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1.

NAMEN IN CILJ LOKACIJSKE PREVERITVE

Občina Bled je lastnica zemljišč s parcelnimi št. 106/9, 106/18 in 106/19, vse k.o. Želeče (2191), na katerih
se nahaja obstoječ objekt (bivši bencinski servis).
Za obstoječi objekt bencinskega servisa je bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 35100-0486/97-7 (UE
Radovljica, 9.9.1997) in uporabno dovoljenje št. 35100-0486/97 (UE Radovljica, 24.12.1997).
Ker je bila dejavnost bencinskega servisa pred časom prestavljena na drugo lokacijo, se je ponudila
možnost, da se obstoječi objekt, do izvedbe predvidenih ureditev z OPPN, ki ureja obravnavano območje,
začasno preuredi v tržnico.
Obstoječi objekt (bencinski servis) je skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 37/18) in s
Tehnično smernico TSG-V-006:2018 za razvrščanje objektov razvrščen med (CC-SI 12303) Oskrbne
postaje, med tem, ko je predvidena nova raba objekta (pokrita tržnica) razvrščena med (CC-SI 12301)
Trgovske stavbe.
Za predlagano preureditev obstoječega objekta bi bila potrebna sprememba namembnosti obstoječega
objekta, kar pa trenutno veljavni prostorski akt (OPPN za severno razbremenilno cesto na Bledu) ne
omogoča, saj za obstoječi objekt do njegove odstranitve dopušča le vzdrževalna dela in rekonstrukcijo
brez povečanja prostornine, dolgoročno pa na obravnavanem zemljišču predvideva gradnjo novega
mestotvornega objekta.
Med dopustnimi namembnostmi novega objekta so med drugim dopustne tudi (CC-SI 12301) Trgovske
stavbe, torej predlagana začasna raba objekta ni v nasprotju z dolgoročno predvideno rabo prostora.
Zaradi navedenega se je občina odločila, da na obravnavanih zemljiščih z lokacijsko preveritvijo dopusti
začasno rabo obstoječega objekta in sicer do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev s prostorskim
aktom oz. za največ sedem let ter s tem omogoči smotrno rabo obstoječega objekta, ki ni več v uporabi.

2.

OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE

2.1 OPIS LOKACIJE
Območje lokacijske preveritve se nahaja na Bledu, ob križišču severne razbremenilne ceste in glavne
vpadnice proti jezeru – Ljubljanske ceste. Severno od območja lokacijske preveritve se nahaja policijska
postaja Bled, zahodno od območja pa dom upokojencev.

Slika 1: Prikaz območja lokacijske preveritve v širšem prostoru (vir: PISO)
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2.2 OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE
Predmet lokacijske preveritve so zemljišča s parcelnimi št. 106/9, 106/18 in 106/19, vse k.o. Želeče
(2191), ki se skladno z Občinskim prostorskim načrtom Občine Bled (v nadaljevanju: OPN Bled) nahajajo
v dveh enotah urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP): z oznako BL-23 in BL-24.
LEGENDA
meja območja LP
meja območja
OPPN
meja EUP
BL-23
BL-24

Slika 2: Prikaz območja lokacijske preveritve na ortofoto posnetku (vir: PISO)

Območje OPPN je razdeljeno na dve območji (območje prometnih površin in območje obcestne
pozidave), ki se nato delita na manjše ureditvene enote.
Zemljišča, ki so predmet lokacijske preveritve se skladno z OPPN SRC nahajajo v območju obcestne
pozidave, v ureditveni enoti UE/2 (pretežni del območja lokacijske preveritve) ter delno v območju
prometnih površin, v UE/LC in UE/SRC (manjši del območja lokacijske preveritve).
2.3

1.
2.

SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL, KI SO PREDMET LOKACIJSKE PREVERITVE
parc. št.

k.o.

106/9
106/18
106/19

Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)

površina zemljišča (m2)
lastnik
GURS
830
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
15
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
357
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

3.
Tabela 1: Seznam zemljiških parcel, ki so predmet lokacijske preveritve (vir: Javni vpogled v Zemljiško knjigo, GURS; maj 2021)
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2.4

PRIKAZ OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE NA IZRISU PARCELE (GURS)

Slika 3: Prikaz območja lokacijske preveritve na Izrisu parcele (vir: GURS)

2.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SEZNAM SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
parc. št.
k.o.
površina (m2)
106/11
105/5
106/18
106/19
106/12
106/13
106/22
106/21
106/8
1217/2
1155/1
1155/13
1155/14

Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)
Želeče (2191)

295
414
15
357
992
1059
149
52
13
1223
4210
86
12

lastnik
Društvo upokojencev Bled, Ljubljanska cesta 15, 4260 Bled
Društvo upokojencev Bled, Ljubljanska cesta 15, 4260 Bled
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

13.
Tabela 2: Seznam sosednjih zemljišč – ob območju lokacijske preveritve (vir: Javni vpogled v Zemljiško knjigo, GURS; maj 2021)
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2.6

PRIKAZ LASTNIŠTVA SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

LEGENDA
meja območja LP
Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

Društvo upokojencev Bled, Ljubljanska cesta 15,
4260 Bled
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000
Ljubljana

Slika 4: Prikaz lastniške strukture na digitalnem katastrskem načrtu (vir: Javni vpogled v Zemljiško knjigo, GURS; maj 2021)

3.

PROSTORSKI AKT NA KATEGA SE NANAŠA LOKACIJSKA PREVERITEV

3.1 PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU LOKACIJSKE PREVERITVE
Obravnavano območje se ureja z naslednjimi prostorskimi akti:
•

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14,
40/14 - popr., 14/15, 48/16 - obv. razlaga, 60/17 - obv. razlaga, 7/18 - obv. razlaga, 29/18, 44/1) (OPN
Bled)

•

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severno razbremenilno cesto na
Bledu (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/14) (OPPN
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meja območja OPPN SRC

območje lokacijske preveritve

Slika 5: Ortofoto posnetek z mejo območja OPPN SRC in prikazom območja lokacijske preveritve (vir: PIS MOP)

Zemljišče, na katerega se nanaša lokacijska preveritev, se ureja z OPPN za severno razbremenilno
cesto na Bledu.

3.2 URBANISTIČNA IDENTIFIKACIJA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE
oznaka EUP:
podrobnejša namenska raba:
način urejanja:
ureditvena enota po OPPN:
oznaka EUP:
podrobnejša namenska raba:
način urejanja:
ureditvena enota po OPPN:

BL-23 (pretežni del območja LP)
CDd - druga območja centralnih dejavnosti brez stanovanj
(namenjena družbenim, oskrbnim in storitvenim dejavnostim brez
bivanja)
OPPN SRC- veljaven
UE/2
BL-24 (manjši del območja LP)
PC – površine cest
(namenjene izvajanju motornega, kolesarskega in peš prometa.)
OPPN SRC- veljaven
UE/RC in UE/SRC

Tabela 3: Urbanistična identifikacija območja LP
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3.3 PRIKAZ PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE IZ OPN BLED
LEGENDA
meja območja
LP
območje
centralnih
dejavnosti
območja
stanovanj
območja
prometne inf.

Slika 6: Prikaz podrobnejše namenske rabe po OPN Bled in območja lokacijske preveritve (vir: PISO)

V območju OPPN je zajetih več EUP z različnimi podrobnimi namenskimi rabami. Pretežni del območja
lokacijske preveritve se nahaja v EUP BL-23 s podrobnejšo namensko rabo CDd, manjši del območja
lokacijske preveritve pa v EUP-24 s podrobnejšo namensko rabo PC.
3.4 IZVLEČEK POGOJEV IZ OPPN, KI VELJA NA OBMOČJU OBRAVNAVANEGA ZEMLJIŠČA
Območje lokacijske preveritve se nahaja v ureditveni enoti z oznako UE/2. Na obravnavanem zemljišču
se nahaja obstoječ objekt – bivši bencinski servis (oznaka objekta po OPPN: LJ 15a).
Izvleček iz OPPN SRC:
Opomba: Povzetek iz OPPN SRC je izdelan le za UE/2, saj se obstoječi objekt nahaja na delu zemljišč z namensko rabo CDd. Na
delu območja lokacijske preveritve, ki segajo v druge ureditvene enote, z namensko rabo PC, posegi niso predvideni (obstoječi
objekt BS se nahaja na zemljišču s parc. št. 106/9, zemljišči s parc. št. 106/18 in 106/19 pa predstavljata gradbeno parcelo objekta).

38. člen (namenska raba)
Podrobnejšo namensko rabo posameznih ureditvenih enot določa OPN Občine Bled in je sledeča:
• UE/2, UE/6, UE/8 in UE/9: CDd – druga območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.
Ureditvene enote so namenjene družbeni, oskrbni in storitveni dejavnosti brez bivanja.
40. člen (posebni pogoji za posege v posameznih ureditvenih enotah)
(2) UE/2:
Objekta LJ 15a in SE 1:
• dolgoročno je predvidena selitev obstoječih dejavnosti (bencinski servis in policijska postaja) na
drugo lokacijo, prostor pa se namenja novemu mestotvornemu programu;
• do odstranitve so dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcija brez povečanja prostornine
objekta;
• pri umestitvi novega objekta je obvezno upoštevanje gradbene meje;
• višinski gabarit novega objekta je lahko do P+1;
• dopustna je gradnja enega ali dveh ločenih objektov, glede na število in program objektov je ob
predhodni uskladitvi z upravljavcem ceste dopustno prilagajanje pozicije in števila priključkov na
severno razbremenilno cesto;
• za predvideno novo gradnjo je v fazi izdelave projektne dokumentacije potrebno izdelati vsaj dve
idejni variantni rešitvi pozidave; v postopku priprave projektne naloge in variantnih rešitev mora
PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 ŠENČUR, SLOVENIJA

tel.: +386 4 279 18 00 e-mail: protim@r-p.si url: www.protim.si

10/18

Elaborat lokacijske preveritve za del območja OPPN za severno razbremenilno cesto na Bledu (za zemljišča parc. št. 106/9, 106/18 in 106/19, vse k.o. Želeče)

•

sodelovati predstavnik Občine Bled; najustreznejšo variantno rešitev potrdita pristojni organ
Občine Bled in pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine;
na območju so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:
CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
CC-SI 12201 Stavbe javne uprave,
CC-SI 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
CC-SI 12301 Trgovske stavbe,
CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
CC-SI 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: razen igralnice in cirkusi,
CC-SI 12620 Muzeji in knjižnice,
CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in
druga javna igrišča ter javni vrtovi, parki in trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in
druge urejene zelene površine,
CC-SI 12420 Garažne stavbe: samo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja;
CC-SI 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane
stavbe: samo stavbe in terminali na avtobusnih postajah in z njimi povezane stavbe.

Slika 7: Izsek iz Ureditvene in prometno tehnične situacije OPPN SRC
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4.

PRIKAZ STANJA PROSTORA

4.1 OBMOČJA VAROVANJ
Območje lokacijske preveritve se po podatkih prostorskega informacijskega sistema PISO nahaja na
naslednjih območjih varovanj in omejitev:
VRSTA VARSTVA:

OPOMBA:
Kulturna krajina (EŠD 13232), Bled – Ambient
Bleda (območje);
Stavbna dediščina (EŠD 13362), Bled – Vila
Ljubljanska 15 (objekt)

Vplivno območje kulturne dediščine

DA

Varstvo narave

NE

/

Vodovarstveno območje

NE

/

Poplavno ogroženo območje

NE

/

Plazljiva in erozijsko ogrožena območja

NE

/

Potresno nevarno območje

DA

pospešek tal (g): 0,175000

Območje varstva pred hrupom

DA

III. stopnja varstva pred hrupom

Tabela 4: Območja varovanj (vir: PISO)

LEGENDA
meja območja
LP
območje
kulturne
dediščine

Slika 8: Kulturna dediščina (vir: PISO)

Območje lokacijske preveritve, se v celoti nahaja na območju kulturne krajine (EŠD 13232), Bled
– Ambient Bleda (območje). Manjši del območja lokacijske preveritve sega tudi na območje
stavbne dediščine (EŠD 13362), Bled – Vila Ljubljanska 15 (objekt).
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LEGENDA
meja območja
LP
območje III.
stopnje varstva
območje IV.
stopnje varstva
pred hrupom

Slika 9: Območja varstva pred hrupom (vir: PISO)

Pretežni del območja lokacijske preveritve se nahaja na območju III. in manjši del na območju IV.
stopnje varstva pred hrupom.

4.2

OBMOČJA VAROVALNIH PASOV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Območje lokacijske preveritve se po podatkih prostorskega informacijskega sistema PISO nahaja v
naslednjih varovalnih pasovih komunalnih omrežij:
SISTEM / OMREŽJE

OPOMBA
obstoječe sekundarno in terciarno vodovodno
omrežje

Vodovodno omrežje

DA

Omrežje komunalne in padavinske
odpadne vode

NE

/

Omrežje zemeljskega plina

DA

obstoječe distribucijsko omrežje zemeljskega
plina - priključni plinovod

Omrežje el. komunikacij

DA

/

Omrežje elektroenergetskih vodov

DA

obstoječe distribucijsko omrežje električne
energije nazivne napetosti 0,4 kV

Cestno omrežje

DA

regionalna cesta I. reda – Ljubljanska cesta

Tabela 5: Območja varovalnih pasov – GJI (vir: PISO)
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LEGENDA
meja območja
LP
ceste
el. komunikacije
kanalizacija
vodovod
plinovod
elektrovod

Slika 10: Prikaz GJI (vir: PISO)

Območje lokacijske preveritve se nahaja v naslednjih območjih varovalnih pasov:
• ob južnem robu območja poteka sekundarno in terciarno vodovodno omrežje,
• ob severnem robu območja poteka distribucijsko omrežje zemeljskega plina - priključni plinovod,
• ob severnem robu območja poteka distribucijsko omrežje električne energije nazivne napetosti
0,4 kV,
• ob zahodnem, severnem in vzhodnem robu parcele št. 106/9 poteka telekomunikacijski vod,
• ob južnem robu območja poteka regionalna cesta I. reda – Ljubljanska cesta.
4.3

LOKACIJSKE PREVERITVE NA OBMOČJU EUP BL-23

Na območju EUP BL-23 še ni bilo izvedenih lokacijskih preveritev.
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5.

UTEMELJITEV DOPUSTNOSTI ZAČASNE RABE PROSTORA

5.1 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO LOKACIJSKE PREVERITVE
Lokacijska preveritev je eden izmed instrumentov za izvajanje prostorskega načrtovanja. Njeno vsebino
in način izvajanja določa Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).
Pravna podlaga za izdelavo predmetnega elaborata lokacijske preveritve je v 130. členu ZUreP-2, ki
opredeljuje pogoje za omogočanje začasne rabe prostora.
Začasna raba prostora ne sme:
• biti v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine;
• onemogočati izvedbe trajno načrtovanih prostorskih ureditev in predvidenih posegov v prostor,
vključno z izvedbo pripravljalnih del zanje;
• zmanjševati možnosti pozidave sosednjih zemljišč;
• terjati izvedbe nove ali povzročiti bistvenega povečanja obremenitve obstoječe komunalne
opreme na območju in
• biti v nasprotju s pravnimi režimi.
Z lokacijsko preveritvijo občina določi zemljišča, na katerih je dopustna začasna raba, določi čas izvajanja
začasne rabe ter ob smiselni uporabi določb ZUreP-2, ki urejajo prostorske izvedbene pogoje, določi
pogoje zanjo ter uredi druga s tem povezana vprašanja.
Postopek lokacijske preveritve določa 131. člen ZUreP-2, elaborat lokacijske preveritve pa je izdelan
skladno s Priporočili za izvajanje lokacijske preveritve, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor
v novembru 2018.
Skladno s 133. členom ZUreP-2 Sklep o lokacijski preveritvi predstavlja obvezno podlago za izdajo
predodločb ali gradbenega dovoljenja za posege, ki jih lokacijska preveritev opredeljuje.
Začasna raba je skladno s 3. členom ZUreP-2 definirana kot raba prostora, ki ni trajno načrtovana vendar
pa do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev ali predvidenih posegov v prostor omogoča izvedbo
začasnih posegov in izvajanje dejavnosti in s tem smotrno rabo ter aktivacijo zemljišč in objektov, ki niso
v uporabi.
Predmetna lokacijska preveritev je predlagana za namen smotrne uporabe in aktivacije
obstoječega objekta pobudnika, ki trenutno ni v uporabi.
Na obravnavanem zemljišču oz. v obstoječem objektu, v katerem se dopusti začasna raba
(ureditev pokrite tržnice), bo z lokacijsko preveritvijo dovoljena začasna raba in sicer do izgradnje
trajnih ureditev, ki so določene s prostorskim aktom, ki ureja obravnavano območje.
Predlagana začasna raba je skladna z namensko rabo območja in ne predstavlja večjih vplivov na okolje
kot z veljavnim OPPN načrtovane ureditve.
Za predlagano začasno rabo prostora so izpolnjeni pogoji, ki jih navaja drugi odstavek 130. člena
ZUre-P-2.
Obrazložitev izpolnjevanja pogojev je podana v naslednjih poglavjih (5.2 do 5.6):
5.2 USKLAJENOST S CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
Izhodišča, cilji ter zasnova prostorskega razvoja so določeni v Odloku o občinskem prostorskem načrtu
Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 40/14 - popr., 14/15, 48/16 - obv. razlaga, 60/17
- obv. razlaga, 7/18 - obv. razlaga, 29/18, 44/1) (OPN Bled).
Obravnavano zemljišče je z OPN Bled opredeljeno kot stavbno zemljišče z namensko rabo CDd.
Območja z namensko rabo CDd so namenjena družbenim, oskrbnim in storitvenim dejavnostim brez
bivanja.
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Ureditev pokrite tržnice je skladna z namensko rabo obravnavanega območja, torej lahko
zaključimo, da predlagana začasna raba prostora ni v nasprotju s cilji prostorskega razvoja
občine.
5.3 VPLIV NA TRAJNO NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
Začasna raba ne sme onemogočati izvedbe trajno načrtovanih prostorskih ureditev in predvidenih
posegov v prostor, vključno z izvedbo pripravljalnih del zanje.
S predlagano začasno rabo zemljišč (ureditvijo pokrite tržnice v obstoječem objektu) ne bo onemogočena
izvedba trajno načrtovanih prostorskih ureditev predvidenih z OPPN SRC.
Začasna raba ne bo onemogočala izvedbe trajno načrtovanih prostorskih ureditev, vključno z
izvedbo pripravljalnih del zanje.
5.4 VPLIV NA MOŽNOST POZIDAVE SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
Začasna raba ne sme zmanjševati možnosti pozidave sosednjih zemljišč.
Predvidena začasna raba (ureditev pokrite tržnice v obstoječem objektu) nima vplivov na možnost
pozidave sosednjih zemljišč.
Predvidena ureditev tržnice bo izvedena v okviru objekta in zemljišč v lasti pobudnika lokacijske
preveritve.
Omogočanje začasne rabe zemljišča ne bo imelo vplivov na možnosti pozidave sosednjih
zemljišč.
5.5 POTREBA PO IZVEDBI NOVE OZ. POVEČANJU OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
Začasna raba ne sme terjati izvedbe nove ali povzročiti bistvenega povečanja obremenitve obstoječe
komunalne opreme na območju.
Na območju lokacijske preveritve je že zgrajen obstoječ trgovski objekt – bencinski servis, ki je že
priključen na obvezna omrežja gospodarske javne infrastrukture.
Zaradi začasne preureditve objekta in spremenjene namembnosti ne bo novih potreb po izvedbi oz.
povečanju kapacitet obstoječe komunalne opreme.
Zaradi začasne rabe prostora (ureditev pokrite tržnice) ne bo potrebna izvedba nove komunalne
opreme, prav tako ni predvidenega povečanja obremenitve obstoječe komunalne opreme.
5.6 SKLADNOST S PRAVNIMI REŽIMI
Začasna raba ne sme biti v nasprotju s pravnimi režimi.
Zemljišče, na katerem je predvidena začasna raba se nahaja v naslednjih varovalnih območjih:
• območje kulturne krajine (EŠD 13232), Bled – Ambient Bleda (območje),
• območje stavbne dediščine (EŠD 13362), Bled – Vila Ljubljanska 15 (objekt),
• območje III. stopnje varstva pred hrupom.
Vplivi začasne rabe prostora so primerljivi oz. manjši od vplivov, ki bi jih na območju povzročali po
veljavnem OPPN predvideni objekti v UE/2.
Začasna raba ne bo povečala obremenitev okolja in ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer na
območju.
Možnost pozidave obravnavanega zemljišča je bila s stališča pravnih režimov, ki veljajo na območju že
preverjena v postopku priprave OPPN SRC.
Območje kulturne krajine (EŠD 13232), Bled – Ambient Bleda in območje stavbne dediščine (EŠD
13362), Bled – Vila Ljubljanska 15
Prenova objekta bo izvedena skladno s pogoji pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
-

-

Območje III. stopnje varstva pred hrupom
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Hrup, ki je povezan z realizacijo predvidene začasne rabe ne bo vplival na obstoječo obremenjenost
območja s hrupom.
Začasna raba ni v nasprotju s pravnimi režimi.
ZAKLJUČEK
Predlagana začasna raba zemljišča je skladna z namensko rabo prostora in namensko rabo sosednjih
zemljišč ter ne bo povzročala škode ali vplivov na okolje, ki bi jih bilo potrebno preveriti v za ta namen
določenih postopkih (postopek celovite presoje vplivov na okolje - CPVO).
Načrtovana začasna raba (ureditev pokrite tržnice) je skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni
list RS, št. 37/18) razvrščena med 1 Stavbe, CC-SI: 12301 Trgovske stavbe in se jo umešča v ureditvenih
območjih naselij kot dopolnitev k obstoječi oz. predvideni pozidavi.
Predlagana začasna raba ni v nasprotju z namensko rabo prostora (CDd) in ne onemogoča
izvajanja prostorskih ureditev, ki jih na obravnavanih in na sosednjih območjih predvideva
veljavni OPPN.
Predlagana začasna raba omogoča le začasno izvajanje dejavnosti na obravnavanem zemljišču
ter s tem smotrno rabo in aktivacijo objekta, ki trenutno ni v uporabi.

6.

PREDLOG PIP ZA IZVAJANJE ZAČASNE RABE PROSTORA

•

Za obstoječi objekt na zemljišču parc. št. 106/9 k.o. Želeče, oznaka objekta v OPPN SRC: LJ 15a,
je poleg vzdrževanja objekta in rekonstrukcije dopustna tudi sprememba namembnosti v trgovski
objekt (12301 Trgovske stavbe) z namenom vzpostavitve začasne rabe objekta, za obdobje največ
7 let.

7.

ČAS IZVAJANJA ZAČASNE RABE PROSTORA

Začasna raba prostora je predvidena do izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev, določenih v veljavnem
OPPN, vendar največ za obdobje 7 let od sprejema Sklepa o lokacijski preveritvi.
V kolikor bi do realizacije z OPPN predvidene rešitve krožišča Ljubljanske ceste s Severno razbremenilno
cesto prišlo prej kot v 7 letih, se bodo zunanje ureditve (predvsem dostop na območje) na območju
lokacijske preveritve prilagodile novo predvidenim rešitvam v OPPN.
8.
•
•
•
•
•
•
9.

SEZNAM VIROV IN DODATNE DOKUMENTACIJE
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14,
40/14 - popr., 14/15, 48/16 - obv. razlaga, 60/17 - obv. razlaga, 7/18 - obv. razlaga, 29/18, 44/1) (OPN
Bled)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severno razbremenilno cesto na
Bledu (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/14) (OPPN)
Spletni portal PISO
GURS - prostorski portal RS
Spletni portal eProstor
Elektronka Zemljiška knjiga
GRAFIČNE PRILOGE K LOKACIJSKI PREVERITVI

1. Prikaz meje območja lokacijske preveritve na izseku iz OPN Bled (M 1:10.000, 1:500)
2. Prikaz meje območja lokacijske preveriva na katastrskem načrtu (M 1:500)
3. Prikaz meje območja lokacijske preveritve na ortofoto posnetku (M 1:500)
4. Prikaz območja lokacijske preveritve v vektorski obliki
Podatek je pripravljen v obliki enovitega topološko pravilnega poligona, v državnem koordinatnem sistemu
D96/TM.
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Vektorski podatek vsebuje naslednje opisne podatke:
ATRIBUT
FID
POV

FORMAT ZAPISA
1
1190,15

OPIS
Enolični identifikator območja
Površina območja v m2

5. Prikaz izvornega območja lokacijske preveritve
Podatek je pripravljen v obliki enovitega topološko pravilnega poligona, v državnem koordinatnem sistemu
D96/TM.
Vektorski podatek vsebuje naslednje opisne podatke:
ATRIBUT
FID
PNRP_ID

FORMAT ZAPISA
1
1022, 1061

EUP_OZN
POV
EUP_OZN
POV

BL-23
18800,33
BL-24
115977,88

OPIS
Enolični identifikator območja
Šifra namenske rabe iz šifranta namenske rabe določena v
skladu s tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih
aktov v digitalni obliki
Oznaka enote urejanja prostora
Površina območja v m2
Oznaka enote urejanja prostora
Površina območja v m2

6. Izsek iz zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju lokacijske preveritve
Podatek zemljiškokatastrskega prikaza za parcele na območju lokacijske preveritve je pripravljen v obliki
enovitega topološko pravilnega poligona. Podatek je pridobljen s strani GURS in ni bil spremenjen.

10. SEZNAM PRILOG K ELABORATU LOKACIJSKE PREVERITVE
-

Priloga 1: Mnenja nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve za del območja
OPPN za severno razbremenilno cesto na Bledu
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M 1:10.000

IZSEK IZ OPN Občine Bled (namenska raba prostora)
PRIKAZ MEJE OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE

IZVORNO
OBMOČJE
BL-24

M 1:10.000, 1:1000
LEGENDA:
MEJA EUP
MEJA IZVORNEGA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE
MEJA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE

IZVORNO
OBMOČJE
BL-23

M 1:1000

S

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL
OBMOČJA BL-23
pripravljavec:

Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

investitor:

Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

projekt:

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL OBMOČJA OPPN ZA
SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU
(za zemljišča parc. št. 106/9, 106/18 in 106/19, vse k.o. Želeče)

naslov risbe:

IZSEK IZ OPN Občine Bled
ID
(namenska raba prostora)
PRIKAZ MEJE OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE
merilo:

odg. prostorski
načrtovalec:

Evgenija PETAK,
univ. dipl. inž. arh.

id. št.:

sodelavec:

Aljaž LEPŠINA, mag. inž. arh. urb.

datoteka:

sodelavec:

datum:

A-1111
P157080_LP.dwg

6/2021

št. projekta:
št. načrta:
št. risbe:

2477
1:1000
P 157080
P 157080
1

KATASTRSKI NAČRT
PRIKAZ MEJE OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE

M 1:500
LEGENDA:
DOKONČNE PARCELNE MEJE
PARCELNE MEJE - informativne
MEJA EUP
MEJA IZVORNEGA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE
MEJA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE

BL-23
43.8

21.0

64.8

BL-24
S

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL
OBMOČJA BL-23

BL-23

pripravljavec:

Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

investitor:

Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

projekt:

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL OBMOČJA OPPN ZA
SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU
(za zemljišča parc. št. 106/9, 106/18 in 106/19, vse k.o. Želeče)

naslov risbe:

KATASTRSKI NAČRT
ID
PRIKAZ MEJE OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE
merilo:

odg. prostorski
načrtovalec:

Evgenija PETAK,
univ. dipl. inž. arh.

id. št.:

sodelavec:

Aljaž LEPŠINA, mag. inž. arh. urb.

datoteka:

sodelavec:

datum:

A-1111
P157080_LP.dwg

6/2021

št. projekta:
št. načrta:
št. risbe:

2477
1:500
P 157080
P 157080
2

ORTOFOTO POSNETEK
PRIKAZ MEJE OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE

M 1:500
LEGENDA:
DOKONČNE PARCELNE MEJE
PARCELNE MEJE - informativne
MEJA EUP
MEJA IZVORNEGA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE
MEJA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE

BL-23

BL-24

MEJA EUP

MEJA IZVORNEGA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE

S

MEJA OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE
OBMOČJE OPPN SRC

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL
OBMOČJA BL-23

BL-23

pripravljavec:

Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

investitor:

Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled

projekt:

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL OBMOČJA OPPN ZA
SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU
(za zemljišča parc. št. 106/9, 106/18 in 106/19, vse k.o. Želeče)

naslov risbe:

ORTOFOTO POSNETEK
ID
PRIKAZ MEJE OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE

merilo:

odg. prostorski
načrtovalec:

Evgenija PETAK,
univ. dipl. inž. arh.
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Na podlagi poziva Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled (v nadaljevanju: Občina Bled),
izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na
podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–
2) in na podlagi 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju
ZVKD-1) naslednje

MNENJE O USTREZNOSTI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE
ZA DEL OBMOČJA OPPN ZA SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU
Z VIDIKA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE

1. Podatki o vlogi
Občina Bled je z vlogo 35035-4/2021-9 z dne 11. 6. 2021, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje
o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN za severno razbremenilno
cesto na Bled.
V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika občine Bled, kjer je bilo dosegljivo gradivo:
- Elaborat lokacijske preveritve za del območja OPPN za severno razbremenilno cesto
na Bled (izdelal: Protim Ržišnik Perc d. o. o., Šenčur, št. projekta 157530, junij 2021).

2. Mnenje h gradivu lokacijske preveritve
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Kranj (št. zadeve 3501-0026/2021-5
posredovano po elektronski pošti dne 23. 7. 2021).

Del območja na jugu OPPN, na območju nekdanje bencinske črpalke, se za obdobje 7 let
namenja začasni rabi za potrebe pokrite tržnice. Gre za uporabo obstoječega objekta, ki se mu
z začasno rabo dovoli druga dejavnost. Obravnavano območje leži v območju enote kulturne
dediščine EŠD 13232 Bled - Ambient Bleda ob enoti kulturne dediščine EŠD 13362 Bled - Vila
Ljubljanska 15. Menimo, da določitev začasne rabe, ki omogoča dejavnost tržnice v obstoječem
objektu nekdanje bencinske črpalke, ne ovira varstva kulturne dediščine.
Predvidene ureditve z vidika varstva kulturne dediščine so sprejemljive, Ministrstvo zato k
elaboratu izdaja pozitivno mnenje.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Jadranka Plut
podsekretarka

po pooblastilu št. 020-13/2021/4
z dne 20.7.2021
mag. Ksenija Kovačec Naglič
vodja
Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino
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