant idejne rešitve: Projektivni atelje – NG d.o.o., Ljubljana)
SKUPAJ

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

CESTA R1-209/1089 BLED
PRISTAVA

3.883.640,00 EUR

854.400,80 EUR

4.738.040,80 EUR

DEVIACIJE OSTALIH CEST

800.405,00 EUR

176.089,10 EUR

976.494,10 EUR

KRAJINSKA ARHITEKTURA

185.700,00 EUR

40.854,00 EUR

226.554,00 EUR

OPORNA KONSTRUKCIJA OK-1

416.000,00 EUR

91.520,00 EUR

507.520,00 EUR

OPORNA KONSTRUKCIJA OK-2

1.966.250,00 EUR

432.575,00 EUR

2.398.825,00 EUR

352.850,00 EUR

77.627,00 EUR

430.477,00 EUR

1.460.200,00 EUR

321.244,00 EUR

1.781.444,00 EUR

120.000,00 EUR

26.400,00 EUR

146.400,00 EUR

PODVOZ 3-1

81.000,00 EUR

17.820,00 EUR

98.820,00 EUR

NADVOZ 4-1

135.200,00 EUR

29.744,00 EUR

164.944,00 EUR

4.274.712,56 EUR

940.436,76 EUR

5.215.149,32 EUR

942.980,00 EUR

207.455,60 EUR

1.150.435,60 EUR

ZB-1

57.000,00 EUR

12.540,00 EUR

69.540,00 EUR

ZB-2

65.000,00 EUR

14.300,00 EUR

79.300,00 EUR

428.312,50 EUR

94.228,75 EUR

522.541,25 EUR

TP

50.400,09 EUR

11.088,02 EUR

61.488,11 EUR

AKTIVNI PROTIHRUPNI UKREPI

27.589,54 EUR

6.069,70 EUR

33.659,24 EUR

RUŠENJE OBSTOJEČIH OBJEKTOV

19.500,00 EUR

4.290,00 EUR

23.790,00 EUR

1.691.000,00 EUR

372.020,00 EUR

2.063.020,00 EUR

55.000,00 EUR

12.100,00 EUR

67.100,00 EUR

PLINOVODI

122.000,00 EUR

26.840,00 EUR

148.840,00 EUR

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

116.000,00 EUR

25.520,00 EUR

141.520,00 EUR

ZAPORE

95.000,00 EUR

20.900,00 EUR

115.900,00 EUR

SKUPAJ

17.345.739,69 EUR

3.816.062,73 EUR

21.161.802,42 EUR

PODPORNA KONSTRUKCIJA PK-1
KONTROLIRANA ODVODNJA
MOST 5-1

PREDOR 8-1
MET KAN

VODOVODI

ELEKTROVODI
JAVNA RAZSVETLJAVA KRIŽIŠČ

Odkupi in odškodnine niso upoštevani.
Gradbeni stroški na km trase (z DDV) znašajo 7.867 mio EUR.
Skupna površina podpornih in opornih konstrukcij znaša 4343 m2.
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1.4 IZHODIŠČA VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV VEZANA NA IZGRADNJO JRC
1.4.1 Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020
Razvojna regija Gorenjska leži na severozahodnem delu Slovenije. Na severu po Karavankah poteka
meja s sosednjo Avstrijo (zvezno deželo Koroško), na zahodu z Italijo (deželo Furlanijo – Julijsko
krajino) in goriško razvojno regijo, na vzhodu s savinjsko, na jugu pa se odpira proti osrednjeslovenski
regiji. Gorenjsko statistično regijo sestavlja 18 lokalnih skupnosti: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem,
Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica,
Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica. Vlogo regijskega središča znotraj gorenjske regije
opravlja Kranj. Bled se nahaja v osrednjem delu regije.
Prek Gorenjske potekata X. evropski avtocestni in železniški koridor. Na Brniku je osrednje slovensko
letališče, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Vse to prispeva k prometno ugodni legi Gorenjske in njeni
sorazmerno dobri dostopnosti (izjema je škofjeloško območje ter blejsko-bohinjski kot).

Slika 11: Prometnice na Gorenjskem, vir: RRP Gorenjske / dodana Bled, Bohinj

Rast in pritisk motornega in avtomobilskega prometa v turistična središča, še posebej v vrhuncih
sezone, obremenjuje okolje, kakor tudi povzroča zastoje in slabo voljo udeležencev v prometu. Za
najbolj obremenjene doline, ki so izhodišča planinskih izletov, ter v ostalih gorskih središčih bo treba
zagotoviti regulacijo prometnega režima s konkretnimi rešitvami (javni prevoz, kolo, parkirišča). Glavne
usmeritve bodo osredotočene tudi na povezovanje posameznih oblik javnega prevoza, vzpostavitev
učinkovitejšega sistema »parkiraj in pelji se« (park-and-ride) in posledično povečanje potnikov v
javnem prometu.
Z vidika obsega angažiranih sredstev bo najpomembnejši ukrep vzpostavitev mreže kolesarskih poti.
Gorenjska je zaradi razgibanosti, naravnega okolja in že zgrajene infrastrukture namreč zelo primerna
za razvoj kolesarjenja, tako dnevnega, športnega, športno-rekreativnega, popotniškega, izletniškega
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kot tudi turističnega in družinskega kolesarjenja. Obstoječa infrastruktura je pomanjkljiva, saj nekatere
poti niso dovolj varne, vzdrževane ali nezadostno in enotno označene.

1.4.2 Občinski prostorski načrt občine Bled
1.4.2.1 Strateški del
Izhodišča prostorskega razvoja občine:
Strategija načrtovanja prostorskega razvoja občine teži k omogočanju kakovostnega življenjskega
okolja s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in
trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča
zadovoljevanje potreb sedanjih prebivalcev ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.
Prostorski problemi in težnje:
Prometni režim na Bledu ni skladen s spremenjenimi potovalnimi navadami prebivalcev in
obiskovalcev, z naraščajočim številom potnikov v osebnih vozilih ter aktualnimi mednarodnimi,
nacionalnimi in občinskimi usmeritvami za razvoj prometa. Slabosti prometnega režima in
infrastrukture se kažejo v slabi opremljenosti prostora za pešce in kolesarje, slabi kakovosti tlakov in
prometne opreme na voziščih, parkiriščih in drugih površinah. Posledice se odražajo kot degradacija
naravnega in urbanega okolja na najbolj obiskanih točkah, kar zmanjšuje privlačnost prostora ter
izničuje njegove gospodarske in družbene potenciale.
Prednosti in možnosti prostorskega razvoja:
Dobra prometna dostopnost in povezanost sta pomembni prednosti občine. Možnosti za izboljšanje
prometnih ureditev se v bodoče kažejo znotraj naselij. Ob gradnji južne in severne razbremenilne ceste
je pomembna sprememba prometnega režima v središču mesta Bled in na obalah jezera, ki bi morala
slediti omejevanju osebnega motornega prometa, urejanju površin prednostno za pešce, kolesarje in
izvoščke ter izboljševanju kakovosti tlakovanj.
Cilji prostorskega razvoja občine - promet
Eden od ciljev prostorskega razvoja občine Bled je vzpostavljanje trajnostnih prometnih ureditev.
Prometna razbremenitev mesta Bled z razbremenilnima cestama bo učinkovita samo kot del svežnja
prometnih ukrepov, ki vključujejo ukinitev osebnega motornega prometa in parkirišč v sklopu
parkovnih ureditev v središču Bleda in ob jezeru, ureditev javnih parkirišč v območju razbremenilnih
cest, izboljšanje kakovosti, dostopnosti in zanesljivosti sistemov javnega prometa ter ob skladnem
načrtovanju novih prometnih povezav in nove poselitve.
Prednostne naloge se nanašajo na izgradnjo infrastrukture, ki bo razbremenila mestno središče
motornega prometa, povečanje učinkovitosti in privlačnosti javnega potniškega prometa ter
vzpostavitev zaokroženega sistema peš in kolesarskih poti, ki bo integriran s sistemom javnega
potniškega prometa.
Zasnova prometne infrastrukture
- Prednostni projekt pri izboljšavi cestnega omrežja predstavlja izgradnja južne in severne
razbremenilne ceste mimo Bleda. Po dokončanju južne razbremenilne ceste se bo motorni
promet omejil tudi na Cesti Svobode od križišča z Ljubljansko cesto do Mlina. Ta cestni odsek
se bo uredil kot peš promenada, po kateri bo možen dostop za obstoječe vile ob njej.
- V občini je treba vzpostaviti zaokroženo omrežje peš povezav med naselji in zaselki in izboljšati
kakovost površin za pešce. Ločene kolesarske steze je treba urediti ob Seliški, Partizanski,
Rečiški, Kolodvorski Ljubljanski, Ribenski in Cesti svobode ter ob voziščih drugih lokalnih in
regionalnih cest v naseljih ter na območju šolskih poti, kjer je to mogoče.
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Po izgradnji razbremenilnih cest okrog Bleda se bo tovorni promet preusmerilo izven območja
naselja.

Za prostorski razvoj urbanega središča Bled je izdelan Urbanistični načrt. V sklopu konceptu razvoja UN
Bled je opredeljena tudi zasnova prometnega omrežja v povezavi z razbremenilno cesto:
- osnovo cestnega omrežja na Bledu predstavljata regionalni cesti R1-209 (Lesce–Bled– Bohinj)
in R3-634 (Bled–Gorje–Lipce). Na odsekih obeh regionalnih cest je na območju Bleda
načrtovana gradnja dveh razbremenilnih cest, ki bosta naselje zaobšli po južni oziroma severni
strani (predvidena izgradnja v dveh fazah). Regionalne ceste bodo posodobljene z ustrezno
širokimi profili in na območju naselij opremljene z ločenimi kolesarskimi stezami in hodniki za
pešce;
- trajnostna ureditev prometa se uresniči s postopnim zapiranjem osrednjega območja Bleda za
vozila na motor z notranjim izgorevanjem in s pospeševanjem mehke mobilnosti. Zapiranje in
hkratno nadomeščanje z električnimi ali hibridnimi vozili bo potekalo postopoma od jezera
navzven, in sicer v dveh etapah.
- Običajni medkrajevni avtobusi vozijo do sem in pot proti Bohinju nadaljujejo po južni
razbremenilni cesti.
- Na zunanji strani razbremenilnih cest se zgradi parkirišča. Tam se ustavi večina prometa, ki
pride na Bled z običajnimi vozili in proti mestnemu središču nadaljuje z drugimi prometnimi
sredstvi.

1.4.2.2 Izvedbeni del
V izvedbenem delu veljavnega OPN je obravnavano območje opredeljeno z enoto urejanja prostora
(EUP) v odprtem prostoru BK-23: OPPN Južna razbremenilna cesta s podrobno namensko rabo
prostora: površine cest (PC) ter v manjšem deležu najboljša območja kmetijskih zemljišč (K1), območja
drugih kmetijskih zemljišč (K2), mestni parkovni gozd (ZPg), gozdna zemljišča (G: Gpn, Gv) in celinske
vode (VC).

Slika 12: Prikaz območja OPPN za JRC, vir: Piso

Občinski podrobni prostorski načrt za južno razbremenilno cesto na Bledu je bil izdelan in sprejet ter
objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/12 in ostane v veljavi do preklica.
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1.5 PROMETNE RAZMERE V ŠIRŠEM OBMOČJU VARIANT
1.5.1 Makrolokacija
Prometni sistem Bleda nima neposrednega stika z avtocestnim sistemom. Z njim je povezano preko
avtocestnega priključka v Lescah, ki je od središča Bleda oddaljen 4 km in omogoča dobro dostopnost
Bleda s širšim okoljem.
Skozi občino Bled poteka železniška proga, ki povezuje Jesenice z Bledom in Bohinjem ter naprej z
Novo Gorico. Železniški postaji se nahajata na zahodni obali Jezera ob Kolodvorski cesti na Bledu in v
Podklancu v Bohinjski Beli.
Skozi središče Bleda potekata dve državni cesti, in sicer regionalna cesta R1-1089/209 (Lesce–BledBohinj in regionalna cesta R3-1094/634 (Bed–Gorje-Lipce). Za potrebe razbremenitve prometnega
sistema skozi središče Bleda je že izvedena severna razbremenilna cesta, ki prevzema velik del prometa
v smeri proti Gorjam in Pokljuki. Za razbremenitev s tranzitnim prometom v smeri Bohinja pa je
predvidena južna razbremenilna cesta. Obe cesti s priključitvami na obstoječe prometno omrežje
lokalnih cest in javnih poti omogočata tudi dostope do zaledne poselitve.
Severna razbremenilna cesta, ki nadomešča regionalno cesto R3, se od Ljubljanske ceste odcepi v
križišču s Seliško, delno poteka po Seliški cesti in se naveže na Rečiško cesto. Južna razbremenilna
cesta, ki je predvidena v dveh fazah, bo na odseku od križišča z Ljubljansko cesto na območju
Betinskega klanca do priključka na obstoječo cesto s priključevanjem na Cesto Svobode pod blejsko
Pristavo, nadomestila sedanjo regionalno cesto R1. Ob obeh razbremenilnih cestah so predvidena
parkirišča, ki bodo z omejitvijo motornega prometa v ožjem središču omogočila boljše pogoje za pešca
in kolesarja.

Slika 13: Koncept zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu – zasnova cestnega omrežja, vir: PNZ s skico

Mreža lokalnih cest, ki se navezuje na regionalni cesti, povezuje naselja in zaselke med sabo. Na
lokalnem nivoju sta pomembni povezavi s sosednjimi občinami Zasip-Breg-Žirovnica in BodeščeLancovo-Radovljica.
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Z namenom izboljšanja kolesarskih in peš povezav ter hitrega in varnega premagovanja razdalj je
predvidena dopolnitev obstoječega omrežja samostojnih pešpoti ter prestrukturiranje nekaterih cest v
peš cone oziroma promenade in predvidene nivojsko ločene kolesarske steze, samostojne kolesarske
steze ter kolesarske steze na skupni površini z motornim prometom.

Slika 14: Koncept zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu – zasnova kolesarskih poti, vir: PNZ s skico

Trajnostna ureditev prometa Bleda se uresniči s postopnim zapiranjem osrednjega območja za vozila
na motor z notranjim izgorevanjem in s pospeševanjem mehke mobilnosti. Zapiranje in hkratno
nadomeščanje z električnimi ali hibridnimi vozili bo potekalo postopoma od jezera navzven, in sicer v
dveh etapah. V 1. etapi se za splošni motorni promet zapre samo območje jezerske obale in na
vzhodni strani parkovni del mestnega središča. V 2. etapi se zapora splošnega motornega prometa
razširi. Na južni strani zajema celotno območje Mlina, na vzhodni strani območje ožin na Partizanski in
Prešernovi cesti, območje med jezerom in Seliško cesto ter celotno hotelsko območje in severni del
Cankarjeve, Ribenske in Koritenske ceste.

Slika 15: Koncept zasnove dolgoročne ureditve prometa na Bledu – trajnostna ureditev prometa, vir: PNZ s skico
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1.5.1 Mikrolokacija
Predmet preliminarnega vrednotenja predstavlja zadnja tretjina trase južne razbremenilne ceste na
odseku od predora Megre do priključka na Cesto svobode. Na tem odseku se vrednotita trasi: varianta
po OPPN, na osnovi katerega je bil že izdelan projekt za izvedbo (PZI) in varianta po CI-A za katero je
bila izdelana idejna zasnova (IZP). Območje predmetnih tras tangira sledeče prometnice :
- Cesto svobode (regionalna cesta R1 1089/209 (Bled – Soteska)
- Mlinsko cesto (lokalna cesta LC 012051 Bled – Mlino – Selo – Ribno);
- Savsko cesto (javna pot JP 512501);
- Javno pot JP 513411 Mlino – Selo tangira le CI-A.

Slika 16: Navezave in tangence variant JRC z obstoječimi prometnicami, vir: Topos
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1.6 OPIS METODE VREDNOTENJA
Cilj metodologije vrednotenja variant je postaviti tako metodologijo, da bo glede na postavljene cilje
možno med obravnavanima variantama podati objektivno oceno z navedbo ugotovitev glede
prednosti in slabosti posamezne variante. Metodologija vrednotenja smiselno sledi Pravilniku o vsebini,
obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11 in 61/17 – ZureP-2),
ki opredeljuje, da je strokovna podlaga za načrtovanje variant podrobneje obdelane idejne rešitve, ki
se vrednotijo s prostorskega (razvojno urbanističnega), varstvenega (okoljskega), funkcionalnega in
ekonomskega vidika.
Obrazložitev pojmov
V okviru vrednotenja po posameznih vidikih so v uvodu opredeljeni cilji, merila, kazalniki in vrednostne
lestvice z opisi predpostavk in značilnosti, ki so podlaga za razvrstitev variante v posamezno stopnjo
primernosti po vrednostni lestvici (ocena ustreznosti variante).
Cilji opredeljujejo, čemu se pri JRC sledi oziroma kaj si prizadeva uresničiti. Naravnani so na samo
prostorsko ureditev in na konkretne prostorske pogoje ter vključujejo tako razvojne cilje kot tudi cilje
varovanja.
Merila so konkretni vplivi, ki so pričakovani ob umestitvi JRC v prostor. Opredelitev meril služi kot
podlaga za vrednotenje primernosti prostorske ureditve glede na zastavljene cilje vrednotenja.
Kazalniki so vezani na merila in opisujejo spremembe, ki so pričakovane glede na opredeljene vplive.
Izraženi so s količinsko ali kakovostno opredeljenimi podatki, s katerimi se lahko oceni vrsta, velikost,
stopnja, smer in/ali pomen spremembe/učinka, ki ga bo v prostoru povzročila umestitev načrtovane
JRC.
Vrednotenje variant bo izvedeno na podlagi pet stopenjske lestvice, ki rešitvi podeli oceno stopnje
primernosti od najvišje stopnje primernosti (1 – Najbolj primerna; 2 – Bolj primerna; 3 – Primerna; 4 –
Manj primerna; 5 – Ni primerna). Obravnavane bodo navedene vsebine, za vsako bo opisano stanje v
prostoru, določeni cilji, merila ter kazalniki in določena osnova za razvrstitev v razrede primernosti. Za
potrebe vrednotenja bodo uporabljene numerične in opisne metode, kar pomeni, da bo za posamezno
vrednost podan opis, ki ponazarja bistvene lastnosti, ki jih mora predlagana varianta prostorske
ureditve dosegati za določeno oceno.
Sintezno vrednotenje variant opisno poda sintezo vseh posameznih vrednotenj. Podlaga za sintezno
vrednotenje so jasno obrazložene ključne prednosti in pomanjkljivosti posamezne variante po vseh
vidikih v sklopu preliminarnega vrednotenja.
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2. VREDNOTENJE VARIANT CI-A V PRIMERJAVI Z VARIANTO OPPN
2.1 VREDNOTENJE VARIANT S PROSTORSKEGA VIDIKA
Vrednotenje variant s prostorskega vidika upošteva dolgoročne razvojne potrebe mesta Bled z
vključitvijo prometne dostopnosti do zalednega prostora. Pri tem je pri vrednotenju pomembno, da se
s potekom JRC ohrani oziroma izboljša obstoječa prometna dostopnost južnega dela Bleda in
razbremeni mestno jedro, vključno z neposredno okolico Blejskega jezera.
Osnova za izdelavo vrednotenja po prostorsko razvojnem vidiku in nabor prostorsko razvojnih vsebin
je Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11
in 61/17 – ZureP-2).
Poglavja oz. bistvene vsebine za izvedbo vrednotenja s prostorskega vidika so smiselno povzeta po
Pravilniku:
- pomen za razvoj dejavnosti v prostoru:
o poselitev,
o proizvodne dejavnosti,
o turizem in prostočasne dejavnosti,
o druge dejavnosti, infrastruktura,
o primarne dejavnosti (kmetijstvo in gozdarstvo);
- vpliv na fizične in morfološke značilnosti;
- vpliv na kulturne značilnosti prostora:
o kakovost bivalnega okolja,
o krajina in mentalne značilnosti prostora;
- druge, za prostorsko ureditev bistvene vsebine:
o pomen za razvoj gospodarske javne infrastrukture.
2.1.1

Vpliv variante na razvoj dejavnosti v prostoru

2.1.1.1 Poselitev
CILJI
•

ohranjanje celovitosti obstoječih in načrtovanih območij za poselitev (stanovanj, centralnih
dejavnosti in zelenih površin) .

MERILA
• obstoječa območja za poselitev (stanovanja, centralne dejavnosti, zelene površine);
• potencialna območja za poselitev.
KAZALNIKI
• obseg in način poseganja v obstoječa in potencialna območja za poselitev (stanovanja,
centralne dejavnosti, zelene površine);
• stopnja ohranjanja celovitosti območij za poselitev.
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo ohranjala (celovitost) območja obstoječih območij za poselitev (stanovanja, centralne
dejavnosti, zelene površine);
• se bo izogibala rušitvam stanovanjskih objektov, objektov centralnih dejavnosti;
• bo ohranjala območja obstoječih območij za poselitev;
• ne bo prečkala ali prekinjala obstoječih ali novo načrtovanih območij zelenih površin.
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Ocena primernosti za poselitev
1
Najbolj primerna
varianta v celoti ohranja (celovitost) območja obstoječih območij za poselitev
(stanovanja, centralne dejavnosti, zelene površine),
varianta ne ruši stanovanjskih objektov, objektov centralnih dejavnosti in ostalih
objektov,
varianta ne posega na obstoječe ali na novo načrtovane zelene površine
2
Bolj primerna
varianta v veliki meri ohranja (celovitost) območja obstoječih območij za poselitev
(stanovanja, centralne dejavnosti, zelene površine),
varianta poruši malo stanovanjskih objektov, objektov centralnih dejavnosti in ostalih
objektov,
varianta v manjši meri posega na obstoječe ali na novo načrtovane zelene površine
3
Primerna
varianta zmerno ohranja (celovitost) območja obstoječih območij za poselitev
(stanovanja, centralne dejavnosti, zelene površine),
varianta ruši zmerno število stanovanjskih objektov, objektov centralnih dejavnosti in
ostalih objektov,
varianta zmerno posega na obstoječe ali na novo načrtovane zelene površine
4
Manj primerna
varianta v manjši meri ohranja (celovitost) območja obstoječih območij za poselitev
(stanovanja, centralne dejavnosti, zelene površine),
varianta ruši veliko stanovanjskih objektov, objektov centralnih dejavnosti in ostalih
objektov,
varianta veliko posega na obstoječe ali na novo načrtovane zelene površine
5
Ni primerna
varianta ne ohranja (celovitost) območja obstoječih območij za poselitev (stanovanja,
centralne dejavnosti, zelene površine),
varianta ruši zelo veliko stanovanjskih objektov, objektov centralnih dejavnosti in
ostalih objektov,
varianta zelo veliko posega na obstoječe ali na novo načrtovane zelene površine

Opredelitev potencialnih vplivov
Obravnavano območje s poselitvenega vidika zajema le površine za bivanje. Na območju poteka
variantnih tras ni centralnih dejavnosti in ne zelenih površin.
Varianta po OPPN poteka po južnemu robu naselbinskega jedra naselij Mlina in Zazer ter s traso
poseže v poselitveni obroč, ki zajema tudi posamično poselitev obeh naselij. Za izvedbo variante je
predvidena rušitev sedmih nestanovanjskih (gospodarskih) objektov. Mlino in Zazer (nekoč pod
skupnim imenom Mlino) predstavljata avtohtono naselbinsko jedro na pobočju, ki v delu še danes
ohranjata podeželski značaj vaškega naselja. Poselitev Mlina in Zazer predstavlja grajena struktura
stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij s pripadajočimi kmetijskimi površinami, kjer se
tradicionalno prepletajo kmetijstvo, bivanje, kmečki turizem in čolnarstvo (pletne). Vaško jedro Mlino je
varovana enota naselbinske dediščine in predstavlja prostorsko značilnost Bleda.
Varianta CI-A poteka južneje od variante po OPPN, z večjo oddaljenostjo od poselitve naselij Mlina in
Zazer. Približa se poselitvenemu obroču naselij Sela pri Bledu in Logu oziroma posamičnim objektom
izven območja stavbnih zemljišč. Severno od centralne čistilne naprave (tudi CČN) se trasa približa
opuščenemu območju pozidave, kjer se za potrebe njene izvedbe predvideva rušitev stanovanjskega in
gospodarskega objekta, ki nista več v funkciji. Varianta CI-A v celoti ohranja celovitost obstoječih in
načrtovanih območij za poselitev (stanovanj) ter zaradi zadostne oddaljenosti od obstoječe pozidave
(Mlina, Zazer, Selo in Log) omogoča potencialni prostor za širitev poselitve.
Z vidika primernosti variant, glede na poselitev in značilnosti njunega poteka, opredelimo varianto CIA kot bolj primerno. Zaradi posega trase v neposredno bližino obstoječe poselitve pa varianto OPPN
opredelimo kot primerno.
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2.1.1.2 Proizvodne dejavnosti
CILJI
•

ohranjanje celovitosti obstoječih in načrtovanih območij za proizvodnjo ter njihove možnosti
za širitev; izboljševanje možnosti za neposredno prometno navezavo in razvoj proizvodnih
dejavnosti;

MERILA
• obstoječa območja za proizvodne dejavnosti;
KAZALNIKI
• obseg in način poseganja v obstoječa in potencialna območja za proizvodne dejavnosti;
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo ohranjala (celovitost) območja obstoječih območij za proizvodne dejavnosti;
• bo izboljšala neposredno navezavo in razvoj proizvodnih dejavnosti.
Ocena primernosti za proizvodne dejavnosti
1
Najbolj primerna
varianta ne posega v obstoječa in potencialna območja za proizvodne dejavnosti 2

Bolj primerna

3

Primerna

4
5

Manj primerna
Ni primerna

varianta v manjši meri posega v obstoječa in potencialna območja za proizvodne
dejavnosti
varianta zmerno posega v obstoječa in potencialna območja za proizvodne
dejavnosti
varianta veliko posega v obstoječa in potencialna območja za proizvodne dejavnosti
varianta zelo veliko posega v obstoječa in potencialna območja za proizvodne
dejavnosti

Opredelitev potencialnih vplivov
Varianta po OPPN nima vpliva na obstoječa oziroma predvidena območja za proizvodne dejavnosti,
ker ne poteka v njihovi neposredni bližini oziroma ne posega v obstoječa in potencialna območja za
proizvodne dejavnosti.
Varianta CI-A na skrajnem južnem delu zaobide območje centralne čistilne naprave in predvidene
gospodarske cone. Na tem delu je na trasi predvideno štirikrako križišče, ki omogoča dostop do
območja (potrebno ga bo uskladiti z zasnovo gospodarske cone). Z izvedbo trase se predvidi tudi
direkten dostop do območja Žage, ki se nahaja severno od območja CČN. Trasa tudi ohranjanja
celovitost obstoječih in načrtovanih območij za proizvodnjo ter njihove možnosti za širitev.
Z vidika primernosti variant, glede na proizvodne dejavnosti in značilnosti njunega poteka, obe varianti
ne posegata v obstoječa in potencialna območja za proizvodne dejavnosti. Varianta CI-A je
opredeljena kot najbolj primerna, saj izboljša možnost za neposredno navezavo na območje
proizvodnih dejavnosti, varianta po OPPN pa kot bolj primerna. Obe varianti pa ohranjata celovitost
obstoječih in načrtovanih območij za proizvodnjo ter njihove možnosti za širitev.

2.1.1.3 Turizem in prostočasne dejavnosti
CILJI
•

•

ohranjanje celovitosti obstoječih in potencialnih območij za razvoj turizma in prostočasnih
dejavnosti; ohranjanje potencialov za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti (posameznih
značilnosti, ki pogojujejo razvoj);
povečanje dostopnost območij za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti;
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MERILA
• obstoječa in predvidena območja za turizem in prostočasne dejavnosti (plansko opredeljena
območja, območja dejanske uporabe);
KAZALNIKI
• obseg posega na območja turizma in prostočasne dejavnosti; stopnja dostopnosti (povečanje /
zmanjšanje);
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo izboljševala dostopnost do obstoječih in novo načrtovanih območij za turizem in
prostočasne dejavnosti;
• ne bo prečkala ali prekinjala obstoječih ali novo načrtovanih območij za turizem in prostočasne
dejavnosti.
Ocena primernosti za turizem in prostočasne dejavnosti
1
Najbolj primerna
varianta zelo izboljšuje dostopnost do obstoječih in novo načrtovanih območij za
turizem in prostočasne dejavnosti,
varianta ne prečka ali prekinja obstoječih ali novo načrtovanih območij za turizem in
prostočasne dejavnosti
2
Bolj primerna
varianta izboljšuje dostopnost do obstoječih in novo načrtovanih območij za turizem
in prostočasne dejavnosti,
varianta čim manj poteka po ali prekinja obstoječa ali novo načrtovana območja za
turizem in prostočasne dejavnosti
3
Primerna
varianta ohranja dostopnost do obstoječih in novo načrtovanih območij za turizem in
prostočasne dejavnosti,
varianta zmerno poteka po ali prekinja obstoječa ali novo načrtovana območja za
turizem in prostočasne dejavnosti
4
Manj primerna
varianta malo ohranja dostopnost do obstoječih in novo načrtovanih območij za
turizem in prostočasne dejavnosti,
varianta v veliki meri poteka po ali prekinja obstoječa ali novo načrtovana območja za
turizem in prostočasne dejavnosti
5
Ni primerna
varianta ne ohranja dostopnost do obstoječih in novo načrtovanih območij za
turizem in prostočasne dejavnosti,
varianta v zelo veliki meri poteka po ali prekinja obstoječa ali novo načrtovana
območja za turizem in prostočasne dejavnosti

Opredelitev potencialnih vplivov
S širšega vidika sta obe varianti enakovredni, saj s preusmeritvijo prometa iz središča Bleda na njegovo
obrobje omogočata izboljšanje turistične ponudbe in možnosti za njen razvoj.
Varianta po OPPN ne ohranja celovitosti obstoječega območja za turizem, saj poseže v območje
turističnih nastanitvenih kapacitet v naselju Mlino in Zazer. Približa se območju ekološkega glamping
naselja in turističnemu kompleksu Pristava. S posegom, neposredno v poselitveni predprostor, se sicer
izboljša dostopnost do nastanitvenih kapacitet, hkrati pa se omeji naravni prostor v neposredni bližini
naselja in s tem njegova privlačnost za turizem.
Varianta CI-A je od naselij Mlina in Zazer toliko oddaljena, da s svojim potekom ne vpliva na grajene
turistične kapacitete območja, ohranja njihovo celovitost ter omogoča potencialni prostor za njegovo
širitev. Z oddaljenostjo od poselitve poseže globje v naravno krajino in s tem spremeni privlačnost
prostora za rekreacijo in doživljanje narave. S posegom v odprti del približa pešca in kolesarja do peš
in kolesarskih povezav v zaledju.
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Z vidika primernosti variant, glede na turistične ter prostočasne dejavnosti in značilnosti poteka,
opredelimo varianto po OPPN kot primerno, varianto CI-A pa kot bolj primerno. Varianta CI-A
ohranja celovitost poselitve s turističnimi kapacitetami ter ohranja njen predprostor, poseže pa v odprti
prostor, na prostor za rekreacijo v naravi kot so sprehodi, pohodništvo, kolesarjenje, konjeništvo, tek na
smučeh ter doživljanje narave. Varianta po OPPN ohranja odprti naravni prostor, vendar poseže bolj na
poseljeni del in s tem vpliva na grajene turistične kapacitete in omejuje njihov potencialni razvoj.
2.1.1.4 Primarne dejavnosti (kmetijstvo in gozdarstvo)
Primarne dejavnosti (kmetijstvo in gozdarstvo) se obravnavajo pri VARSTVENEM VIDIKU, v okviru
kriterijev oz. meril za kmetijska in gozdna zemljišča.

2.1.1.5 Druge dejavnosti, infrastruktura
CILJI
•

ohranjanje celovitosti obstoječih in načrtovanih območij za druge dejavnosti (okoljska,
energetska infrastruktura, druge prometne površine) ter njihove možnosti za širitev;

MERILA
• obstoječa območja za druge dejavnosti (okoljska, energetska infrastruktura, druge prometne
površine);
KAZALNIKI
• obseg in način poseganja v obstoječa in potencialna območja druge dejavnosti (okoljska,
energetska infrastruktura, druge prometne površine);
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki
• bo ohranjala (celovitost) območja obstoječih območij za druge dejavnosti (okoljska, energetska
infrastruktura, druge prometne površine);
• se bo izogibala rušitvam objektov za delovanje drugih dejavnosti;
• bo ohranjala območja obstoječih območij za druge dejavnosti.
Ocena primernosti za druge dejavnosti, infrastrukturo
1
Najbolj primerna
varianta v celoti ohranja (celovitost) območja obstoječih območij za druge dejavnosti
varianta ne ruši objektov za delovanje drugih dejavnosti
varianta v celoti ohranja območja obstoječih območij za druge dejavnosti
2
Bolj primerna
varianta v veliki meri ohranja (celovitost) območja obstoječih območij za druge
dejavnosti
varianta poruši malo objektov za delovanje drugih dejavnosti
varianta zelo ohranja območja obstoječih območij za druge dejavnosti
3
Primerna
varianta zmerno ohranja (celovitost) območja obstoječih območij za druge dejavnosti
varianta ruši zmerno objektov za delovanje drugih dejavnosti
varianta zmerno ohranja območja obstoječih območij za druge dejavnosti
4
Manj primerna
varianta v manjši meri ohranja (celovitost) območja obstoječih območij za druge
dejavnosti
varianta ruši veliko objektov za delovanje drugih dejavnosti
varianta v manjši meri ohranja območja obstoječih območij za druge dejavnosti
5
Ni primerna
varianta ne ohranja (celovitost) območja obstoječih območij za druge dejavnosti
varianta ruši zelo veliko objektov za delovanje drugih dejavnosti
varianta ne ohranja območja obstoječih območij za druge dejavnosti
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Opredelitev potencialnih vplivov
Pri izvedbi obeh variant bodo potrebne prestavitve oziroma zaščite in/ali izgradnje novih
infrastrukturnih vodov in naprav (elektrika, vodovod, kanalizacija, plin). Varianta po OPPN poteka skozi
urbani del, zato bo tangenc z obstoječo infarstrukturo več (po celotni trasi) kot pri varianti CI-A, ki je
od urbanega območja oddaljena in tangira obstoječo infrastrukturo predvsem v vzhodnem in
zahodnem delu. Za razliko od variante po OPPN varianta CI-A tangira koridorja dveh daljnovodov, in
sicer na vzhodnem in zahodnem delu 110 kV prostozračni nadzemni vod, na jugu pa 20 kV kabelski
nadzemni vod. Potek trase upošteva varnostno razdaljo, v nadaljnjih fazah projektiranja pa bo
potrebno rešitve dodatno preveriti glede na veljavne tehnične normative in Pravilnike (IZP ni izdelan na
geodetskem načrtu).
Obe varianti predvidevata tudi deviacije na obstoječe prometno omrežje (CI-A: 4 deviacije, varianta po
OPPN: 5 deviacij) ter obojestransko avtobusno postajališče na območju Mlinske ceste. Pri varianti CI-A
je na predvidenem priključku z Mlinsko cesto predviden nadvoz, kar izboljša varnost pešca in kolesarja,
medtem ko je pri varianti po OPPN ta priključek nivojski. Umestitev variante po OPPN izboljša dostope
do posameznih delov naselij Mlina in Zazer, varianta CI-A pa izboljša nivo obstoječe cestne povezave
do območja za obrambo (strelišče) in CČN.
Tangence obeh tras s prometno infrastrukturo so opisane v poglavju 1.2 Opis obravnavanih variant JRC
(tehnični opis trase), tangence s komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo pa v poglavju 1.2.4
Vplivi in povezave obeh tras v odnosu do kontaktnega območja (območje infrastrukture).
Z vidika primernosti, glede drugih dejavnosti ter infrastrukture in značilnosti poteka, sta obe varianti
ocenjeni kot bolj primerni. Obe trasi namreč v celoti ohranjata obstoječa območja za druge
dejavnosti, ki se nahajajo v neposredni bližini (območje okoljske infrastrukture - centralne čistilne
naprave, obstoječih TP, območje Ministrstva za obrambo). Z izvedbo trase po OPPN se izboljša
kakovost dostopov do naselij Mlina in Zazer, z izvedbo trase CI-A pa se izboljša nivo obstoječega
cestnega omrežja od Ceste Svobode do strelišča in CČN.

2.1.2 Vpliv variante na fizične in morfološke značilnosti prostora
CILJI
• ohranjanje temeljnih prostorskih razmerij;
• ohranjanje celovitosti strukturno enotnih območij;
• prilagajanje obstoječim koridorjem v prostoru;
MERILA
• temeljna prostorska razmerja (območja, robovi, vozlišča, smeri, merilo);
• namenska raba in struktura naselja; obstoječi infrastrukturni koridorji (cesta, daljnovod,…).
KAZALNIKI
• stopnja ohranjanja temeljnih prostorskih razmerij;
• stopnja ohranjanja celovitosti strukturno enotnih območij (namenska raba, struktura naselja);
• stopnja prilagajanja obstoječim infrastrukturnim koridorjem;
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• se bo prilagajala temeljnim prostorskim razmerjem (območja, robovi, vozlišča, smeri, merilo);
• manj posegala v strukturno enovita območja;
• se bolj prilagajala obstoječim infrastrukturnim koridorjem.
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Ocena primernosti za fizične in morfološke značilnosti prostora
1
Najbolj primerna
varianta se v celoti prilagaja temeljnim prostorskim razmerjem (območja, robovi,
vozlišča, smeri, merilo),
varianta ne posega v strukturno enovita območja,
varianta se v celoti prilagaja obstoječim infrastrukturnim koridorjem
2
Bolj primerna
varianta se zelo prilagaja temeljnim prostorskim razmerjem (območja, robovi,
vozlišča, smeri, merilo),
varianta zelo malo posega v strukturno enovita območja,
varianta se zelo prilagaja obstoječim infrastrukturnim koridorjem
3
Primerna
varianta se zmerno prilagaja temeljnim prostorskim razmerjem (območja, robovi,
vozlišča, smeri, merilo),
varianta zmerno posega v strukturno enovita območja,
varianta se zmerno prilagaja obstoječim infrastrukturnim koridorjem
4
Manj primerna
varianta se v majhni meri prilagaja temeljnim prostorskim razmerjem (območja,
robovi, vozlišča, smeri, merilo),
varianta veliko posega v strukturno enovita območja,
varianta se v majhni meri prilagaja obstoječim infrastrukturnim koridorjem
5
Ni primerna
varianta se ne prilagaja temeljnim prostorskim razmerjem (območja, robovi, vozlišča,
smeri, merilo),
varianta zelo veliko posega v strukturno enovita območja,
varianta se ne prilagaja obstoječim infrastrukturnim koridorjem

Opredelitev potencialnih vplivov
Obravnavano območje predstavlja reliefno zelo razgiban teren, ki se dviguje proti regionalni cesti na
severu, na jugu pa prehaja v ravninsko območje Mlinskega polja vse do struge Save Bohinjke.
Ravninski del območja je obdan s posameznimi pobočji (Kozarca in Obroč v osrednjem delu, Dobra in
Ribenska gora na vzhodu, Ferteva in Prelesje na zahodu ter Hom in Tolsti vrh na jugu). Pobočja so
porasla z gozdom, krajinski vzorec ravninskega dela pa ustvarjajo njivske in travniške površine
mestoma zaraščene z gozdnimi zaplatami, ki ustvarjajo zeleni rob ob naseljih. Na jugu prostor
zaznamuje predvsem Sava Bohinjka, ki s svojim pritokom Jezernica vzdržuje območje prostorske
pestrosti.
Večina naselij leži ob križiščih starih poti na ravnini. Na obravnavanem območju se nahajajo naselja
Mlino in Zazer na severu ter Log in Selo pri Bledu na jugu. Gre za gručasta podeželska naselja,
razložena po Mlinskem polju, južno od obstoječe regionalne ceste, okoli pobočja Kozarce in Obroča,
bolj strnjena ob regionalni cesti. Ponekod se pojavlja tudi posamična in razpršena poselitev izven
naselbinskih jeder (stanovanjskih in počitniških objektov, v odprtem delu krajine tudi območij za
proizvodnjo in kmetijstvo).
Na severu obravnavanega območja se nahaja regionalna cesta (Cesta svobode) kot pomemben linijski
element v prostoru, na katerega se navezujeta obe trasi in močno definira prostor. Na vzhodu ga
omejuje Mlinska cesta, na zahodu pa javna pot, ki poteka nad strugo Save Bohinjke vse do obstoječe
čistilne naprave. Na jugozahodnem delu območja se nahaja načrtovana širitev gospodarske cone. Na
celotnem obravnavanem območju prevladujejo objekti drobnega merila (eno in dvo stanovanjske hiše,
manjši gospodarski objekti in delavnice, kmetije s spremljajočimi objekti). Glavni infrastrukturni objekti
potekajo po južnem robu predmetnega območja, v smeri vzhod - zahod potekata dva daljnovoda, ki ju
trasa po varianti CI-A prečka.
Varianta po OPPN se prilagaja morfološkim značilnostim krajine, poteka po robu Mlinskega polja ob
vznožju Kozarce in se dvigne do regionalne ceste, pri čemer poseže v poselitev Mlina in Zazer.
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Varianta CI-A poseže v ravninski del Mlinskega polja, od čistilne naprave poteka ob vznožju pobočja
Obroč po trasi obstoječe javne poti, kjer se prilagaja njenemu poteku vse do priključka na regionalno
cesto.
Z vidika vplivov na fizične in morfološke značilnosti prostora in značilnosti poteka sta obe varianti
ocenjeni kot primerni. Varianta po OPPN se prilagaja temeljnim prostorskim razmeram v naravni
krajini in posega v strukturno enovitega območja poselitve. Varianta CI-A ohranja strukturno enovito
območje poselitve, na vzhodnem delu pa poseže v odprto krajino. Obe se prilagajata obstoječim
infrastrukturnim koridorjem.

2.1.3 Vpliv variante na kulturne značilnosti prostora
2.1.3.1 Kakovost bivalnega okolja
CILJI
• zmanjšanje vplivov, ki so moteči v bivalnem okolju (hrup, smrad, nelagodje,…)
• ohranjanje oz. povečevanje kakovosti bivalnega okolja (umik tranzitnega prometa);
• zagotavljanje zadostnih odmikov med bivalnimi območji in novimi prostorskimi ureditvami;
MERILA
• obremenitev naselja (hrup, smrad, zrak); prisotnost motečih prvin v prostoru;
KAZALNIKI
• stopnja razbremenjenosti / dodatne obremenjenosti naselja;
• prisotnost / oddaljenost motečih prvin;
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo v čim manjši meri obremenjevala naselje z vplivi, ki so moteči v bivalnem okolju (hrup,
smrad, zrak, kot fizična ovira);
• bo v čim večji meri ohranjala ali celo povečala kakovost bivalnega okolja;
• bo ohranjala kakovosti krajine ob območjih poselitve, s stiki oz. prehodi poselitve z zaledjem;
• bo zagotavljala zadostne odmike med bivalnimi območji in novimi prostorskimi ureditvami.
Ocena primernosti za kakovost bivalnega okolja
1
Najbolj primerna
varianta ne obremenjuje naselje z vplivi, ki so moteči v bivalnem okolju (hrup,
nelagodje,...),
varianta v celoti ohranja ali celo poveča kakovost bivalnega okolja
varianta zelo dobro zagotavlja zadostne odmike oz. vmesne cone med bivalnimi
območji in novimi prostorskimi ureditvami
2
Bolj primerna
varianta v manjši meri obremenjuje naselje z vplivi, ki so moteči v bivalnem okolju
(hrup, nelagodje,...),
varianta v veliki meri ohranja kakovost bivalnega okolja,
varianta dobro zagotavlja odmike med bivalnimi območji in novimi prostorskimi
ureditvami
3
Primerna
varianta zmerno obremenjuje naselje z vplivi, ki so moteči v bivalnem okolju (hrup,
nelagodje,...),
varianta zmerno ohranja kakovost bivalnega okolja,
varianta zmerno zagotavlja zadostne odmike med bivalnimi območji in novimi
prostorskimi ureditvami
4
Manj primerna
varianta v veliki meri obremenjuje naselje z vplivi, ki so moteči v bivalnem okolju
(hrup, nelagodje,...),
varianta v manjši meri ohranja kakovost bivalnega okolja,
varianta zagotavlja zelo majhne odmike med bivalnimi območji in novimi
prostorskimi ureditvami
5
Ni primerna
varianta v zelo veliki meri obremenjuje naselje z vplivi, ki so moteči v bivalnem okolju
(hrup, nelagodje,...),
varianta ne ohranja kakovost bivalnega okolja,
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varianta ne zagotavlja odmikov med bivalnimi območji in novimi prostorskimi
ureditvami

Opredelitev potencialnih vplivov
Kakovost bivalnega okolja je eden od poglavitnih ciljev urejanja prostora. Na kakovost bivalnega okolja
vplivajo dobro oblikovana stanovanjska in ostala bivalna območja, racionalna izraba površin, racionalna
izraba komunalnih in prometnih omrežij, ustrezne urbanistične ureditve oz. razmestitev objektov in
dejavnosti, ki vzpodbujajo socialne stike, dostopnost do vsakodnevnih dejavnosti, fizične lastnosti
prostora (hrup, kakovost zraka, prisotnost naravnih prvin prostora,…), orientacija, osončenost, pogledi
itd. Splošna kakovost bivalnega okolja je sinteza navedenih prvin, ki vplivajo na bivalni standard
določenega območja, na dobro počutje prebivalcev / zaposlenih kakor tudi na vrednost nepremičnin,
realnost načrtovanega razvoja določenega območja itd.
Varianta po OPPN se približa obstoječi poselitvi Mlina in Zazer in v veliki meri obremenjuje naselje z
vplivi, ki so moteči v bivalnem okolju, in sicer s hrupom, smradom ter mestoma tudi z zelo majhnimi
odmiki v odnosu do bivalnih objektov (minimalni odmik okoli 10 m), kar omejuje njihov funkcionalni
prostor in povzroča nelagodje. Nelagodje predstavljajo tudi cesti elementi kot so protihrupne ograje. Z
umestitvijo trase v strukturo vaškega naselja se izgubi njegov pomen podeželskega naselja, ki ga
zaznamo kot domačije z obdelovalnimi površinami. Pri varianti se kakovost bivalnega okolja izboljša le
glede dostopnosti do posameznih delov naselij Mlina in Zazer.
Varianta CI-A je umeščena med posamično poselitev Mlina (počitniški objekt pod Kozarco z
najmanjšim odmikom okoli 100 m) in poselitvijo naselij Sela in Log (z najmanjšim odmikom okoli 200
m od stanovanjske pozidave in 30 m od objekta za kmetijsko dejavnost). Severno od CČN se približa
opuščenemu območju dveh objektov, ki nista v funkciji. Pri varianti CI-A je na predvidenem priključku z
Mlinsko cesto predviden nadvoz, kar izboljša varnost pešca in kolesarja, medtem ko je pri varianti po
OPPN ta priključek nivojski.
Z vidika primernosti variant, glede kakovosti bivalnega okolja in značilnosti poteka, opredelimo
varianto CI-A kot bolj primerno, traso po OPPN pa manj primerno.
2.1.3.2 Krajina in mentalne značilnosti prostora
CILJI
•
•

ohranjanje kakovostne krajinske slike;
ohranjanje območij in prvin prepoznavnosti prostora (krajinskih in grajenih prvin, vzorca
poselitve, …);

MERILA
• prvine prepoznavnosti prostora;
• vidno izpostavljena območja;
KAZALNIKI
• obseg posega v prvine prepoznavnosti;
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki
• bo kot antropogeni linijski element v prostoru manj vidno izpostavljena;
• bo bolj ohranjala prvine prepoznavnosti prostora.
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Ocena primernosti za mentalne značilnosti prostora
1
Najbolj primerna
varianta v celoti ohranja krajinsko zaokrožena območja odprte kulturne krajine,
varianta kot antropogeni linijski elementi v prostoru ni vidno izpostavljena,
varianta v celoti ohranja prvine prepoznavnosti prostora
2
Bolj primerna
varianta zelo ohranja krajinsko zaokrožena območja odprte kulturne krajine,
varianta je kot antropogeni linijski elementi v prostoru malo vidno izpostavljena,
varianta zelo ohranja prvine prepoznavnosti prostora
3
Primerna
varianta zmerno ohranja krajinsko zaokrožena območja odprte kulturne krajine,
varianta je kot antropogeni linijski elementi v prostoru zmerno izpostavljena,
varianta zmerno ohranja prvine prepoznavnosti prostora
4
Manj primerna
varianta v manjši meri ohranja krajinsko zaokrožena območja odprte kulturne krajine,
varianta je kot antropogeni linijski elementi v prostoru precej vidno izpostavljena,
varianta v manjši meri ohranja prvine prepoznavnosti prostora
5
Ni primerna
varianta ne ohranja krajinsko zaokrožena območja odprte kulturne krajine,
varianta je kot antropogeni linijski elementi v prostoru zelo vidno izpostavljena,
varianta ne ohranja prvine prepoznavnosti prostora

Opredelitev potencialnih vplivov
Opredeljevanje vpliva na kakovost krajine in mentalne značilnosti prostora izhaja predvsem iz vidnih
značilnosti prostora ter v prostoru prisotnih značilnih krajinskih in grajenih prvin. Obe varianti
predstavljata v prostoru nov element, ki bo v krajinski sliki manj moteč ob primerni izvedbi krajinsko –
arhitekturne ureditev in zasaditev. Med gradnjo je pri obeh variantah pričakovati spremembe vidnih
značilnosti krajine in prostorskih struktur, vendar bodo le-ta začasne.
Glede zaznavnosti ceste v prostoru je pomembno zagotoviti umestitev trase tako, da je le-ta čim manj
vidno izpostavljena in da se ohranja značilna vidna podoba prostora, predvsem atraktivna naravna in
kulturna krajina ter značilen izgled prostora v ruralnem zaledju. Vidno izpostavljenost ceste se lahko
zmanjšuje predvsem s premišljenim načrtovanjem in upoštevanjem naravnih in ustvarjenih danosti v
prostoru pri prostorskem umeščanju trase ter z nekaterimi ukrepi za zmanjšanje vidne izpostavljenosti.
V obravnavanem območju je v ravninskem delu mentalna slika prostora povezana s pojavnostjo
gručastih, gosto poseljenih naselij majhnega merila ter zalednega gričevja in hribovja, ki predstavljajo
ambientalno kakovost prostora.
Trasa variante po OPPN se umešča v prostor za katerega je značilna drobna struktura, majhno merilo
in mozaičnost prepleta kmetijsko-travniških površin na ravninskem delu ter na pobočjih gozd in linijski
element potoka Jezernica v globeli. Južni rob vaškega naselja Mlino je nekoliko dvignjen nad traso, od
koder se odpirajo kakovostni pogledi proti jugu. Varianta po OPPN poteka vzporedno s pobočjem in
gozdnim robom, vendar poseže med obstoječo pozidavo vaškega naselja ter tako vpliva na identiteto
kraja kot podeželskega naselja. S poselitvenega pobočja je vidno izpostavljen viadukt Jezernica ter
protihrupni elementi ob trasi. Zaradi višinskih razlik in delnega vkopa ceste v teren poseg v neposredni
bližini Pristave ne bo vidno izpostavljen.
Varianta CI-A poteka južneje od variante po OPPN in s tem globje poseže v krajinsko sliko ter se z
večjimi vkopi in nasipi zareže v kmetijske površine na ravnini. Poselitev se v neposredni bližini trase
nahaja le v zahodnem delu, kjer poteka v bližini območja opuščenih objektov. Trasa se nato dvigne nad
strugo Save Bohinjke do priključka regionalne ceste.
Z vidika primernosti variant, glede odnosa do krajine in mentalne zaznave, opredelimo varianto po
OPPN kot primerno, varianto CI-A pa kot manj primerno. Varianta po OPPN poseže v tradicionalno
identiteto vaškega naselja, pri čemer poruši razmerje med grajenim in odprtim prostorom, varianta CIA pa z večjimi vkopi in nasipi poseže v odprti prostor krajine.
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2.2 VREDNOTENJE VARIANT Z VARSTVENEGA / OKOLJSKEGA VIDIKA
Osnova za izdelavo vrednotenja po varstvenem vidiku je Uredba o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05).
V nadaljevanju je podan predlog okoljskih vsebin in metodologije, ki so sicer predlagane za izdelavo
okoljskega poročila.
Pri vrednotenju bodo obravnavane naslednje vsebine:
• Kulturna dediščina
• Varovana in zavarovana območja ter naravne vrednote
• Kmetijska zemljišča
• Gozdna zemljišča
• Podzemne vode
• Površinske vode
• Obremenitev s hrupom
• Kakovost zunanjega zraka
2.2.1 Vpliv variante na kulturno dediščino
Vpliv na kulturno dediščino se oceni glede na poseganje v objekte in območja kulturne dediščine
upoštevajoč njihov status, pomen, zvrst, režim varovanja, zgodovinski kontekst in umeščenost v
prostor in glede na poseganje v arheološka najdišča ali arheološke ostaline.
Stopnja poseganja v enoto kulturne dediščine, pomen dediščine in možnost omilitve vpliva so ključna
merila za stopnjo vpliva.
CILJI
• Ohranjanje objektov in območij kulturne dediščine (kulturne krajine in naselbinske dediščine);
• Ohranjanje arheoloških najdišč in arheoloških ostalin.
MERILA
• Vpliv na kulturno dediščino.
KAZALNIKI
• Poseganje v objekte in območja kulturne dediščine upoštevajoč njihov status, pomen, zvrst,
režim varovanja, zgodovinski kontekst in umeščenost v prostor;
• Poseganje v arheološka najdišča ali arheološke ostaline.
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo najmanj posegala oz. vplivala na enote in območja kulturne dediščine;
• bo najmanj posegala oz. vplivala na arheološka najdišča.
Ocena primernosti za kulturno dediščino
1

Najbolj primerna

- Načrtovani posegi na enote in območja kulturne dediščine ne bodo vplivali oz. bodo
posledice pozitivne. Plan ne posega na arheološko najdišče ali na območje
arheoloških ostalin.

2

Bolj primerna

- Na območju posega so prisotne številne enote in območja kulturne dediščine,
njihove značilnosti ne bodo prizadete. Plan posega na arheološko najdišče ali na
območje arheoloških ostalin, vplivi bodo neznatni.

3

Primerna

- Načrtovani posegi tangirajo enote in območja kulturne dediščine in bodo imeli vpliv

na posamezne značilnosti kulturne dediščine, vendar se vplive lahko z učinkovitimi
omilitvenimi vplivi zmanjša. Plan posega na arheološko najdišče ali na območje

Preliminarno vrednotenje variant

40

Topos, d.o.o., junij 2020, dopolnitev: julij 2020

Š-1/2000

arheoloških ostalin v robnem delu dediščine oz. v delu, kjer na podlagi PAR to ni
uničujoče za kulturno dediščino.
4

Manj primerna

- Načrtovani posegi tangirajo enote in območja kulturne dediščine in bodo imeli velik
vpliv na njihove značilnosti.

5

Ni primerna

- Posegi tangirajo enote in območja kulturne dediščine in bodo popolnoma
spremenili njihove značilnosti. Omilitveni ukrepi niso možni. Vpliv na arheološko
najdišče ali na območje arheoloških ostalin bo uničujoč.

Opredelitev potencialnih vplivov
Na območju obravnave oziroma v neposredni bližini poteka predlaganih variant se nahajajo enote
kulturne dediščine. Vse enote kulturne dediščine so vpisane v Register nepremične kulturne dediščine.
Glede na značilnosti enot lahko privzamemo, da gre za enote kulturne dediščine, ki so večinoma
nacionalnega pomena in prispevajo h kvaliteti bivalnega okolja ter prispevajo k ohranjanju ostankov
zgodovine.
V spodnji tabeli so osnovni podatki o poteku obravnavanih tras in okvirni oceni potencialnih posegov
oz. neposrednega poteka posameznih predlaganih tras čez območja dediščine. Presek predstavlja
potencialni vpliv in ne nujno tudi celotni obseg fizičnega posega. Privzeta meja območja za namen
preseka izhaja iz območja potencialnega območja izključne rabe cestnega telesa.
Tabela 3: Obseg potencialnega poteka čez območja enot dediščine
varianta CI-A
EŠD

IME

PODREZIM

13232 Bled - Ambient Bleda kulturna krajina
Bled - Znamenje v
14176 Grabnu
stavbna dediščina

TIP
kulturna krajina
sakralna stavbna
dediščina

Površina (m2)
38.721,76
50,00

varianta po OPPN
EŠD

IME

PODREZIM

13232 Bled - Ambient Bleda kulturna krajina
13270 Bled - Pristava
Bled - Vaško jedro
13268 Mlino

stavbna dediščina
naselbinska dediščina

TIP
kulturna krajina
profana stavbna
dediščina
naselbinska
dediščina

Površina (m2)
38.448,88
58,08
4.054,21

Obe obravnavni varianti predvidevata poseganje v območja enot kulturne dediščine ali v njihove robne
dele. Zaradi navedenega bo prišlo do spremembe vidnega zaznavanja nekaterih enot kulturne
dediščine. Glede na značaj in obseg poseganja v območja enot dediščine ter obseg poseganja je
manjše potencialne vplive pričakovati pri poteku po varianti CI-A. Namreč obe varianti potekata čez
območje enote kulturne krajine Bled - Ambient Bleda, vendar potek po varianti CI-A zajame le robni
del območja enote, dočim potek po varianti OPPN preči enoto na območju sklenjenega notranjega
območja. Zaradi poteka trase se lahko enoti Bled - Ambient Bleda nekoliko spremenijo lastnosti.
Kot izhaja iz zgornjega pregleda načrtovani posegi po obeh variantah tangirajo enote in območja
kulturne dediščine in bodo imeli vpliv na posamezne značilnosti kulturne dediščine, vendar se vplive
lahko z učinkovitimi omilitvenimi vplivi zmanjša.
Za obe varianti bo potrebno zaradi ugotovitve potencialnih bistvenih vplivov na lastnosti enot kulturne
dediščine v fazi izbire upoštevati možnosti, da bo verjetno treba predvideti tudi omilitvene ukrepe.
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Slika 17: Prikaz enot kulturne dediščine in poteka obravnavanih tras

Trasa po OPPN bo predstavljala novo prostorsko prvino v prostoru južnega dela območja Bled Ambient Bleda (EŠD 13268), ki do sedaj s prometom ni bil obremenjen večji meri. To bi lahko samo po
sebi privedlo do spremembe podobe zavarovanega območja, predvsem pa do spremembe vidne
zaznave prostora, najbolj iz pomembnih razglednih točk in drugih območij kulturne dediščine. Vendar
bo ob tem nova cesta prometno razbremenila obstoječo regionalno cesto, ki poteka v središču
območja ambienta Bleda, ob obali Blejskega jezera in s tem zmanjšala negativni vpliv obstoječe,
prometno preobremenjene ceste. S tem bo izboljšana vidna zaznava in značilnosti širšega območja
dediščine Bleda. Zato se vpliv razbremenilne ceste, gledano širše, lahko obravnava celo kot pozitiven.
Zaradi značilnosti posega in poteka variant, ki se med seboj ne prekrivajo, bosta obe varianti posegale
na območje enot kulturne dediščine in njihova vplivna območja. Po primerjavi števila enot kulturne
dediščine, katere tangira posamezna varianta oziroma poteka preko območja teh enot, je varianta CI-A
primerna in ji lahko pripišemo nekoliko bolj ugoden potek kot varianta OPPN, ki je tudi glede na
predhodne analize primerna.
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2.2.2 Vpliv variante na varovana in zavarovana območja ter naravne vrednote
2.2.2.1 Varovana območja narave
Vpliv na varovana območja narave se oceni glede na potencial vpliva na območja Natura 2000 in na
zavarovana območja. Primernejša je varianta, ki: najmanj posega oz. vpliva na varovana območja,
najmanj spreminja lastnosti procesov in struktur, zaradi katerih je del narave opredeljen kot varovano
območje, najmanj posega oz. vpliva na populacije kvalifikacijskih in zavarovanih vrst, najmanj posega
oz. vpliva na kvalifikacijske habitatne tipe.
CILJI
• preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni ekosistemov in vrst (PEBLDS);
• odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in
ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti (ZVO-1-UPB1);
• ohranitev ugodnega stanja vseh domorodnih živalskih in rastlinskih vrst (in njihovih habitatov)
ter genomov (in genov), s posebnim poudarkom na kvalifikacijskih vrstah (SOBR);
• zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti v gospodarjenje z naravnimi viri in
prostorom (OdSPRS).
MERILA
• vpliv na Natura 2000 območja;
• Vpliv na zavarovana območja.
KAZALNIKI
• poseganje v Natura 2000 območja oziroma v območja neposrednega in daljinskega vpliva;
• poseganje v zavarovana območja oziroma v območja neposrednega in daljinskega vpliva;
• zmanjšanje populacij kvalifikacijskih vrst in njihovih habitatov;
• zmanjšanje obsega kvalifikacijskih habitatnih tipov;
• Zmanjšanje populacij zavarovanih vrst;
• spremembe lastnosti procesov in struktur, zaradi katerih je del narave opredeljen kot varovano
območje.
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo najmanj posegala oz. vplivala na varovana območja;
• bo najmanj spreminjala lastnosti procesov in struktur, zaradi katerih je del narave opredeljen
kot varovano območje;
• bo najmanj posegala oz. vplivala na populacije kvalifikacijskih in zavarovanih vrst;
• bo najmanj posegala oz. vplivala na kvalifikacijske habitatne tipe.
Ocena primernosti za varovana območja narave (Natura 2000 in zavarovana območja)
1

Najbolj primerna

2

Bolj primerna

3

Primerna

4

Manj primerna

varianta ne posega oziroma ne vpliva na varovana območja,
varianta ne spreminja lastnosti procesov in struktur, zaradi katerih je del narave
opredeljen kot varovano območje,
varianta ne vpliva na populacije kvalifikacijskih in zavarovanih vrst ter na kvalifikacijske
habitatne tipe.
varianta zelo malo posega v oziroma zelo malo vpliva na varovana območja,
varianta zelo malo spreminja lastnosti procesov in struktur, zaradi katerih je del narave
opredeljen kot varovano območje,
varianta zelo malo posega v oziroma zelo malo vpliva na populacije kvalifikacijskih in
zavarovanih vrst ter na kvalifikacijske habitatne tipe.
varianta zmerno posega v oziroma zmerno vpliva na varovana območja,
varianta zmerno spreminja lastnosti procesov in struktur, zaradi katerih je del narave
opredeljen kot varovano območje,
varianta zmerno posega v oziroma zmerno vpliva na populacije kvalifikacijskih in
zavarovanih vrst ter na kvalifikacijske habitatne tipe.
varianta v velikem obsegu posega v oziroma varianta v velikem obsegu vpliva na
varovana območja,
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varianta v velikem obsegu spreminja lastnosti procesov in struktur, zaradi katerih je del
narave opredeljen kot varovano območje,
varianta v velikem obsegu posega v oziroma v velikem obsegu vpliva na populacije
kvalifikacijskih in zavarovanih vrst ter na kvalifikacijske habitatne tipe.
varianta v zelo velikem obsegu posega v oziroma varianta v zelo velikem obsegu vpliva
na varovana območja,
varianta v zelo velikem obsegu spreminja lastnosti procesov in struktur, zaradi katerih
je del narave opredeljen kot varovano območje,
varianta v zelo velikem obsegu posega v oziroma v zelo velikem obsegu vpliva na
populacije kvalifikacijskih in zavarovanih vrst ter na kvalifikacijske habitatne tipe.

Ni primerna

Opredelitev potencialnih vplivov
Potek obravnavanih variant ne sega na posebna ohranitvena območja Natura 2000. Teh območij tudi
ni v okolici, tako da vplivov na ta območja ni pričakovati. To je razvidno iz spodnje slike in podatkov iz
spodnje tabele.
Tabela 4: Obseg potencialnega poteka čez območja Natura 2000
varianta CI-A
SDF_ID

OBMOCJE

TIP_OBM

SKUPINA

/

/

/

/

SDF_ID

OBMOCJE

TIP_OBM

SKUPINA

/

/

/

/

Površina (m2)
0,00

varianta po OPPN
Površina (m2)
0,00

Izhajajoč iz navedenega se ne pričakuje bistvenih negativnih vplivov na Natura območja in z njimi
povezane habitate kvalifikacijskih vrst oz. kvalifikacijske habitatne tipe. Nobena od obravnavanih
variant iz tega vidika ne predstavlja potenciala za spreminjanje lastnosti procesov in struktur, zaradi
katerih je del narave opredeljen kot varovano območje, saj območij Natura 2000 ni prisotnih v okolici.
Z vidika primernosti, sta varianti enakovredni, glede na zastavljena merila.
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Slika 18: Natura 2000 v okolici obravnavanih variant

Primerjava poteka obravnavanih variant čez zavarovana območja narave pokaže, da varianta OPPN ne
sega na zavarovana območja. Varianta CI-A, pa zajame robni del lokalno zavarovanega območja
Močvirje zahodno od Sela pri Bledu. To je razvidno iz spodnje tabele in spodnje slike.
Tabela 5: Obseg potencialnega poteka čez zavarovana območja
varianta CI-A
ID
ZNAMEN

IME ZNAMEN

STATUS

648 Močvirje zahodno od Sela pri Bledu naravni spomenik

POMEN Površina (m2)
lokalni

17.961,29

varianta po OPPN
ID
ZNAMEN

IME ZNAMEN

STATUS

POMEN Površina (m2)

/

/

/

/
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Slika 19: Zavarovana območja v okolici obravnavanih variant

Z vidika primernosti glede na zastavljena merila je varianta OPPN bolj primerna, saj ne posega na
zavarovana območja narave. Glede na obseg poseganja lahko varianto CI-A opredelimo kot primerno,
pri tem pa je priporočljivo v nadaljnjih fazah izvesti dodatno optimizacijo in čimbolj zmanjšati obseg
potencialnega poseganja v robno območje lokalno zavarovanega naravnega spomenika Močvirje
zahodno od Sela pri Bledu.

2.2.2.2 Naravne vrednote
Vpliv posamezne variante na naravne vrednote se oceni z vplivom na lastnosti, zaradi katerih so deli
narave opredeljeni za naravno vrednoto določene zvrsti.
CILJI
• preprečevanje uničenja naravnih vrednot. (ZON, UZNV, PDVNV);
• ohranitev lastnosti, zaradi katerih so deli narave opredeljeni za naravno vrednoto določene
zvrsti ter v največji možni meri tudi vseh drugih lastnosti (NPVO);
• obnovitev poškodovanih oz. uničenih naravnih vrednot (NPVO);
• zagotovitev rabe naravnih vrednot na način, ki jih ne ogroža (NPVO);
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zagotovitev ex-situ varstva naravnih vrednot, katerih ohranjanje v naravi na mestu nahajališča
ni možno (NPVO);
zagotavljanje ustrezne vključitve naravnih vrednot v gospodarjenje z naravnimi viri in
prostorom (OdSPRS).

MERILA
• vpliv na lastnosti, zaradi katerih so deli narave opredeljeni za naravno vrednoto določene
zvrsti.
KAZALNIKI
• število in stanje naravnih vrednot v vplivnem območju.
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo najmanj vplivala na naravne vrednote oziroma bo vplivala na najmanj naravnih vrednot.
Ocena primernosti za naravne vrednote
1
2
3
4
5

Najbolj primerna
Bolj primerna
Primerna
Manj primerna
Ni primerna

varianta ne vpliva na nobeno naravno vrednoto.
varianta zelo malo vpliva na naravne vrednote.
varianta zmerno vpliva na naravne vrednote.
varianta v velikem obsegu posega v naravne vrednote.
varianta v zelo velikem obsegu posega v naravne vrednote, ki bodo zaradi posega
uničene.

Opredelitev potencialnih vplivov
Neposredni vpliv bo prisoten, saj obe obravnavani varianti v določenih odsekih posegajo v naravne
vrednote. Novogradnje in rekonstrukcije lahko pomenijo spremembo lastnosti, zaradi katerih je bilo
območje opredeljeno. V spodnji tabeli je pregled potencialnega poseganja na območje opredeljenih
naravnih vrednost.
Tabela 6: Obseg potencialnega poteka čez območja naravnih vrednot
varianta CI-A
EVIDSTEV

IME

267 Sava Bohinjka
2496 Blejska Pristava - mokrišče
Log - mrtvica Save Bohinjke in
3750 povirje zahodno od vasi
5383 Kozarca - povirje
Obroč pri Bledu - nahajališče
80230 fosilnih lehnjakovih tvorb

ZVRST
HIDR, (GEOMORF),
(ZOOL)

POMEN

Površina (m2)

državni

15.984,34

BOT

lokalni

1.154,66

HIDR, BOT, GEOMORF

lokalni

361,36

EKOS

lokalni

267,19

GEOL

državni

2.127,20

varianta po OPPN
EVIDSTEV

IME

2496 Blejska Pristava - mokrišče

ZVRST

POMEN

BOT

lokalni
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Slika 20: naravne vrednote v območju poteka obravnavanih tras

Z vidika primernosti in značilnosti poteka opredelimo varianto OPPN kot bolj primerno. Glede na
prisotnost naravnih vrednost in število ter zvrst naravnih vrednot, ki jih potencialno tangira potek trase
po varianti CI-A opredelimo varianto CI-A kot manj primerno.

2.2.2.3 Ekološko pomembna območja
Vpliv na EPO se oceni z vplivom na lastnosti, zaradi katerih so deli narave opredeljeni za ekološko
pomembno območje.
CILJI
•
•
•
•

preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti;
ohranjanje ekosistemov skozi ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov (SOBR);
ohranitev, razširitev in obnova ključnih ekosistemov, habitatov, vrst in krajinskih prvin (PEBLDS);
zmanjšanje ali odstranitev groženj biološki in pokrajinski raznovrstnosti skozi trajnostni razvoj
(PEBLDS).

MERILA
• vpliv na lastnosti, zaradi katerih so deli narave opredeljeni za ekološko pomembno območje.
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KAZALNIKI
• število in stanje ekološko pomembnih območij v vplivnem območju.
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo najmanj vplivala na ekološko pomembna območja oziroma bo vplivala na najmanj ekološko
pomembnih območij.
Ocena primernosti za EPO
1
2
3
4
5

Najbolj primerna
Bolj primerna
Primerna
Manj primerna
Ni primerna

varianta ne vpliva na nobeno ekološko pomembno območje.
varianta zelo malo vpliva na ekološko pomembno območje.
varianta zmerno vpliva na ekološko pomembno območje.
varianta v velikem obsegu posega v ekološko pomembno območje.
varianta v zelo velikem obsegu posega v ekološko pomembno območje, ki bodo zaradi
posega uničene.

Opredelitev potencialnih vplivov
Neposredni vpliv bo prisoten pri poteku variante CI-A. pri poteku po varianti OPPN ni pričakovati
neposrednega vpliva, saj potek po tej varianti ne posegajo v območja EPO. V spodnji tabeli je pregled
potencialnega poseganja na območje opredeljenih območij EPO.
Tabela 7: Obseg potencialnega poteka čez območja EPO
varianta CI-A
ID STEV

IME

Površina (m2)

26400 Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico

17.961,29

varianta po OPPN
ID STEV

IME

/

/

Površina (m2)
0,00
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Slika 21: naravne vrednote v območju poteka obravnavanih tras

Z vidika primernosti in značilnosti poteka opredelimo varianto OPPN kot najbolj primerno. Glede na
prisotnost območij EPO, ki jih potencialno tangira potek trase po varianti CI-A opredelimo varianto CIA kot primerno.

2.2.3 Vpliv variante na kmetijska zemljišča
Vpliv na kmetijska zemljišča se oceni s kazalniki izgube kmetijskih površin po boniteti, obsegu
poseganja na kmetijska zemljišča (dejanska raba), posegu na HMO zemljišča ter obsegu posega na
strnjenost kmetijskih zemljišč (število in velikost poligonov kmetijskih zemljišč, ki jih preseka trasa).
V mejo posega so vključene vse načrtovane ureditve (nasipi, vkopi, oporne in podporne konstrukcije,
križišča, deviacije, …).
Pri vrednotenju celovitih variant bodo uporabljeni naslednji podatki:
• boniteta kmetijskih zemljišč (GURS)
• dejanska raba kmetijskih zemljišč
• o melioriranih kmetijskih zemljiščih – HMO (MKO)
• sloj GERK (MKO) – za oceno posega na strnjenost kmetijskih zemljišč
• varianti
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ohranjanje kmetijske pridelave oziroma ohranitev kmetijske površine z dobrim pridelovalnim
potencialom oziroma boniteto, manjše poseganje na površine intenzivnejše rabe kmetijskih
zemljišč (njive, trajni nasadi).

MERILA
• vpliv na obseg kmetijskih površin.
KAZALNIKI
• izguba kmetijskih površin po boniteti, poseganje na kmetijska zemljišča (dejanska raba), poseg
na HMO zemljišča ter obseg posega na strnjenost kmetijskih zemljišč (število in velikost
poligonov kmet. zemljišč, ki jih preseka trasa).
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo najmanj posegala oz. vplivala na kmetijska zemljišča oziroma bo zajela čim manj kvalitetnih
kmetijskih zemljišč;
• bo najmanj posegala na površine intenzivnejših oblik kmetijske rabe;
• bo najmanj posegala na območja HMO.
Ocena primernosti za kmetijska zemljišča
1

Najbolj primerna

2

Bolj primerna

3

Primerna

4

Manj primerna

5

Ni primerna

Poseg ne bo posegal na zemljišča, ki imajo boniteto večjo od 35 bonitetnih točk. Prav
tako bo trasa variante le z majhnim deležem posegala na njivska zemljišča. Varianta ne
bo posegala na območja HMO
Izvedba posega bo uničila manjše površine intenzivnejših oblik kmetijske rabe. Večji
del poteka trase je omejen na kmet. zemljišča z boniteto manjšo od 35 bonitetnih točk.
Vpliv na kmetijsko dejavnost bo majhen.
Izvedba posega bo posegla v večjem deležu na intenzivnejše oblike kmetijske rabe,
vendar bo na večini pododsekov vpliv na kmetijsko dejavnost majhen. Povprečna
boniteta izgubljenih kmetijskih zemljiščih ne bo presegala povprečne bonitete
kmetijskih zemljišč v posamezni občini oziroma bo le ta do 5% večja.
Izvedba posega bo posegla v večjem deležu na intenzivnejše oblike kmetijske rabe in
bo vpliv na kmetijsko dejavnost velik. Povprečna boniteta izgubljenih kmetijskih
zemljiščih bo presegala povprečno boniteto kmetijskih zemljišč v posamezni občini za
10 %. Potek bo speljan čez melioracijska območja.
Izvedba posega bo uničila obsežne površine dobrih in zelo dobrih kmetijskih zemljišč.
Obstoječa kmetijska dejavnost na območju bo ogrožena.

Opredelitev potencialnih vplivov
Z vidika dejanske rabe, potek po varianti CI-A zajame več površin z rabo njive oz. vrtovi in več površin
tipa trajni travniki, kot varianta OPPN. Podatki so podani v spodnji tabeli. Primerjava je razvidna iz
spodnje slike.
Tabela 8: Pregled površin po dejanski rabi tal
RABA_ID
1100
1222
1300
1410
1500
1600
2000
3000
7000

varianta CI-A
Površina (m2)
14.881,77
361,33
34.807,45
2.965,93
3.621,90
2.529,76
20.039,37
13.906,72
83,53

varianta po OPPN
RABA_ID
1100
1222
1300
1410
1500
1600
1800
2000
3000

Preliminarno vrednotenje variant

Površina (m2)
2.094,77
1.081,75
22.209,29
1.147,11
791,05
392,61
1,89
5.678,79
5.051,62
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Slika 22: Raba tal na območju obravnavanih variant

Tabela 9: Pregled površin po boniteti tal
varianta CI-A
BON_TOC
Površina (m2)
16
4.422,71
19
2.481,38
27
359,88
38
3.928,72
40
9.605,10
42
7.383,75
43
13.484,60
44
18.064,56
45
5.082,18
51
12.809,40
57
7.724,85
58
7.571,27
59
279,35

varianta po OPPN
BON_TOC
Površina (m2)
31
7.225,09
33
3.998,28
38
936,81
45
6.334,27
51
368,92
55
17.564,63
57
2.020,88
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Slika 23: Boniteta rabe tal na območju obravnavanih variant

Tabela 10: Pregled površin po boniteti tal
varianta po OPPN

varianta CI-A
GERK_PID
87621
120868

Površina (m2)

GERK_PID

Površina (m2)

383,64

213669

2.874,39
4.416,44

68,24

493981

213669

5.866,90

795511

263,34

328805

604,12

1977471

1.443,43

328809

54,65

4311188

1.073,85

626039

417,21

4393323

46,68

626049

240,70

5330450

664,85

795517

1.337,89

5701349

159,33

2.781,24

5701624

649,62
153,34

1092290
1977111

7.282,70

5870555

1977473

554,19

5909967

167,51

3177050

345,80

6094402

5.100,77
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3303199

1.354,63

/

/

3537497

1.967,98

/

/

3599205

16,34

/

/

3714388

699,89

/

/

4010703

1.988,45

/

/

4010720

1.326,68

/

/

4104434

3.085,01

/

/

4311208

857,44

/

/

4311223

270,07

/

/

4393323

107,00

/

/

4393325

2.388,44

/

/

4393389

1.062,56

/

/

4405014

309,26

/

/

4547932

6,13

/

/

4605625

627,78

/

/

4679020

560,39

/

/

4870171

399,08

/

/

5026618

52,11

/

/

5027434

320,77

/

/

5466321

1.162,24

/

/

5701347

69,14

/

/

5701349

5,95

/

/

5742098

1.761,03

/

/

5751334

1.171,63

/

/

5911026

1.583,61

/

/

5913295

1.214,94

/

/

179,89

/

/

6138833
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Slika 24: GERK na območju obravnavanih variant

Tabela 11: pregled površin posegov na HMO
IDSISTEM

SISTEMTIPI

/

/

varianta CI-A
SIFRASISTE IMEMELOBMO
/

IDSISTEM

SISTEMTIPI

/

/

/

varianta po OPPN
SIFRASISTE IMEMELOBMO
/

Površina (m2)

/

0,00

Površina (m2)
0,00

Analiza posegov na kmetijska zemljišča pokaže, da varianta CI-A v večjem obsegu posega na območja
tal z bonitetno oceno večjo kot 35 bonitetnih točk, kot potek po varianti OPPN. Varianta CI-A zajame
ca. 85.933 m2 zemljišč z bonitetno oceno večjo kot 35 bonitetnih točk. Varianta OPPN pa zajame ca.
27.225 zemljišč z bonitetno oceno večjo kot 35 bonitetnih točk. Tudi iz vidika posegov na območja z
GERK-i, pokaže da je varianta CI-A v večjem obsegu posega na območja z intenzivno kmetijsko rabo.
Glede na zastavljena merila je varianta OPPN iz vidika kmetijskih zemljišč bolj primerna. Varianto CIA, pa glede na zastavljena merila lahko opredelimo kot primerno.
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2.2.4 Vpliv variante na gozdna zemljišča
Vpliv na gozd se oceni s kazalniki prizadetosti gozdov s sklopu ekoloških in socialnih funkcij na 1.
mestu poudarjenosti in prizadetost varovalnih gozdov, gozdnih rezervatov in gozdov s posebnim
namenom.
Vrednotenje bo temeljilo na prisotnosti gozda na območju posega, stopnji poseganja v gozd, pomenu
gozda in možnosti omilitve vpliva.
CILJI
• Zagotavljanje stabilnosti in vitalnosti gozdov, ki so sposobni opravljati proizvodne, ekološke in
socialne funkcije.
• Ohranjanje varovalnih gozdov, gozdnih rezervatov in gozdov s posebnim namenom.
MERILA
• Vpliv na gozd.
KAZALNIKI
• Prizadetost gozdov s sklopi ekoloških in socialnih funkcij na 1. mestu poudarjenosti.
• Prizadetost varovalnih gozdov, gozdnih rezervatov in gozdov s posebnim namenom.
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo najmanj posegala na gozdna zemljišča;
• ne bo prizadela funkcije gozda.
Ocena primernosti za gozd
1
2

Najbolj primerna
Bolj primerna

3

Primerna

4

Manj primerna

5

Ni primerna

Poseg ne prizadene gozdov.
Gozdne površine s skupinami socialnih in ekoloških funkcij na 1. mestu poudarjenosti
so prizadete v manjšem obsegu. Varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi s
posebnim namenom zaradi izvedbe plana bodo nebistveno prizadeti.
Gozdne površine s skupinami socialnih in ekoloških funkcij na 1. mestu poudarjenosti
so prizadete v manjšem obsegu. Varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi s
posebnim namenom bodo prizadeti, vendar vplive lahko omejimo z izvedbo
omilitvenih ukrepov.
Bistvena prizadetost gozdnih površin z izraženo ekološko ali/in socialno funkcijo na 1.
mestu poudarjenosti. Varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi s posebnim
namenom bodo bistveno prizadeti.
Bistvena prizadetost gozdnih površin z izraženo ekološko ali/in socialno funkcijo,
omilitveni ukrepi niso možni. Varovalni gozdovi, gozdni rezervati in gozdovi s
posebnim namenom bodo bistveno prizadeti. Omilitveni ukrepi niso možni.

Opredelitev potencialnih vplivov
Obravnavani varianti ne segata na območja z varovalnimi gozdovi in območja z gozdnimi rezervati. V
bližini variante OPPN ni varovalnih gozdov. Območje poteka trase po varianti CI-A se v delu približa
območju z varovanim gozdom, vendar ni predvidenih fizičnih posegov. To je razvidno iz spodnje slike.
Tabela 12: pregled potencialnih posegov na varovalni gozd

localId
/

localId
/

namespace
/

varianta CI-A
siteProtect
/

Površina (m2)

namespace
/

varianta po OPPN
siteProtect
/

Površina (m2)
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0,00

0,00
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Slika 25: prikaz varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov

Z vidika funkcij gozda, varianta CI-A zajame večjo površino gozdov s poudarjenimi ekološkimi in
socialnimi funkcijami. To je razvidno iz spodnje tabele in spodnje slike.
Tabela 13: pregled potencialnih posegov na funkcije gozda
varianta CI-A
SOCIALNA

ZAPSTEVIL

EKOLOŠKA

10195

2

1

7.240,79

10169

3

3

6.120,60

10185

1

1

2.611,32

ZAPSTEVIL

EKOLOŠKA

10195

2

varianta po OPPN
SOCIALNA
1

Preliminarno vrednotenje variant

Površina (m2)

Površina (m2)
159,31
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Slika 26: prikaz značilnosti gozdov v območju poteka variant

Glede na zastavljena merila bi varianta CI-A pomenila krčitev dela gozdov z izjemno poudarjenimi
ekološkimi oziroma socialnimi funkcijami. Zaradi krčitve gozda za izgradnjo ceste bodo nastali novi
gozdni robovi.
Primerjava obeh variant, pokaže da je varianta OPPN iz vidika posegov na gozd in gozdna zemljišča
bolj primerna. Varianto CI-A pa iz vidika značilnosti posegov na gozd in gozdna zemljišča lahko
opredelimo kot primerno.
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2.2.5 Vpliv variante na podzemne vode – poseganje na območja VVO
Predlagana je preveritev s kazalniki, ki se uporabljajo v primerih, ko se potek variante nahaja na
vplivnem območju varstvenih režimov pitne vode. V vrednotenju so posredno zajeti tudi vplivi na
zdravje prebivalcev.
Ocena vpliva primernosti bo temeljila na izhodiščnem stanju in pričakovanih spremembah, ki so
predvidene s predmetnih aktom.
CILJI
• Ohranjanje dobrega kemijskega stanja podzemne vode v povezavi z vodooskrbo;
• Zagotavljanje vodnih količin za oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
MERILO
• Vpliv na stanje podzemne vode posredno preko poseganj na območja VVO.
KAZALNIK
• Število VVO z opredeljenimi varovalnimi pasovi in načinom varovanja in način poseganja.
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo najbolj oddaljena od črpališč pitne vode;
• bo posegla na najmanj območij z varstvenimi režimi.
Ocena primernosti za podzemne vode
1

Najbolj primerna

2

Bolj primerna

3

Primerna

4

Manj primerna

5

Ni primerna

Predlagana varianta ne poteka v bližini črpališč pitne vode in ne zajame območij z
varstvenimi režimi VVO.
Zaradi umeščenja variante ne bo zmanjšano število VVO z opredeljenimi varovalnimi
pasovi in načinom varovanja. Nebistveno bo zmanjšana površina ne-stavbnih zemljišč
vendar ne na območjih ožjega varovanja, saj so predvidene manjše spremembe
namenske rabe na območjih VVO.
Zaradi umeščenja variante ne bo zmanjšano število VVO z opredeljenimi varovalnimi
pasovi in načinom varovanja. Nebistveno bo zmanjšana površina ne-stavbnih zemljišč
vendar ne na območjih ožjega varovanja, saj so predvidene manjše spremembe
namenske rabe na območjih VVO.
Zaradi izvedbe se bo zmanjšano število in površina VVO z opredeljenimi varovalnimi
pasovi in načinom varovanja. Predvidene so bistvene spremembe namenske rabe na
območjih VVO.
Obstaja možnost zdravstvene neprimernosti pitne vode.
Zaradi izvedbe se bodo uničujoče spremenilo število in površina VVO z opredeljenimi
varovalnimi pasovi in načinom varovanja. Predvidene so velike in nepopravljive
spremembe namenske rabe na območjih VVO. Omilitveni ukrepi niso možni.

Opredelitev potencialnih vplivov
Na obravnavanem območju ni prisotnih vodovarstvenih območij. Tako obravnavani varianti ne
potekata čez območja z varstvenimi režimi. To je razvidno iz spodnje tabele in spodnje slike.
Tabela 14: pregled površin poteka čez območja VVO
VVO_ID

VVO_IME

/

/

varianta CI-A
REZIM_IME

Površina (m2)

/

VVO_ID

VVO_IME

/

/

varianta po OPPN
REZIM_IME
/

Preliminarno vrednotenje variant

0,00

Površina (m2)
0,00
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Slika 27: VVO v okolici obravnavanih variant

Glede na podana merila sta obe varianti iz vidika posegov na VVO enakovredni in bolj primerni.
Obravnavani varianti ne potekata v bližini črpališč pitne vode in ne zajamejo območij z varstvenimi
režimi VVO.

2.2.6 Vpliv variante na površinske vode
Vodotoke se ovrednoti v skladu z metodologijo kategorizacije urejanja vodotokov (po morfoloških
lastnostih), ki glede na naravnost struge razvršča vodotoke v 4 posamezne razrede (od naravnih do
togo urejenih vodotokov). Podatki o kategorizaciji vodotokov so na voljo v Atlasu okolja na spletni
strani ARSO tudi za manjše vodotoke. Če slučajno vodotok v območju plana ni zajet v atlasu, je možno
kategorijo določiti na terenskem ogledu in v skladu z metodologijo. Za oceno različnih vplivov se
uporabi princip maksimiranja, to pomeni, da se za oceno uporabi ocena za največji vpliv.
CILJI
• Ohraniti ali izboljšati morfološke lastnosti površinskih vodotokov.
• Zagotoviti oz. ohraniti ekološko in kemijsko stanje površinskih vodotokov.
MERILO
• Vpliv na stanje površinske vode.
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KAZALNIKI
• Obseg posegov v vodna in priobalna zemljišča površinskih vodotokov.
• Obseg posegov v strugo vodotoka.
• Sprememba morfoloških lastnosti vodotoka.
• Sprememba morfoloških lastnosti vodotoka, ki lahko vplivajo na poslabšanje stanja
ekosistemov.
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo najmanj poslabšala morfološke značilnosti vodotoka;
• bo posegla v najmanj vodotokov.
Ocena primernosti za površinske vode
1

Najbolj primerna

2

Bolj primerna

3

Primerna

4

Manj primerna

5

Ni primerna

Izvedba ne bo nikjer spremenila (poslabšala) morfoloških lastnosti vodotokov ali pa jih
bo izboljšala – v slednjem primeru bo vodotok na območju plana po njegovi izvedbi,
uvrščen v višji razred. Izvedba plana bo pozitivno vplivala na razmere kemijskega stanja
v površinskih vodotokih.
Izvedba ne bo vplivala na vodotoke do take mere, da bi prišlo do trajnih sprememb
(poslabšanja) morfoloških lastnosti.
Izvedba plana bo vplivala na morfološko stanje vodotokov do take mere, da bo stanje
spremenjeno, vendar bo prvotni morfološki razred ohranjen.
Izvedba bo vplivala na morfološko stanje vodotoka do take mere, da bo stanje
spremenjeno, prvotno morfološko stanje bo degradirano. Vplive izvedbe plana lahko
omejimo z izvedbo omillitvenih ukrepov, kljub temu lahko pričakujemo poslabšanje
stanja.
Izvedba bo vplivala na vodotoke do take mere, da bo morfološko stanje trajno
spremenjeno – degradacija morfološkega stanja vodotokov 1 in 2 razreda do stanja
toge oz. tehnične ureditve vodotoka.

Opredelitev potencialnih vplivov
Obe varianti tangirata strugo vodotoka Jezernica, bodisi neposredno ali posredno. Ploskovno gledano
je večji obseg potencialnega posega v primeru poteka po varianti CI-A. To je tudi razvidno iz spodnje
tabele.
Tabela 15: Pregled prekrivanja s strugo vodotoka in razredom kategorizacije
varianta CI-A
RAZRED

IME_VODOTOKA

2-3

Jezernica

RAZRED
3-4

varianta po OPPN
IME_VODOTOKA
Jezernica

Preliminarno vrednotenje variant

Dolžina (m)
46,71

Dolžina (m)
11,42
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Slika 28: Slika 1: kategorizacija urejanja vodotokov na območju obravnavanih variant

Glede na zastavljena merila je pričakovati, da bo na območju prečkanja poteka po varianti CI-A
potrebna tudi delna ureditev struge vodotoka, in je pričakovati vsaj lokalno spremembo razreda
urejenosti po morfološkem značaju. Tako, da varianto CI-A opredelimo kot primerno.
Pri prečkanju vodotoka v primeru variante OPPN pa glede na obstoječe stanje ni pričakovati
spremembe oz. poslabšanja razreda urejenosti struge po morfološkem značaju. Tako, da varianto
OPPN opredelimo kot bolj primerno.
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2.2.7 Vpliv variante na poplavno varnost
Iz vidika poplavne nevarnosti so na obravnavanem območju dostopni samo podatki, ki se nanašajo na
opozorilno karto poplav. Zato je pri načrtovanju potrebno zagotoviti ukrepe, da ne bo eventualno
prišlo do povečevanja obstoječih vplivov na poplavno varnost oziroma do poslabšanja poplavne
varnosti. Podatki o opozorilni karti poplav in kartah razredov poplavne nevarnosti so na voljo v Atlasu
okolja. Za oceno primernosti se uporabi princip maksimiranja, to pomeni, da se za oceno uporabi
ocena za največji vpliv.
CILJI
•

Zagotovljena poplavna varnost.

MERILO
• Vpliv na zmanjšanje obstoječih poplavnih površin.
KAZALNIKI
• Spremembe površin posegov na poplavnih območjih.
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo najmanj poslabšala stanje poplavne varnosti;
•

bo posegla na manj poplavni površin.

Ocena primernosti za poplavno varnost
1

Najbolj primerna

2

Bolj primerna

3

Primerna

4

Manj primerna

5

Ni primerna

Izvedba ne bo nikjer spremenila (poslabšala) stanje obstoječe poplavne varnosti.
Varianta ne posega na območje poplavnih površin, glede na dostopne podatke.
Izvedba ne bo vplivala na poplavno varnost do take mere, da bi prišlo do trajnih
sprememb (poslabšanja) poplavne varnosti. Varianta posega na majhen obseg
poplavnih površin, ki so opredeljene kot zelo redke.
Izvedba plana bo vplivala na poplavno varnost do take mere, da bo stanje
spremenjeno, vendar bo spremenjena površina poplavne ogroženosti izven
poselitvenega območja.
Izvedba bo vplivala na poplavno varnost do take mere, da bo stanje spremenjeno,
prvotno stanje bo degradirano. Vplive izvedbe lahko omejimo z izvedbo omilitvenih
ukrepov, kljub temu lahko pričakujemo poslabšanje stanja.
Izvedba bo vplivala na poplavno varnost do take mere, da bo stanje trajno
spremenjeno, ukrepi so sicer možni vendar se povečuje površina poplavne ogroženosti
na znotraj gostega poselitvenega območja.

Opredelitev potencialnih vplivov
Analiza razpoložljivih podatkov o poplavni ogroženosti pokaže, da trasa po varianti OPPN ne sega na
območja poplav. Potek po trasi CI-A pa zajame manjše robno območje zelo redkih poplavnih površin.
To je prikazano na spodnji sliki.
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Slika 29: Slika 2: poplavna območja v okolici predlagani variant

Površina območja zelo redkih (katastrofalnih) poplav posega samo na varianto CI-A v površini ca. 3.281
m2.
Glede na zastavljena merila je pričakovati, da bo v primeru poteka po varianti CI-A na območju
poseganja na opozorilno poplavno območje prišlo do spremembe. Kako se bo ta odrazila na okoliški
prostor, brez izvedbe kart poplavne nevarnosti ni možno natančno opredeliti. Glede na območje
poseganja in dejstvo, da gre za robno območje zelo redkih poplav ni pričakovati bistvenih negativnih
vplivov. Tako, da varianto CI-A opredelimo kot bolj primerno.
V primeru variante OPPN pa glede na obstoječe stanje ni pričakovati spremembe oz. poslabšanja
stanja. Trasa po varianti OPPN ne sega na območja poplav. Tako, da varianto OPPN opredelimo kot
najbolj primerno.
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2.2.8 Vpliv variante na obremenitev s hrupom
Za vrednotenje variant glede obremenitve s hrupom so potrebni podatki, ki jih pridobimo s študijo
hrupne obremenitve (izvedba meritev, modeliranja in določitev obsega preobremenjenih stavb).
Ker teh podatkov ni na razpolago, v tem sklopu le-ta ne bo obravnavan. Obremenitev s hrupom je
obravnavana posredno v prostorskem vidiku (kakovost bivalnega okolja), in sicer glede na bližino
poteka variante v odnosu do stanovanjske pozidave.

2.2.9 Vpliv variante na kakovost zunanjega zraka
Vrednotenje variant glede vpliva na kakovost zunanjega zraka ni možno določiti brez izvedbe
modelnih izračunov, zato ta vsebina v preliminarni primerjavi variant ni obravnavana. Kakovost
zunanjega zraka je obravnavana posredno v prostorskem vidiku (kakovost bivalnega okolja), in sicer
glede na bližino poteka variante v odnosu do stanovanjske pozidave.
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2.3 VREDNOTENJE S PROMETNEGA IN FUNKCIONALNEGA VIDIKA
Pri vrednotenju s prometnega vidika se obravnavajo za prostorsko ureditev bistvene gradbeno –
tehnične vsebine:
• vrsta in funkcija ceste ter kategorija terena,
• projektna hitrost,
• dolžina trase,
• krivinska karakteristika,
• zagotovljena prehitevalna dolžina
• tipski prečni prerez,
• izgubljene višine,
• število in ustreznost križišč/priključkov,
• predvideni večji objekti na trasi
• geološke razmere,
• viški izkopanih materialov,
• hidrološke razmere,
• deviacije obstoječih cest,
• investicijska vrednost,
• rušitve stanovanjskih in gospodarskih objektov
• preureditve proizvodnih in infrastrukturnih objektov in naprav.

2.3.1 VREDNOTENJE S PROMETNEGA VIDIKA
2.3.1.1 Vrsta in funkcija ceste ter kategorija terena
Varianta
OPPN

Vrsta ceste
Regionalna
cesta
CI-A
Regionalna
cesta
Obe varianti sta enakovredni.

Funkcija ceste
Povezovalna
cesta
Povezovalna
cesta

Kategorija terena
Gričevnat/hribovit

Ocena po vrednostni lestvici
Primerna

Gričevnat/hribovit

Primerna

2.3.1.2 Projektna hitrost
Varianta
OPPN

Projektna hitrost
70 km/h na 1539 m (90,53 % dolžine trase)
60 km/h na 161 m ( 9,47 % dolžine trase)
CI-A
70 km/h
Varianta OPPN nima enake projektne hitrosti na celotni dolžini.

Ocena po vrednostni lestvici
Manj primerna
Primerna

2.3.1.3 Dolžina trase
Varianta
Dolžina trase
OPPN
1620 m
CI-A
2749 m
Varianta OPPN je glede dolžine trase primernejša.
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2.3.1.4 Krivinska karakteristika
Varianta
Krivinska karakteristika
Ocena po vrednostni lestvici
OPPN
120,88 gradi/km
Primerna
CI-A
152,24 gradi/km
Manj primerna
Varianta OPPN je bolj ˇiztegnjenaˇ in je z vidika krivinske karakteristike ustreznejša.

2.3.1.5 Zagotovljena prehitevalna dolžina
Varianta
OPPN
CI-A

Zagotovljena prehitevalna dolžina
540 m (31,8 % dolžine trase)
880 m (32,2 % dolžine trase)

Ocena po vrednostni lestvici
Primerna
Primerna

2.3.1.6 Tipski prečni prerez
Varianta
OPPN

Tipski prečni prerez
Vozni pasovi
2 x 3,25 m
6,50 m
Robni pasovi
2 x 0,25 m
0,50 m
Bankina/berma
2 x 1,25 m
2,50 m
CI-A
Vozni pasovi
2 x 3,25 m
6,50 m
Robni pasovi
2 x 0,25 m
0,50 m
Bankina/berma
2 x 1,25 m
2,50 m
Tipska prečna prereza sta enaka na celotni dolžini trase.

Ocena po vrednostni lestvici
Primerna

Primerna

2.3.1.7 Izgubljene višine
Varianta
OPPN
CI-A

Izgubljene višine
3,3 m
20,4 m

Ocena po vrednostni lestvici
Bolj primerna
Manj primerna

2.3.1.8 Število in ustreznost križišč/priključkov
Varianta
Število križišč/priključkov
Ocena po vrednostni lestvici
OPPN
3 kom
Primerna
CI-A
4 kom
Bolj primerna
Varianta CI-A je bolj primerna, ker rešuje dostop do obstoječe čistilne naprave in bodoče gospodarske
cone.
2.3.1.9 Predvideni večji objekti na trasi
Varianta
OPPN

Večji objekti
Ocena po vrednostni lestvici
Predor Megre dolžine 283 m
Najmanj primerna
Viadukt Jezernica dolžine 107 m
CI-A
Predor Megre dolžine 283 m
Primerna
Predor Megre glede na Uredbo o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v
Republiki Sloveniji spada med srednje dolgi predor (dolžina od 200 do 1000 m). Horizontalni
geometrijski elementi osi ceste so omejeni s preglednostjo in maksimalnim prečnim nagibom 4
odstotke.
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Uredba določa tudi, da v je predoru pri katerem promet v predorski cevi poteka v dveh nasprotnih
smereh, potrebno predvideti dodatno zaščitno širino 0,50 m (razširitev vozišča v predorski cevi).
Varianta OPPN ima v predoru največji prečni nagib 5,0 %, zato je potrebno horizontalni radij R=250 m
povečati na horizontalni radij R=320 m. Ravno tako je treba upoštevati razširitev predorske cevi za 0,50
m. S tako spremembo elementov v predoru se lahko varianta OPPN oceni kot primerna.

2.3.1.10 Geološke razmere
Varianta
OPPN

CI-A

Geološke razmere
Delež pričakovanih geotehničnih težav, omejitev in
zahtevnih geotehničnih omilitvenih ukrepov obsega
21% do 30% načrtovane dolžine trase
Delež pričakovanih geotehničnih težav, omejitev in
zahtevnih geotehničnih omilitvenih ukrepov obsega
21% do 30% načrtovane dolžine trase

Ocena po vrednostni lestvici
Primerna

Primerna

Za varianto CI-A niso bile izdelane nobene geološko-geomehanske raziskave, zato so bili uporabljeni
samo javno dostopni podatki in je ocena samo približna.
2.3.1.11 Viški izkopanih materialov
Varianta
OPPN
CI-A

Viški in manjki vkopnih in nasipnih materialov
Višek izkopanih materialov 45.025 m3
Primanjkljaj nasipnih materialov 15.850 m3

Ocena po vrednostni lestvici
Manj primerna
Primerna

Pri viških izkopanih materialov je upoštevan tudi izkop za gradnjo predora Megre: 27.900 m3 pri
varianti OPPN in 25.950 m3 pri varianti CI-A. Višek izkopanih materialov je potrebno obvezno oddati
pooblaščenemu prevzemniku.
2.3.1.12 Hidrološke razmere
Varianta
OPPN
CI-A

Hidrološke razmere
Prečkanje vodotoka Jezernica z viaduktom
Prečkanje vodotoka Jezernica z mostom

Ocena po vrednostni lestvici
Primerna
Manj primerna

Varianta OPPN prečka vodotok Jezernica z viaduktom, varianta CI-A pa z mostom, zato je varianta
OPPN ustreznejša. Za varianto CI-A doslej ni bila izdelana nobena hidrološko-hidravlična študija.
2.3.1.13 Deviacije obstoječih cest
Varianta
OPPN

Deviacije obstoječih cest
1. Deviacija Mlinske ceste dolžine 143 m

Ocena
po
lestvici
Primerna

vrednostni

NPP 7,50 m
2. Deviacija poti pri Jezernici dolžine 271 m
NPP 4,00 m
3. Deviacija Savske ceste dolžine 246 m
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NPP 7,50 m
4. Deviacija Ceste svobode dolžine 153 m
NPP 8,50 m
Skupna dolžina deviacij obstoječih cest znaša 813 m
CI-A

1. Deviacija Mlinske ceste dolžine 172 m

Manj primerna

NPP 9,10 m
2. Deviacija dostopne poti do križišča KR-2 dolžine
371 m NPP 7,00 m
3. Dostop do bodoče gospodarske cone dolžine 47
m
NPP 9,00 m
4. Deviacija Savske ceste dolžine 100 m
NPP 6,00 m
5. Deviacija dostopne poti do strelišča dolžine 531 m
NPP 5,00 m
6. Deviacija Ceste svobode dolžine 285 m
NPP 9,50 m ( z deviacijo Ceste svobode se na tej
dolžini rešuje tudi kolesarska povezava R-2 BledBača pri Modreju
Skupna dolžina deviacij obstoječih cest znaša 1506 m
Dolžina deviacij obstoječih cest je pri varianti CI-A daljša za 693 m (za 85 %), vendar pa rešuje
dostopnost do obstoječe čistilna naprave in do bodoče gospodarske cone.

2.3.1.14 Rušitve stanovanjskih in gospodarskih objektov
Vrednotenje rušitev stanovanjskih in gospodarskih objektov je prikazano pri prostorskih vidikih.

2.3.1.15 Preureditve proizvodnih in infrastrukturnih objektov in naprav
Vrednotenje rušitev stanovanjskih in gospodarskih objektov je prikazano pri prostorskih vidikih.

2.3.2

VREDNOTENJE S FUNKCIONALNEGA VIDIKA

Pri vrednotenju s funkcionalnega vidika se obravnavajo za prostorsko ureditev bistvene funkcionalno
tehnološke vsebine, kakor npr.:
•
•
•
•
•

zahtevnost gradnje (tehnološki pogoji gradnje, organizacija gradbišča ipd.);
čas in etapnost gradnje;
učinkovitost obratovanja (prometna, energetska, transportno organizacijska, zaščitna ipd.);
varnost obratovanja (prometna varnost, medsebojni vplivi prostorskih ureditev, možnosti
poškodb ipd.);
tveganje obratovanja (pričakovana razsežnost posledic nesreč pri obratovanju na naravno in
grajeno okolje, zdravje ljudi ipd.);
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druge, za prostorsko ureditev bistvene vsebine;
opis metode z izhodišči in prioritetami za vrednotenje z obravnavanega vidika;
obravnavo področij posameznega vidika, ki vsebuje najmanj: opis in utemeljitev ciljev, meril,
kazalnikov in vrednostnih lestvic z opisi predpostavk in značilnosti, ki so podlaga za razvrstitev
variant v posamezni razred vrednostne lestvice, dopolnitev in nadgradnja predhodnih analiz;
vrednotenje variant s posameznega vidika z opredelitvijo pričakovanih vplivov ali učinkov ter
prednosti in slabosti z utemeljitvijo;
zaključne ugotovitve s predlogom in utemeljitvijo najprimernejše variante z obravnavanega
vidika;
prikaze variant glede na vsebine, ki jih elaborat obravnava (tematske karte).

Osnova za izdelavo vrednotenja s funkcionalnega vidika je Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave
državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11 in 61/17- ZureP-2).
Tako se pri vrednotenju s funkcionalnega vidika upošteva:
• Zahtevnost gradnje:
o tehnološki pogoji gradnje,
o organizacija gradbišča in promet med gradnjo,
o gradnja pod prometom,
o lokacije odlagališč trajnih viškov materiala,
o lokacije stranskih odvzemov materiala.
• Čas in etapnost gradnje:
o čas gradnje,
o možnost etapne gradnje po odsekih,
o možnost fazne gradnje glede na število prometnih pasov.
• Učinkovitost obratovanja:
o potrebno vzdrževanje ceste.
• Varnost obratovanja:
o psihološki vidik prometne varnosti med obratovanjem ceste,
o varnost obratovanja glede na rezultate vrednotenja prometne varnosti iz strokovnih
podlag ocene učinka na varnost v prometu.
• Tveganje obratovanja:
o pričakovana razsežnost posledic nesreč pri obratovanju na naravno in grajeno okolje,
o zdravje ljudi.
V skladu s Pravilnikom se v vrednotenju s funkcionalnega vidika obravnava:

2.3.2.1 Zahtevnost gradnje
Zahtevnost gradnje se ocenjuje glede na:
• tehnološke pogoje gradnje,
• organizacijo gradbišča,
• gradnjo pod prometom.
CILJI
• minimiziranje motenj prometa med gradnjo.
MERILA
• gradnja pod prometom.
KAZALNIKI
• najmanjša dolžina dodatnih novih dostopov na gradbišče ceste,
• čim manjši delež ceste, ki se gradi pod prometom glede na celotno dolžino novogradnje.
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo imela čim boljšo dostopnost na gradišče trase ceste iz obstoječe cestne mreže;
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bo imela čim manjši delež ceste, ki se gradi pod prometom glede na celotno dolžino
novogradnje.

Ocena primernosti z vidika zahtevnosti gradnje
1
2
3

Najbolj primerna
Bolj primerna
Primerna

4

Manj primerna

5

Najmanj primerna

delež ceste, ki se gradi pod prometom, v celotni dolžini novogradnje znaša 0%
delež ceste, ki se gradi pod prometom, v celotni dolžini novogradnje znaša 1% do 25%
delež ceste, ki se gradi pod prometom, v celotni dolžini novogradnje znaša 26% do
50%
delež ceste, ki se gradi pod prometom, v celotni dolžini novogradnje znaša 51% do
75%
delež ceste, ki se gradi pod prometom, v celotni dolžini novogradnje znaša 76% do
100%

Zahtevnost gradnje
Varianta
OPPN
CI-A

Tehnološki pogoji gradnje
Zahtevni
Zahtevni

Ocena po vrednostni lestvici
Primerna
Primerna

V spodnjih tabelah so podane še druge primerjave glede zahtevnosti gradnje:
Organizacija gradbišča
Varianta
OPPN
CI-A

Organizacija gradbišča
Zahtevna organizacija gradbišča
Zahtevna organizacija gradbišča

Ocena po vrednostni lestvici
Primerna
Primerna

Varianta CI-A ima večje možnosti ustrezne organizacije gradbišča, ker poteka izven urbaniziranega
območja in ima boljšo dostopnost na gradbišče trase južne razbremenilne ceste iz obstoječe cestne
mreže.
Gradnja pod prometom
Varianta
OPPN
CI-A

Gradnja pod prometom
Razbremenilna cesta na dolžini 139 m in na območju
treh (3) križišč
Razbremenilna cesta na dolžini 285 m in na območju
dveh (2) križišč

Ocena po vrednostni lestvici
Manj primerna
Primerna

Varianta CI-A ima man motenj prometa med gradnjo, ker poteka izven urbaniziranega območja.in
povzroča manj motenj na obstoječi cestni mreži (zapore in preusmeritve prometa).

2.3.2.2 Čas in etapnost gradnje
Čas gradnje se upošteva pri vrednotenju z ekonomskega vidika. Z vidika gradnje in predaje ceste v
obratovanje je dana prednost variantam, ki dopuščajo čim več prometno zaokroženih etap.
Etapnost gradnje se ocenjuje glede na:
• čas in etapnost gradnje
• čas gradnje
• možnost etapne gradnje po odsekih
Preliminarno vrednotenje variant
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• možnost fazne gradnje glede na število prometnih pasov
CILJI
• maksimizirati učinkovitost izvedbe investicije
MERILA
• etapnost gradnje
KAZALNIKI
• število možnih zaokroženih etap
VREDNOTENJE
• Primernejša je varianta, ki bo imela čim večje število zaokroženih etap.
Ocena primernosti z vidika faznosti gradnje
1
2
3
4
5

Najbolj primerna
Bolj primerna
Primerna
Manj primerna
Najmanj primerna

število možnih zaokroženih etap 4 ali več
število možnih zaokroženih etap 3
število možnih zaokroženih etap 2
število možnih zaokroženih etap 1
število možnih zaokroženih etap 0

Čas gradnje
Varianta
Čas gradnje
Ocena po vrednostni lestvici
OPPN
24 mesecev
Primerna
CI-A
24 mesecev
Primerna
Čas gradnje določa čas gradnje predora Megre in optimiziranje gradbiščnih transportov po obstoječi
cestni mreži oziroma zmanjševanje vpliva transporta na grajeno in naravno okolje.
Možnost etapne gradnje
Varianta
OPPN
CI-A

Možnost etapne in fazne gradnje
Ne
Ne

Ocena po vrednostni lestvici
Manj primerna
Manj primerna

2.3.2.3 Učinkovitost obratovanja
Učinkovitost obratovanja se ocenjuje glede na:
• potrebno vzdrževanje ceste
CILJI
• minimizirati potrebno vzdrževanje ceste
MERILA
• geološke razmere
KAZALNIKI
• primernost geoloških razmer po 5-stopenjski lestvici
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo imela čim boljšo oceno primernosti glede geoloških razmer po 5-stopenjski lestvici
Ocena primernosti z vidika učinkovitosti obratovanja
1

Najbolj primerna

2

Bolj primerna

3

Primerna

delež pričakovanih geotehničnih težav, omejitev in zahtevnih geotehničnih omilitvenih
ukrepov ne presega 5% načrtovane dolžine trase
delež pričakovanih geotehničnih težav, omejitev in zahtevnih geotehničnih omilitvenih
ukrepov obsega 6% do 10% načrtovane dolžine trase
delež pričakovanih geotehničnih težav, omejitev in zahtevnih geotehničnih omilitvenih
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ukrepov obsega 11 do 20% načrtovane dolžine trase
delež pričakovanih geotehničnih težav, omejitev in zahtevnih geotehničnih omilitvenih
ukrepov presega 21% načrtovane dolžine trase
pogojno primerne variante

Potrebno vzdrževanje ceste
Varianta
OPPN

CI-A

Potrebno vzdrževanje ceste
Delež pričakovanih geotehničnih težav, omejitev in
zahtevnih geotehničnih omilitvenih ukrepov obsega
21% do 30% načrtovane dolžine trase
Delež pričakovanih geotehničnih težav, omejitev in
zahtevnih geotehničnih omilitvenih ukrepov obsega
21% do 30% načrtovane dolžine trase

Ocena po vrednostni lestvici
Primerna

Primerna

2.3.2.4 Varnost obratovanja
Učinkovitost obratovanja se ocenjuje glede na:
• psihološki vidik prometne varnosti med obratovanjem ceste.
CILJI
• minimizirati vpliv na psihološki vidik prometne varnosti med obratovanjem ceste (tu se
upošteva tudi predvidljivost za udeležence v prometu);
• minimizirati možnost poškodb.
MERILA
• vpliv na psihološko dojemanje varnosti v prometu.
KAZALNIKI
• dolžina trase ceste s predori;
• medsebojna usklajenost horizontalnih in vertikalnih geometrijskih elementov trase.
VREDNOTENJE
Primernejša je varianta, ki:
• bo imela čim boljšo oceno primernosti glede psihološkega dojemanja varnosti v prometu.
•
Ocena primernosti glede psihološkega dojemanja varnosti v prometu
1

Najbolj primerna

2

Bolj primerna

3

Primerna

4

Manj primerna

5

Najmanj primerna

izredno dobro sosledje horizontalnih elementov trase (predvidljiva cesta) in čim krajši
odseki s kombinacijo minimalnih horizontalnih radijev in maksimalnih podolžnih
nagibov
zelo dobro sosledje horizontalnih elementov trase (predvidljiva cesta) in čim krajši
odseki s kombinacijo minimalnih horizontalnih radijev in maksimalnih podolžnih
nagibov
dobro sosledje horizontalnih elementov trase (predvidljiva cesta) in krajši odseki s
kombinacijo minimalnih horizontalnih radijev in maksimalnih podolžnih nagibov
slabše sosledje horizontalnih elementov trase (predvidljiva cesta), odseki s kombinacijo
minimalnih horizontalnih radijev in maksimalnih podolžnih nagibov niso kratki
slabo sosledje horizontalnih elementov trase (predvidljiva cesta), odseki s kombinacijo
minimalnih horizontalnih radijev in maksimalnih podolžnih nagibov so dolgi

Usklajenost horizontalnih in vertikalnih geometrijskih elementov trase
Varianta
OPPN

Medsebojna usklajenost horizontalnih in vertikalnih
geometrijskih elementov ceste
Horizontalni geometrijski elementi: sosledje
horizontalnih elementov R 470 m-R 500 m-R 250 m- R
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Bolj primerna

2.3.2.5 Tveganje obratovanja
Tveganje obratovanja se ocenjuje glede na:
• pričakovana razsežnost posledic nesreč pri obratovanju na naravno in grajeno okolje
• pričakovana razsežnost nesreč pri obratovanju na zdravje ljudi
CILJI
• minimizirati vpliv posledic nesreč pri obratovanju na naravno in grajeno okolje in na zdravje
ljudi
MERILA
• vpliv posledic nesreč pri obratovanju na naravno in grajeno okolje in na zdravje ljudi
KAZALNIKI
• delež trase z vplivom posledic nesreč na naravno in grajeno okolje
• delež trase z vplivom posledic nesreč na zdravje ljudi
VREDNOTENJE
• Primernejša je varianta, ki ima čim boljšo oceno primernosti glede vplivov posledic nesreč.
Tveganje obratovanja se vrednoti v segmentu vrednotenja z ekonomskega vidika, ki pa v tej
fazi vrednotenja ne bo opravljeno.
Varianta
OPPN
CI-A

Ocena veganosti obratovanja
Delež trase z vplivom posledic nesreč 24 %
Delež trase z vplivom posledic nesreč 25 %
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2.4 VREDNOTENJE Z EKONOMSKEGA VIDIKA
Vrednotenje tras z ekonomskega vidika v fazi preliminarne primerjave variant tras ne bo opravljeno,
ker je za to potrebno imeti na razpolago dodatna gradiva, ki pa niso izdelana.
Investicijska vrednost znaša:
Varianta
Investicijska vrednost z DDV
OPPN
16.029.105,37 EUR (9.533 mio EUR/km)
CI-A
21.161.802,42 EUR (7.867 mio EUR/km)

Ocena po vrednostni lestvici
Primerna
Manj primerna

Za varianto OPPN je bila izdelana projektna dokumentacija faze PZI, za varianto CI-A je bila izdelana
samo idejna zasnova. Občutljivost ocene investicije variante CI-A na bolj natančne vhodne podatke pri
nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije ocenjujemo do + 10 % investicije.
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ZAKLJUČEK
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ZAKLJUČEK

3.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI VARIANT CI-A IN OPPN Z ZAKLJUČNIMI UGOTOVITVAMI
3.1.1 Prostorski vidik
Z vidika vplivov na poselitve je varianta CI-A ocenjena kot bolj primerna, saj je relativno oddaljena
od obstoječe pozidave oz. se ji približa na jugu. Varianta po OPPN poseže v poselitveni obroč naselij in
zmerno ohranja celovitosti obstoječih območij naselij za poselitev. Zaradi tega je ta varianta ocenjena
kot primerna.
Z vidika vplivov na proizvodne dejavnosti sta obe varianti primerni, saj ohranjata celovitost
obstoječih in načrtovanih območij za proizvodnjo ter njihove možnosti za širitev. Varianta CI-A je
ocenjena kot najbolj primerna, saj izboljša možnost neposredne navezave območja CČN in predvidene
gospodarske cone, varianta po OPPN pa kot bolj primerna. Ob izvedbi ceste po varianti OPPN bo
namreč potrebno izvesti tudi sanacijo obstoječe javne poti do CČN
Z vidika vplivov na turistične ter prostočasne dejavnosti je varianta CI-A ocenjena kot primerna,
varianta po OPPN pa kot bolj primerna. Varianta CI-A ohranja celovitost poselitve s turističnimi
kapacitetami ter ohranja njen predprostor, poseže pa v odprti prostor, na prostor za rekreacijo v naravi
kot so sprehodi, pohodništvo, kolesarjenje, konjeništvo, tek na smučeh ter doživljanje narave. Varianta
po OPPN ohranja odprti naravni prostor, vendar poseže bolj na poseljeni del in s tem vpliva na grajene
turistične kapacitete in omejuje njihov potencialni razvoj.
Z vidika vplivov na druge dejavnosti ter infrastrukturo sta obe varianti ocenjeni kot bolj primerni.
Obe trasi namreč v celoti ohranjata obstoječa območja za druge dejavnosti, ki se nahajajo v
neposredni bližini (območje okoljske infrastrukture - centralne čistilne naprave, obstoječih TP, območje
Ministrstva za obrambo). Z izvedbo trase po OPPN se izboljša kakovost dostopov do naselij Mlina in
Zazer, z izvedbo trase CI-A pa se izboljša nivo obstoječega cestnega omrežja od Ceste Svobode do
strelišča in CČN.
Z vidika vplivov na fizične in morfološke značilnosti prostora sta obe varianti ocenjeni kot primerni.
Varianta po OPPN se prilagaja temeljnim prostorskim razmeram v naravni krajini in posega v
strukturno enovitega območja poselitve. Varianta CI-A ohranja strukturno enovito območje poselitve,
na vzhodnem delu pa poseže v odprto krajino. Obe se prilagajata obstoječim infrastrukturnim
koridorjem.
Z vidika vplivov na kakovosti bivalnega okolja je varianta CI-A ocenjena kot bolj primerna, trasa po
OPPN pa manj primerna. Varianta po OPPN se približa obstoječi poselitvi (najmanjši odmik od
bivalnega objekta okoli 10 m) in v veliki meri obremenjuje naselje z vplivi, ki so moteči v bivalnem
okolju, in sicer s hrupom, smradom ter mestoma zelo majhnimi odmiki med bivalnimi objekti ter
novimi prostorskimi ureditvami, kar povzroča nelagodje v prostoru. Varianta CI-A je odmaknjena od
poselitve (najmanjši odmik od bivalnega objekta okoli 100 m), približa se le opuščenemu območju
dveh objektov, ki nista v funkciji.
Z vidika primernosti variant, glede odnosa do krajine in mentalne zaznave, je varianta po OPPN
ocenjena kot primerna, varianto CI-A pa kot manj primerna. Varianta po OPPN poseže v tradicionalno
identiteto vaškega naselja, pri čemer poruši razmerje med grajenim in odprtim prostorom, varianta CIA pa z večjimi vkopi in nasipi poseže v odprti prostor krajine.

Preliminarno vrednotenje variant

77

Topos, d.o.o., junij 2020, dopolnitev: julij 2020

Š-1/2000

3.1.2 Okoljski vidik
Z vidika vplivov na kulturno dediščino bosta obe varianti posegali na območje enot kulturne
dediščine in njihova vplivna območja. Po primerjavi števila enot kulturne dediščine, katere tangira
posamezna varianta oziroma poteka preko območja teh enot, je varianta CI-A primerna in ji lahko
pripišemo nekoliko bolj ugoden potek kot varianta OPPN, ki je tudi glede na predhodne analize
primerna. Za obe varianti bo potrebno zaradi ugotovitve potencialnih bistvenih vplivov na lastnosti
enot kulturne dediščine v fazi izbire upoštevati možnosti, da bo verjetno treba predvideti tudi
omilitvene ukrepe.
Z vidika vplivov na varovana območja narave (Natura 2000) se ne pričakuje negativnih vplivov na
Natura območja in z njimi povezane habitate kvalifikacijskih vrst oz. kvalifikacijske habitatne tipe.
Nobena od obravnavanih variant iz tega vidika ne predstavlja potenciala za spreminjanje lastnosti
procesov in struktur, zaradi katerih je del narave opredeljen kot varovano območje, saj območij Natura
2000 ni prisotnih v okolici. Z vidika primernosti sta glede na zastavljena merila obe varianti
enakovredni in ocenjeni kot najbolj primerni.
Z vidika vplivov na varovana območja narave (zavarovana območja) je varianta OPPN bolj
primerna, saj ne posega na zavarovana območja narave. Glede na obseg poseganja (zajame robni del
lokalno zavarovanega območja Močvirje zahodno od Sela pri Bledu) je varianta CI-A ocenjena kot
primerna; v nadaljnjih fazah je priporočljivo izvesti dodatno optimizacijo in čimbolj zmanjšati obseg
potencialnega poseganja v robno območje lokalno zavarovanega naravnega spomenika Močvirje
zahodno od Sela pri Bledu.
Z vidika vplivov na območja naravnih vrednot je varianta po OPPN ocenjena kot bolj primerna.
Glede na prisotnost naravnih vrednost in število ter zvrst naravnih vrednot, ki jih potencialno tangira
potek trase po varianti CI-A, je ta ocenjena kot manj primerna. Neposredni vpliv bo prisoten, saj obe
obravnavani varianti v določenih odsekih posegata v naravne vrednote. Novogradnje in rekonstrukcije
lahko pomenijo spremembo lastnosti, zaradi katerih je bilo območje opredeljeno.
Z vidika vplivov na ekološko pomembna območja (EPO) je varianta po OPPN ocenjena kot najbolj
primerna. Glede na prisotnost območij EPO, ki jih potencialno tangira potek trase po varianti CI-A, je ta
ocenjena kot primerna.
Z vidika vplivov na kmetijska zemljišča primerjava pokaže, da je varianta po OPPN bolj primerna.
Analiza posegov na kmetijska zemljišča pokaže, da varianta CI-A v večjem obsegu posega na območja
tal z bonitetno oceno večjo kot 35 bonitetnih točk, kot potek po varianti OPPN. Varianta CI-A zajame
ca. 85.933 m2 zemljišč z bonitetno oceno večjo kot 35 bonitetnih točk. Varianta OPPN pa zajame ca.
27.225 zemljišč z bonitetno oceno večjo kot 35 bonitetnih točk. Tudi z vidika posegov na območja z
GERK-i se pokaže, da varianta CI-A v večjem obsegu posega na območja z intenzivno kmetijsko rabo,
kot pa varianta OPPN, ki je ocenjena kot primerna.
Z vidika vplivov na gozd primerjava pokaže, da je varianta po OPPN iz vidika posegov na gozd in
gozdna zemljišča bolj primerna. Varianta CI-A je z vidika značilnosti posegov na gozd in gozdna
zemljišča ocenjena kot primerna; zajame večjo površino gozdov s poudarjenimi ekološkimi in
socialnimi funkcijami.
Z vidika vplivov na podzemne vode (poseganje na območja VVO) primerjava pokaže, da sta obe
varianti enakovredni in bolj primerni. Obravnavani varianti ne potekata v bližini črpališč pitne vode in
ne zajamejo območij z varstvenimi režimi.
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Z vidika vplivov na površinske vode primerjava pokaže, da bo na območju prečkanja poteka po
varianti CI-A potrebna tudi delna ureditev struge vodotoka, zato je pričakovati vsaj lokalno spremembo
razreda urejenosti po morfološkem značaju. Varianta CI-A je ocenjena kot primerna. Pri prečkanju
vodotoka v primeru variante OPPN glede na obstoječe stanje ni pričakovati spremembe oz.
poslabšanja razreda urejenosti struge po morfološkem značaju. Varianta OPPN je ocenjena kot bolj
primerna.
Z vidika vplivov na poplavno varnost primerjava pokaže, da trasa po varianti OPPN ne sega na
območja poplav, tako varianto OPPN opredelimo kot najbolj primerno. Potek po trasi CI-A zajame
manjše robno območje zelo redkih poplavnih površin. Glede na območje poseganja in dejstvo, da gre
za robno območje zelo redkih poplav ni pričakovati bistvenih negativnih vplivov. Varianta CI-A je
ocenjena kot bolj primerna.

3.1.3 Prometni vidik
Glede vrste in funkcije ceste ter kategorije terena, preko katerega potekata, sta obe varianti
ocenjeni kot primerni.
Glede projektne hitrosti je varianta po OPPN ocenjena kot manj primerna, saj nima enake projektne
hitrosti na celotni dolžini (70 km/h); na območju križišča s Cesto svobode je zmanjšana na 60 km/h, CIA pa kot primerna.
Glede dolžine trase je varianta po OPPN je primernejša kot CI-A. Varianta po OPPN je krajša za 1129
m in se konča ob prometni tabli za naselje Bled, ocenjena je kot primerna. Varianta CI-A je dolga 2749
m in je ocenjena kot manj primerna, se pa na obstoječo Cesto svobode priključi 650 m vzhodneje in
delno rešuje tudi potek kolesarske povezave R2 Bled-Bača pri Modreju.
Glede krivinske karakteristike je varianta po OPPN bolj ˇiztegnjenaˇ in je ustreznejša od variante CIA. Ocenjena je kot primerna, varianta CI-A pa kot manj primerna.
Glede zagotovljene prehitevalne dolžine sta obe varianti enakovredni; ocenjeni sta kot primerni.
Glede tipičnega prečnega prereza sta obe varianti enakovredni. Tipska prečna prereza sta enaka na
celotni dolžini trase. Obe varianti sta ocenjeni kot primerni.
Glede izgubljenih višin je varianta po OPPN ustreznejša in ocenjena kot bolj primerna. Varianta po
OPPN skoraj nima izgubljenih višin in je glede tega bistveno bolj ugodna od variante CI-A, ki je manj
primerna.
Glede števila in ustreznosti križišč / priključkov je varianta CI-A ocenjena kot bolj primerna, ker
rešuje dostop do obstoječe CČN in bodoče gospodarske cone. Za preveritev ustreznosti
križišč/priključkov bi bilo potrebno izdelati prometno študijo širšega območja, s katero se prikaže
spremembo prometnih tokov na vplivnem območju varianta CI-A. Varianta po OPPN pa je ocenjena
kot primerna.
Glede večjih objektov na trasi je varianta CI-A ocenjena kot primerna, varianta po OPPN pa kot
najmanj primerna. Pri varianti po OPPN je potrebno spremeniti načrt predora in ga uskladiti z Uredbo
o tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji. S tako
spremembo elementov v predoru Megre se bi varianta OPPN lahko ocenila kot primerna.
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Glede geoloških razmer sta obe varianti ocenjeni kot primerni. Za varianto CI-A niso bile izdelane
nobene geološko-geomehanske raziskave, zato so bili uporabljeni samo javno dostopni podatki in je
ocena samo približna.
Glede viška izkopanih materialov je varianta po OPPN ocenjena kot manj primerna, varianta CI-A pa
kot primerna, saj nima viškov izkopanih materialov (brez upoštevanja izkopa za predor). Z
upoštevanjem predora Megre bodo viški zemeljskih izkopov pri varianti po OPPN znašali 45.025 m³, pri
varianti CI-A pa 15.850 m³. Višek izkopanih materialov je potrebno oddati pooblaščenemu
prevzemniku in ga prepeljati po obstoječi cestni mreži.
Glede hidroloških razmer je varianta po OPPN ocenjena kot primerna, varianta CI-A pa kot manj
primerna. Varianta OPPN prečka vodotok Jezernica z viaduktom, varianta CI-A pa z mostom, zato je
varianta OPPN ustreznejša. Za varianto CI-A doslej ni bila izdelana nobena hidrološko-hidravlična
študija.
Glede deviacije obstoječih cest je varianta po OPPN ocenjena kot primerna, varianta CI-A pa kot
manj primerna. Dolžina deviacij obstoječih cest je pri varianti CI-A daljša za 693 m (za okoli 85 %),
vendar pa rešuje dostopnost do obstoječe CČN in bodoče gospodarske cone ter obstoječega strelišča.

3.1.4 Funkcionalni vidik
Glede zahtevnosti gradnje (tehnološki pogoji) sta obe varianti ocenjeni kot bolj primerni. Gre za isto
kategorijo zahtevnosti gradnje.
Glede zahtevnosti gradnje (organizacije gradbišča) sta obe varianti ocenjeni kot bolj primerni.
Varianta CI-A ima večje možnosti ustrezne organizacije gradbišča, ker poteka izven urbaniziranega
območja in ima boljšo dostopnost na gradbišče trase južne razbremenilne ceste iz obstoječe cestne
mreže.
Glede zahtevnosti gradnje (gradnja pod prometom) je varianta po OPPN ocenjena kot manj
primerna, varianta CI-A pa kot primerna. Varianta CI-A ima man motenj prometa med gradnjo, ker
poteka izven urbaniziranega območja.in povzroča manj motenj na obstoječi cestni mreži (zapore in
preusmeritve prometa).
Glede etapnosti gradnje sta obe varianti ocenjeni kot manj primerni.
Glede časa gradnje sta obe varianti ocenjeni kot primerni. Gradnja pri obeh variantah je ocenjena na
24 mesecev. Čas gradnje določa čas gradnje predora Megre in optimiziranje gradbiščnih transportov
po obstoječi cestni mreži oziroma zmanjševanje vpliva transporta na grajeno in naravno okolje.
Glede učinkovitosti obratovanja (vzdrževanje ceste) sta obe varianti ocenjeni kot primerni. Delež
pričakovanih geotehničnih težav, omejitev in zahtevnih geotehničnih omilitvenih ukrepov presega 21%
do 30% načrtovane dolžine trase.
Glede varnosti obratovanja je varianta po OPPN ocenjena kot manj primerna, varianta CI-A pa kot
bolj primerna. Prometna varnost se v smislu ocene stroška nesreč ocenjuje v okviru stroškov
uporabnikov ceste, vendar je pri vidiku prometne varnosti pomemben tudi občutek varnosti
udeležencev v prometu oziroma psihološko dojemanje varnosti v prometu. Na območju vrednotenja
tras se nahaja predor Megre. Dolžini predorov sta pri obeh variantah približno enaki (283 m in 263 m).
Je pa potrebno pri varianti OPPN povečati horizontalni radij R=250 m na horizontalni radij R=320 m.
Ravno tako je treba upoštevati razširitev predorske cevi za 0,50 m.
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Glede tveganja obratovanja sta obe varianti ocenjeni kot primerni. Delež tras z vplivom posledic
nesreč je okoli 25 %.

3.1.5 Ekonomski vidik
Vrednotenje tras z ekonomskega vidika v fazi preliminarne primerjave variant tras ni opravljeno, ker je
za to potrebno imeti na razpolago dodatna gradiva, ki pa niso izdelana. V tej fazi je opravljena le
primerjava stroškov investicije.
Glede investicijske vrednosti je varianta po OPPN ocenjena kot primerna, varianta CI-A pa kot manj
primerna. Vrednost investicije za varianto po OPPN je ocenjena na 16.029.105,92 EUR (9,533 mio
EUR/km), za varianto CI-A pa na 21.161.802,42 EUR (7,867 mio EUR/km)
Za varianto OPPN je bila izdelana projektna dokumentacija faze PZI, za varianto CI-A je bila izdelana
samo idejna zasnova. Občutljivost ocene investicije variante CI-A na bolj natančne vhodne podatke pri
nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije ocenjujemo do + 10 % investicije.
Pri varianti po OPPN je potrebno še dodatno ovrednotiti posege, ki so načrtovani glede dostopnosti
posameznih delov poselitve in niso predvideni v sklopu izvedbe načrtovane trase, kot pri varianti CI-A.
Gre za dostop do CČN in predvidene gospodarske cone, izvedbo kolesarske steze od Bohinjske Bele
do Bleda ter ukrepe za izvennivojsko ločitev peš in kolesarskega prometa v križišču z Mlinsko cesto.
Upoštevati je potrebno tudi spremembo projektne rešitve predora Megre glede na novo Uredbo o
tehničnih normativih in pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji.

3.1.6 Družbena sprejemljivost
Vrednotenje s področja družbene sprejemljivosti v sklopu te naloge ni bilo izvedeno, saj ta faza
vključuje le preliminarno vrednotenje variant. Preverjala se bo v procesu, ki sledi.
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3.2 USMERITVE ZA NADALJNJE POSTOPKE, VKLJUČNO Z OPREDELITVIJO POTREBNIH
STROKOVNIH PODLAG
Glede na zaključke preliminarnega vrednotenja variant v tej fazi ocenjujemo, da sta obe varianti
sprejemljivi ob izvedbi ustreznih omilitvanih ukrepov (predvsem krajinsko arhitekturne zasaditve in
protihrupne ureditve). V primeru odločitve za nadaljnje postopke primerjave je za izdelavo primerjalne
študije potrebno izdelati še naslednje strokovne in druge podlage:

1) za varianto CI-A in varianto OPPN:
- oceno razpršenih emisij in emisij v zrak zaradi prometa,
- prometna študijo.
2) za varianto CI-A:
-

geodetski načrt v M 1 :1000,
geološko-geomehansko poročilo,
hidrološko poročilo,
dopolnjeno projektno rešitev (IZP na geodetskem načrtu),
elaborat hrupne obremenitve,
okoljsko poročilo.

Opomba: Potek trase po varianti CI-A je bil namreč projektno obravnavan na nivoju idejne rešitve (IZP),
za projektno obdelavo je bila uporabljena kombinacija DOF 5000 in lidar posnetka (DMR 1m).
3) za varianto OPPN:
-

spremembo projektne rešitve predora Megre glede na novo Uredbo o tehničnih normativih in
pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji,
projektno rešitev za izvennivojsko ločitev peš in kolesarskega prometa v križišču z Mlinsko
cesto.

V sklopu izdelave primerjalne študije bo potrebno pri varianti OPPN vrednotiti tudi ureditve, ki jih
varianta CI-A v sklopu podane rešitve že omogoča:
-

dostopnost do CČN in predvidene gospodarske cone,
izvedbo kolesarske steze od Bohinjske Bele do Bleda ob Cesti svobode.

Ocenjujemo, da bi lahko čas izdelave strokovnih podlag in primerjalne študije znašal predvidoma do
leto in pol.
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3.3 PRILAGODITEV PROSTORSKE IN OKOLJSKE DOKUMENTACIJE TER ODLOG ZAPRTJA
LJUBLJANSKE CESTE ZA MOTORNI PROMET
V primeru izbora variante CI-A bo potrebno zagotoviti pravno podlago za projektiranje in izvedbo
posega v prostor, za kar bo potrebno izvesti postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Bled s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP do natančnosti
kot je predpisana za OPPN) za območje ceste. Čas za izvedbo postopkov ocenjujemo na 3 leta od
sprejetja odločitve o varianti.
Sledi izdelava projektne dokumentacije in aktivnosti za odkup potrebnih zemljišč (pridobitev lastninske
pravice za gradnjo) ter pridobitev upravnih dovoljenj. Časovni vidik je tu težko oceniti, saj je ta faza
odvisna predvsem od uspešnih dogovorov z lastniki tangiranih zemljišč.
Z izgradnjo JRC Bled na celotnem poteku bodo dani pogoji za izvedbo aktivnosti glede zaprtja
Ljubljanske ceste za motorni promet. V primeru izvedbe JRC po varianti OPPN bi lahko bili ti pogoji
dani prej kot po varianti CI-A.

Preliminarno vrednotenje variant

83

Topos, d.o.o., junij 2020, dopolnitev: julij 2020

Š-1/2000

GRAFIČNI DEL IN PRILOGE

Preliminarno vrednotenje variant

84

Topos, d.o.o., junij 2020, dopolnitev: julij 2020

4

Š-1/2000

GRAFIČNI DEL

4.1 PREGLEDNA KARTA – PROMETNE RAZMERE V ŠIRŠEM OBMOČJU, M 1:25 000
4.2 PREGLEDNA KARTA - UMESTITEV JRC V PROSTOR S PRIKAZOM
VARIANT NA OBRAVNAVANEM ODSEKU, M 1:10 000
4.3 PNRP PO OPN S PRIKAZOM VARIANT NA OBRAVNAVANEM ODSEKU, M 1:5000
4.4 GJI PO OPN S PRIKAZOM VARIANT NA OBRAVNAVANEM ODSEKU, M 1:5000
4.5 DOF S PRIKAZOM VARIANT NA OBRAVNAVANEM ODSEKU, M 1:5000
4.6 VAROVANJA IN OMEJITVE S PRIKAZOM VARIANT NA OBRAVNAVANEM ODSEKU, M 1:5000
4.7 VPLIVI IN POVEZAVE VARIANT V ŠIRŠEM OBMOČJU, M 1:7500
4.7 VPLIVI IN POVEZAVE VARIANT S SOSEDNJIMI OBMOČJI / POSELITEV, M 1:5000
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PRILOGE

5.1 VARIANTA po OPPN (GRADBENA SITUACIJA iz PZI – JUŽNA RAZBREMENILNA CESTA NA BLEDU,
M 1:1000, april 2014)
5.2 VARIANTA CI-A (PREGLEDNA SITUACIJA iz IZP - JUŽNA RAZBREMENILNA CESTA NA BLEDU –
varianta CI_A, M 1:5000, maj 2020)
5.3 VARIANTA CI-A (PREGLEDNA SITUACIJA PREVERJENIH VARIANT iz IZP - JUŽNA RAZBREMENILNA
CESTA NA BLEDU – varianta CI_A, M 1:5000, maj 2020)
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VARIANTA CI-A
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