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B. KRITERIJ ZA INDIVIDUALNA ODSTOPANJA OD PROSTORSKO IZVEDBENIH 
POGOJEV 

kriteriji Ocena skladnosti 

 DA NE NIMA VPLIVA 

Odstopanje od prostorsko izvedbenih 
pogojev ne zahtevajo drugačne rabe 
prostora. 

         

   
opombe:  

Namenska raba obravnavanega območja ostaja IG. Namenska raba in dejavnosti so skladne 
z OPN. Obravnavano območje se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, 40/2014-popr., 14/2015-1. sprem., 
48/2016-obv.razl., 7/2018-obv.razl., 29/2018-2.sprem., 44/2019-3.sprem.) – v 
nadaljevanju OPN in Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
RE-6 (LIP Bled) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2018). 
 
EUP: RE-6 
PNRP: IG – gospodarske cone 
 

KRITERIJ DOPUSTNOSTI INDIVIDUALNIH ODSTOPANJ 

Skladnost z javnim interesom in cilji 
prostorskega razvoja občine. 

         

   
opombe:  

Predlagana gradnja stavbe za odpremno logistiko je skladna s cilji prostorskega razvoja 
občine. Z OPN Bled določena namenska raba območja je IG (gospodarske cone) s 
predlaganimi odstopanji ne bo spremenjena. Urbanistični parametri določeni z veljavnim 
OPPN, ki niso predmet te lokacijske preveritve, ne bodo preseženi (namenska raba in 
izraba zemljišč). 
Možnost pozidave sosednjih zemljišč so 
nezmanjšane 

   

opombe:  
 

Umestitev stavbe za odpremno logistiko ne bo spremenila možnosti pozidave sosednjih 

zemljišč, tako znotraj območja kompleksa LIP BLED kot tudi izven območja OPPN. Območje 

je navezano na javno cesto preko obstoječega priključka. Lokacija stavbe za odpremno 

logistiko ne onemogoča prometnega in intervencijskega dostopa do obstoječih objektov znotraj 

kompleksa LIP BLED. 

Skladnost z gradbenim namenom 
prostorskega izvedbenega akta 

   

opombe:  

Investicijska namera je gradnja stavbe za odpremno logistiko, kar je skladno s predpisano 
namensko rabo prostora v OPN, to je IG – površine za gospodarske cone. Skladiščna 



stavba za odpremno logistiko predstavlja predfazo, ki bo v uporabi do začetka gradnje 
prizidka skladiščno-logističnega objekta (na območju E-3.1) in nadstrešnice (na območju 
E-2). Pred začetkom gradnje, ki jo za območje določa OPPN, bo pomožni objekt 
odstranjen. 
Upoštevani so drugi prostorsko izvedbeni 
pogoji 

   

opombe:  

Razen naštetih odstopanj so upoštevani drugi prostorsko izvedbeni pogoji. 

Gradnja ne spremeni načrtovanega videza 
območja in ne povzroči motečega vpliva na 
podobo naselja ali krajine. 

         

   
opombe:  

Predlagano individualno odstopanje je skladno z gradbenim namenom prostorsko 
izvedbenega akta (OPPN). Predlagana individualna odstopanja ne bo bistveno spremenila 
načrtovanega videza območja. 
Gradnja ne poslabša bivalnih in delovnih 
razmer na območju. 

         

   
opombe:   

Poseg ne bo imel bistveno večjih vplivov na okolico, kot jih imajo ostale dopustne gradnje 
v tej namenski rabi prostora. 

          

   
opombe:   

Ustrezno upoštevano.   

Skladnost s pravnimi režimi ali sprejetimi 
državnimi prostorskimi izvedbenimi akti. 

   

Zemljišča, na katerih je predvideno individualno odstopanje se nahajajo v naslednjih 
varovalnih območjih:  
• prispevno območje kopalnih voda Blejskega jezera in prispevno območje Blejskega 
jezera; • erozijsko območje z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi;  
• območje daljinskega vpliva naravovarstvenih območij (ZO 647, ZO 651);  
• IV. stopnja varstva pred hrupom Vplivi individualnega odstopanja so primerljivi oz. ne 
presegajo vplivov ureditev, ki so dopustne in predvidene na območju OPPN.  
Skladnost s pravnimi režimi je bila preverjena v postopku OPPN in v postopku CPVO, v 
okviru katerega je bilo izdelano Okoljsko poročilo. V Okoljskem poročilu so opredeljeni 
omilitveni ukrepi, s katerimi se zagotavlja sprejemljivost vplivov posegov na okolje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. KRITERIJI ZA INDIVIDUALNA ODSTOPANJA OD PROSTORSKO IZVEDBENIH 
POGOJEV 
Na območju lokacijske preveritve: − je znotraj E-2 in E-3.1 dopustna umestitev 
nezahtevnih objektov, ki so proizvod – objekt, katerih oblikovanje lahko odstopa 
od objekta, h kateremu pripadajo; − umestitev proizvoda – objekta lahko presega 
gradbeno mejo med E-2 in E-3.1; − izvedba vzhodne stranice proizvoda-objekta 
kot protihrupne stene z ozelenitvijo z zunanje strani ni potrebna, − ob gradnji 
proizvoda-objekta je dopustno odstopanje od predpisane etapnosti, in sicer ob 
gradnji objektov v enoti E-2 ni potrebno urediti vstopnega območja južno od 
dovozne ceste (zunanje ureditve, parkirišča in pripadajoč obodni zeleni pas). 

opombe:  

Elaborat lokacijske preveritve je skladen z določili četrtega odstavka 131. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) (ZUReP-2). 
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1. NAMEN IN CILJ LOKACIJSKE PREVERITVE 

 
Investitor in hkrati pobudnik lokacijske preveritve, Lip Bled d.o.o., je lastnik zemljišč, ki se urejajo z 
Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
34/2014, 40/2014-popr., 14/2015-1. sprem., 48/2016-obv.razl., 7/2018-obv.razl., 29/2018-2.sprem., 
44/2019-3.sprem.) – v nadaljevanju OPN in Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje RE-6 (LIP Bled) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2018) – v nadaljevanju OPPN. 
 
Na obravnavanih zemljiščih se nahaja obstoječ proizvodno skladiščni in upravni kompleks investitorja. Na 
severnem delu kompleksa, ob skladiščnih stavbah, želi investitor za potrebe logistike umestiti stavbo za 
odpremno logistiko, ki bo proizvod – objekt. Predlagana gradnja bo predstavljala predfazo urejanja 
območja, ki ni bila predvidena med sprejemom OPPN. Stavba za odpremno logistiko bo funkcionalno  
dopolnjevala obstoječo pozidavo. 
 
Predvidena stavba bo umeščena na lokaciji dobav in odpreme na severnem delu območja. Na obstoječih 
manipulativnih površinah je predvidena umestitev pomožnega objekta, ki bo služil za odpremno logistiko 
(za potrebe skladiščenja izdelkov pred odpremami). V obstoječem stanju se izdelki na paletah skladiščijo 
na zunanjih površinah ter čakajo na nalaganje na tovorna vozila za odpremo. Za nalaganje palet z izdelki 
na tovorna vozila se uporablja plinski viličar. V primeru dežja se pripravljene palete z viličarjem vsakič 
sproti premikajo pod nadstrešnico ob skladiščnem objektu, saj bi padavine lahko poškodovale lesene 
izdelke. Po umestitvi stavbe za odpremno logistiko delovanje viličarja za potrebe umikanj izdelkov s 
prostih površin pod nadstrešnico v primeru padavin ne bo več potrebno. Stavba za odpremno logistiko bo 
optimizirala procese znotraj kompleksa investitorja. 
 
Ker predvidena zasnova novega objekta ni povsem skladna z določili veljavnega OPPN, se za predvidena 
odstopanja predlaga izvedba lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev. 
 
Zaradi navedenega se je investitor odločil, da Občini Bled poda pobudo, da mu z izvedbo lokacijske 
preveritve, za namen izpolnitve njegove investicijske namere, dopusti individualno odstopanje od 
prostorsko izvedbenih pogojev OPPN. 
 
Predvidena odstopanja od OPPN so sledeča: 

• Stavbe za odpremno logistiko (proizvod-objekt) niso navedene med dopustnimi nezahtevnimi objekti. 
Oblikovanje proizvoda- objekta ne bo popolnoma skladno z objektom, h kateremu pripada (skladiščni 
objekt na zemljišču parc. št. 322/6, k.o. Rečica. 
 

• Umestitev stavbe za odpremno logistiko je predvidena v dveh enotah (E-2 in E-3.1), ki so opredeljene 
s površinami za razvoj objektov in omejene z gradbenimi mejami. Predvideni objekt bo presegal 
gradbeno mejo med E-2 in E-3.1.  

 

• Izvedba vzhodne stranice proizvoda-objekta kot protihrupne stene z ozelenitvijo z zunanje strani ni 
smiselna glede na to, da se umešča proizvod-objekt. 

 

• Umestitev stavbe za odpremno logistiko (proizvod-objekt) je predvidena kot predfaza – faza pred 
začetkom urejanja območja kot je bilo predvideno z OPPN. Ob gradnji predfaze ni predvidena 
ureditev vstopnega območja južno od dovozne ceste. 

 
Predlagana individualna odstopanja so še vedno skladna z osnovno namero prostorske izvedbene 
regulacije veljavnega OPN in ne povzročajo konfliktov v prostoru.  
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2. OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE 

 
2.1 OPIS LOKACIJE 
 
Območje obravnave se nahaja severno od Bleda, na zahodnem robu naselja Rečica in znotraj kompleksa 
LIP BLED. 
 
Območje predstavlja zemljišča, znotraj obratujočega proizvodno skladiščnega in upravnega kompleksa, 
ki je večinoma že pozidan. Nahaja se med Rečiško cesto in železniško progo Jesenice – Sežana. 
Območje je na prostorsko izpostavljeni in prometno dobro dostopni lokaciji. 
 

 
Slika 1: Prikaz območja v širšem prostoru (vir: PISO) 

2.2 OBMOČJE LOKACIJSKE PREVERITVE 
 
Območje lokacijske preveritve se nahaja v katastrski občini Rečica (2189). Zemljišča, ki so predmet 
lokacijske preveritve, se nahajajo v EUP RE-6 ter se trenutno urejajo z OPPN. 
 

 

LEGENDA 
 območje 

lokacijske 
preveritve 

Slika 2: Prikaz območja lokacijske preveritve v ožjem prostoru (vir: PISO) 
  

BLED 

REČICA 

OBMOČJE 
LOKACIJSKE 
PREVERITVE 
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2.3 SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL, KI SO PREDMET LOKACIJSKE PREVERITVE 
 

 
parc. št.  k.o. 

površina (m2) 
GURS 

površina (m2) 
v LP  

lastnik 

1. 102/9 Rečica (2189) 3.780 307,35 

LIP, LESNA INDUSTRIJA BLED, D.O.O. 2. 475/5 Rečica (2189) 1.015 210,54 

3. 322/6 Rečica (2189) 64.735 1196,75 

skupaj:    1.714,64 m2  

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

 
Površina območja lokacijske preveritve je 1.714,64 m2. 
(površine so pomerjene iz grafičnih podlog, saj obsegajo le dele zemljiških parcel) 
 
 

2.4 PRIKAZ OBMOČJA LOKACIJSKE PREVERITVE NA IZRISU PARCELE (GURS) 
 

 

LEGENDA 
 območje 

lokacijske 
preveritve 

Slika 3: Prikaz območja lokacijske preveritve na izrisu parcele (vir: Gurs)  
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2.5 PRIKAZ LASTNIŠTVA NA ŠIRŠEM OBMOČJU 
 

 
LEGENDA 

 

območje lokacijske preveritve 

 
LIP BLED d.o.o. 

  zasebni lastnik  

 
Občina Bled 

 

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

2.6 SEZNAM SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ 
 

območje  parc. št.  k.o. površina (m2) lastnik 

RE-1 

1. 340/1 Rečica (2189) 1150 zasebni lastnik 

2. 475/8 Rečica (2189) 447 Občina Bled 

3. 102/11 Rečica (2189) 1198 zasebni lastnik 

4. 475/9 Rečica (2189) 11 Občina Bled 

5. 340/7 Rečica (2189) 1995 zasebni lastnik 

Tabela 2: Seznam zemljiških parcel širšega območja lokacijske preveritve z lastniško strukturo (vir: Javni vpogled v Zemljiško 
knjigo, GURS; marec 2021) 
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3. PROSTORSKI AKT, NA KATEREGA SE NANAŠA LOKACIJSKA PREVERITEV 

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

• Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
34/2014, 40/2014-popr., 14/2015-1. sprem., 48/2016-obv.razl., 7/2018-obv.razl., 29/2018-2.sprem., 
44/2019-3.sprem.) – v nadaljevanju OPN, 

• Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje RE-6 (LIP Bled) (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 29/2018) – v nadaljevanju OPPN. 

 

LEGENDA 

 območje 
lokacijske 
preveritve 

 EUP 
RE-6 

Slika 5: Prikaz območja lokacijske preveritve znotraj EUP RE-6 (vir: PISO) 

 

3.2 URBANISTIČNA IDENTIFIKACIJA OBRAVNAVANIH ZEMLJIŠČ 
 

oznaka enote urejanja prostora (EUP):   RE-6 
 

podrobnejša namenska raba:  IG – gospodarske cone 
 

način urejanja:      OPPN – v veljavi 
 
Na obravnavanem območju je v veljavi OPPN, ki obsega naslednje EUP: RE-6. 
  

EUP 
RE-6 
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3.3 PRIKAZ PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE IZ OPN  
 

 

LEGENDA 

 
območje 
lokacijske 
preveritve 

 EUP 
RE-6 
 

 obm. stanovanj 
 
 

 obm. centralnih 
dej. 
 

 obm. 
proizvodnih dej. 
 

 obm. zelenih 
pov. 
 

 obm. prometnih 
pov. 
 

 gozdna zem. 
 
 

 kmetijska zem. 
 
 

  

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

Podrobnejša namenska raba območja lokacijske preveritve:  

Tabela 3: Podrobnejša namenska raba v EUP, ki zajema območje lokacijske preveritve (vir: PISO)  

 
Podrobnejša namenska raba sosednjih zemljišč:  

Tabela 4: Podrobnejša namenska raba sosednjih zemljišč v EUP (vir: PISO)  

  

EUP: podrobnejša namenska raba: pretežna namembnost območja: 

RE-6 IG – gospodarske cone 
gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim 
prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim 

EUP: podrobnejša namenska raba: pretežna namembnost območja: 

RE-6 IG – gospodarske cone 
gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim 
prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim 

RE-1 

SSvj – stanovanjske površine - 
vaško jedro 

stanovanjske površine vaških jeder, ki so namenjene bivanju, 
kmetijskim in dopolnilnim oziroma spremljajočim dejavnostim 

ZD – druge urejene zelene 
površine 

druge urejene zelene površine vključujejo zelene pasove z 
zaščitno oziroma drugo funkcijo (obcestne zelenice, ločevalni 
zeleni pasovi in zelene bariere ipd.) 
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3.4 IZVLEČEK POGOJEV OPPN NA OBMOČJU LOKACIJSKE PREVERITVE 
 

  
Slika 7: Območje Lokacijske preveritve na izseku iz Ureditvene situacije OPPN (vir: Občina Bled) 

 
Izvleček iz veljavnega OPPN: 
 

8. člen 

(vrste dopustnih gradenj) 

(1) Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste prostorskih ureditev in gradenj: 

• gradnja novih objektov (tudi dozidave in nadzidave v okviru dopustnih kapacitet in gabaritov), 

• rekonstrukcija objektov, 

• vzdrževanje objektov, 

• odstranitve objektov, 

• spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti, 

• postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, 

• gradnja nove ter rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje komunalne, energetske, prometne in druge 

gospodarske infrastrukture. 

 

(2) Na obstoječih objektih, ki ležijo izven gradbenih mej in niso predvideni za odstranitev s tem OPPN (prodajno 

razstavni salon: P-1, skladišče na jugu območja: S-1), so poleg odstranitve in nove gradnje (v okviru obstoječih 

gabaritov objekta) dopustne še rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vzdrževanje objektov. 

Na objektih, ki se nahajajo izven območij za razvoj objektov in so v grafičnem načrtu 4.1a Zazidalna situacija – 

obstoječe stanje predvideni za odstranitev, je dopustno le vzdrževanje. 

9. člen 

(vrste dopustnih objektov in dejavnosti) 

(1) Območje OPPN je v OPN Občine Bled opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti oz. gospodarska cona, ki 

je namenjena obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. 

(2) Na območju OPPN so dopustni naslednji objekti in dejavnosti: 

CC-SI 12510 Industrijske stavbe 

CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 

CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe 

CC-SI 12420 Garažne stavbe 

CC-SI 12301 Trgovske stavbe (le kot dopolnilna dejavnost k osnovni proizvodni oz. obrtni dejavnosti) 

CC-SI 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo območju OPPN) 

CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo gasilski domovi) 

CC-SI 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste (samo cestni priključki, prometne površine 

izven vozišča – parkirišča in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za priklopnike teh motornih vozil in za 
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dostavna vozila, ter prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne inštalacije in tehnične naprave in drugi 

objekti, namenjeni varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa) 

CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 

CC-SI 21210 Glavne in regionalne železniške proge (samo naprave in objekti za potrebe železniške proge – 

industrijskega tira) 

CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti 

CC-SI 21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti 

CC-SI 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja 

CC-SI 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti (individualne ali centralne kotlovnice v objektih) 

CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zid, škarpa) 

10. člen 

(splošni pogoji za oblikovanje in umeščanje objektov) 

(1) Pozidava je opredeljena s površinami za razvoj objektov, ki so omejene z gradbenimi mejami, z dopustnim 

faktorjem zazidanosti območja (FZ) in z zahtevanim deležem odprtih bivalnih površin (DOBP). Objekti morajo biti 

locirani znotraj površin za razvoj objektov in v skladu s predpisi s področja graditve objektov in varstva pred požarom. 

(2) Če ni z gradbeno mejo določeno drugače, morajo biti odmiki novih zahtevnih in manj zahtevnih objektov nad 

terenom in pod njim od parcelnih mej najmanj 4,00 m. 

(3) Zahtevni in manj zahtevni objekti morajo biti od javne ceste in drugih javnih površin odmaknjeni najmanj 5,00 m, 

razen če je z gradbeno mejo določen manjši odmik. 

(4) Izven površin za razvoj objektov se lahko umeščajo prometne in manipulativne površine, zelene in odprte bivalne 

površine ter nezahtevni in enostavni objekti. Navedene ureditve in objekti so dopustni tudi znotraj površin za razvoj 

objektov. Umeščanje nadzemnih nezahtevnih in enostavnih objektov, kot so samostojna parkirišča, majhne stavbe 

in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave, v območje med gradbeno mejo objektov ob javni cesti in javno 

cesto, ni dopustno. 

(5) Arhitekturno oblikovanje novih objektov mora biti poenoteno. Tlorisni gabarit je praviloma podolgovat oz. se 

prilagaja tehnološkim procesom in je lahko členjen. Nadstrešnice so lahko zaprte s treh strani do polne višine. 

(6) Fasade morajo biti zasnovane sodobno, s kvalitetnimi in trajnimi materiali. Minimalno 25% površine severne 

fasade upravnega dela objekta na območju E-3 je potrebno izvesti z lesenimi fasadnimi oblogami. Uporabi se lokalno 

značilni les v temno rjavi obdelavi oziroma les, ki se naravno stara in sčasoma osivi. 

(7) Fasade obstoječih objektov je v primeru rekonstrukcije oz. dozidave/nadzidave potrebno poenotiti (barve, 

materiali, ipd.) ter v čim večji možni meri vizualno prilagoditi novogradnjam v območju, tako da se združijo v navidezno 

kompaktno celoto novega objekta. 

(8) Strehe morajo biti oblikovane kot ravne strehe ali strehe z naklonom do 12º. 

(9) Nove strehe ter strehe obstoječih objektov (v primeru rekonstrukcij) je potrebno poenotiti s strehami obstoječih 

objektov, s katerimi se stikajo. Peta fasada kompleksa (strešine) mora biti barvno in oblikovno čim bolj poenotena. 

(10) Na severnem delu območja OPPN, v enotah E-1, E-2 in E-9, morajo biti strehe v čim večji možni meri izvedene 

kot zelene strehe (zazelenjene z vegetacijo). V primeru nadomestitve prodajno razstavnega salona P-1 z novim 

objektom oz. v primeru rekonstrukcije strehe obstoječega objekta, mora biti tudi ta streha izvedena kot zelena streha. 

(11) Na celotnem območju OPPN je na strehah objektov dopustno postavljati sisteme za izrabo sončne energije. 

Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. 

(12) Za vse objekte v javni rabi je treba zagotoviti neovirano uporabo in gibanje funkcionalno oviranim osebam, tako 

zunaj kot znotraj objekta. 

11. člen 

(prostorska ureditev območja OPPN) 

Zazidalna zasnova 

(1) Na območju OPPN je  predvidenih devet površin za razvoj objektov, ki so označene z oznakami od E-1 do E-9. 

(2) Za zgoraj omenjene enote in podenote na območju OPPN so določene naslednje dopustne vrste objektov in 

dejavnosti: 

• E-1: pretežno parkiranje, kot dopolnilne dejavnosti v objektu so dopustne tudi poslovno-upravna, trgovska 

ali storitvena dejavnost; 
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• E-2 in E-5: skladiščna in logistična dejavnost (dopustna samo nadstrešnica oz. nadstrešnice, ki tvorijo 

usklajeno celoto); 

• E-3: poslovno-upravna, skladiščna in proizvodna dejavnost; 

• E-3.1, E-3.2: skladiščna in logistična dejavnost; 

• E-3.3: skladiščna in proizvodna dejavnost; 

• E-3.4: poslovno-upravna, skladiščna in proizvodna dejavnost; 

• E-3.5, E-3.6: skladiščna in proizvodna dejavnost, energetika (energetski objekt); 

• E-4: poslovno-upravna, skladiščna in proizvodna dejavnost (dopustna samo nadstrešnica oz. 

nadstrešnice, ki tvorijo usklajeno celoto ter glavni vhod kot oblikovni poudarek); 

• E-6: skladiščna in logistična dejavnost ter energetika (energetski  objekt); 

• E-7, E-8: skladiščna in logistična dejavnost; 

• E-9: vratarnica z nadstrešnico preko vozišča, z BTP do 100 m2. 

 

(3) Znotraj obstoječih objektov se ohranjajo obstoječe namembnosti, dopustna je tudi sprememba namembnosti v 

okviru dopustnih dejavnosti. 

(4) Severni del območja predstavlja vstopno cono. Glavni dostop je urejen z državne ceste (Rečiška cesta) med enoto 

E-1 in E-2. Glavna interna prometnica je predvidena na zahodnem robu območja in vodi do skrajnega južnega roba 

območja. Namenjena je za potrebe logistike in intervencije. Dopusten je potek prometnice tudi znotraj objektov oz. 

pod nadstrešnicami, ob upoštevanju predpisov s področja graditve objektov in varstva pred požarom. 

(5) Za potrebe dostopa na območje RE-7 je na južnem delu OPPN zagotovljen rezervat za morebitno prometnico. 

Obveznost izvedbe prometnice ter njeno izvedljivost se preveri v fazi izdelave OPPN za območje RE-7. Objekte, ki 

se nahajajo znotraj rezervata prometnice, je potrebno v primeru izvedbe ceste odstraniti in po potrebi nadomestiti 

znotraj površin za gradnjo objektov. 

Dopustna izraba prostora in velikost objektov 

Etažnost: se prilagaja tehnološkim procesom. Dopustne so kletne etaže, v kolikor to dopuščajo geotehnični in 

hidrološki pogoji. Etažnost objekta v E-1 je lahko največ P+1, etažnost objekta v E-9 pa največ P. 

Višina objektov: razen na vstopnem območju (E-1, E-2 in P-1) so objekti lahko visoki največ 11 m, preseganje je 

dopustno le v primeru, če preseganje zahteva tehnološki proces. V E-1 in E-2 so objekti lahko visoki največ 8,5 m. 

Absolutna višina objektov v enoti E-1 lahko presega absolutno višino prodajno razstavnega salona P-1 za največ 2,5 

m. 

FZ: največ 70 % 

DOBP: najmanj 20 % 

12. člen 

(pogoji za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov) 

(1) Za gradnjo in oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov v območju OPPN je potrebno upoštevati predpise, 

ki določajo pogoje za umeščanje tovrstnih objektov. 

(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov: 

• majhna stavba 

• majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave 

• pomožni objekti v javni rabi 

• ograja do višine 2,2 m 

• podporni zid 

• priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja 

• samostojno parkirišče 

• vodno zajetje in objekt za akumulacijo vode in namakanje 

• objekti za oglaševanje 

• pomožni komunalni objekt 

• pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za 

spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov. 

 

(3) Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovno usklajeni z objekti h katerim pripadajo. 

(4) Objekte za oglaševanje, oglaševanje za lastne potrebe ter obveščanje je dopustno postavljati v skladu z določili 

OPN oz. z določili posebnega občinskega odloka o oglaševanju. 
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(5) Na celotnem območju OPPN mora biti grajena in preostala urbana oprema (npr. premična klop, smetnjak, objekt 

javne razsvetljave, ipd.) med seboj poenotena oziroma oblikovno usklajena. 

13. člen 

(splošni pogoji za oblikovanje zunanjih površin) 

(1) Delež odprtih bivalnih površin (DOBP) na celotnem območju OPPN mora biti po izvedbi vseh predvidenih ureditev 

najmanj 20 %. Pri izračunu DOBP se štejejo tudi zazelenitve in tlakovane površine ob objektih in prometnih in parkirnih 

površinah. 

(2) Izbor rastlin za zasaditve mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve. Priporočljiv je 

izbor lokalno značilnih avtohtonih vrst drevesne in grmovne vegetacije ter uporaba avtohtonih travnih mešanic. 

Invazivne rastlinske vrste je potrebno hitro in redno odstranjevati. 

(3) V največji meri se ohranja obstoječa kakovostna drevesa v območju, obstoječe zelene pasove na robovih in 

obstoječo kvalitetno drevnino in se jih smiselno vključuje v nove zelene ureditve. Obod območja se intenzivno zasadi 

z visokodebelno vegetacijo in na delih, kjer zasaditev visokodebelne vegetacije ni izvedljiva oz. ni smiselna, z visokimi 

grmovnicami. Na stiku z najbližjimi stanovanjskimi objekti, kjer ni zadosti prostora za učinkovito zasaditev z 

visokodebelno vegetacijo ali visokimi grmovnicami, je predvidena ozelenitev fasad z izvedbo opornega sistema ob 

stavbah, po katerem se vzpenjajo vzpenjavke. Oporni sistem z vzpenjavkami se izvede ob vzhodni fasadi objektov v 

E-2, E-3.1 in ob delu vzhodne fasade obstoječega proizvodnega objekta, ki meji na zemljišča parc. št. 340/7, 340/8, 

k.o. Rečica. 

(4) Na robovih območja OPPN, ki mejijo na obstoječe stanovanjske površine, je potrebno zasaditi zeleni ločitveni pas 

visoke vegetacije. Med območjem OPPN in območjem RE-7 je potrebno najkasneje do pričetka izvajanja OPPN za 

območje RE-7 zasaditi zeleni ločitveni pas visoke vegetacije v širini od 12 m - 14 m. 

(5) Za potrebe novogradenj je potrebno na območju OPPN urediti površine za mirujoči promet in manipulacijske 

površine. 

(6) Večji del površin za mirujoči promet se zagotavlja na severni strani območja. Znotraj enote E-1 je pred gradnjo 

objektov dopustna ureditev površin za mirujoči promet. V primeru gradnje objekta v E-1 je potrebno parkirna mesta, 

ki se jih ukinja, v celoti nadomestiti znotraj objekta ali na območju OPPN. 

(7) Vsa parkirišča na nivoju terena, ki so večja od 10 PM, je treba ustrezno ozeleniti (1 drevo/4 PM). Sadika novega 

drevesa mora imeti deblo višine najmanj 2,50 m in z obsegom najmanj 8-10 cm. Drevesa morajo biti po parkirišču 

razporejena čim bolj enakomerno. 

(8) Morebitne intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje ali ozelenitev. 

(9) Podporne zidove, višje od 1,0 m, je potrebno ozeleniti z vzpenjavkami. 

(10) Glavni dostopi do objektov in vse javne površine morajo biti urejeni tako, da so uporabni tudi za funkcionalno 

ovirane uporabnike. 

38. člen 

(etapnost izvedbe) 

(1) Pred preureditvijo sistema odvajanja zalednih voda skladno s 33. členom Odloka je dopustna le gradnja v 

severnem delu OPPN (enote E-1, E-2, E-3.1, E-9, prodajno razstavni salon ter zunanje ureditve, parkirišča in zelene 

površine na tem območju). 

(2) OPPN se izvaja glede na potrebe investitorja, lahko v samostojnih etapah ali sočasno, pod pogojem, da 

posamezna etapa predstavlja zaključeno funkcionalno celoto. 

(3) Znotraj posameznih površin za razvoj objektov je skladno z OPPN dopustna gradnja enega ali več objektov, ki se 

lahko gradijo fazno oz. po delih, v kolikor posamezen del predstavlja tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in 

se ga da samostojno uporabljati. 

(4) Hkrati z gradnjo posameznega objekta je potrebno izvesti objektu pripadajoči obodni zeleni pas (npr. ob izvedbi 

objekta v enoti E-7 se izvede obodni zeleni pas na delu med objektom in železnico, v minimalni dolžini objekta, ki je 

predmet gradnje, ter se ga naveže na predvideni oz. obstoječi obodni zeleni pas). 

(5) V primeru naravnih nesreč ali požara so dopustna odstopanja od opredeljene etapnosti. V teh primerih so zaradi 

preprečitve erozije in drugih škod ter nadomestitve ogroženih ali poškodovanih kapacitet dopustne gradnje na vseh 

območjih za gradnjo, ne glede na etapnost. 

Etapnost urejanja zunanjih ureditev na severnem delu območja 
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(6) Najkasneje ob gradnji objektov v enoti E-2 je potrebno urediti tudi vstopno območje južno od dovozne ceste 

(zunanje ureditve, parkirišča in pripadajoči obodni zeleni pas). 

(7) Najkasneje ob gradnji objektov na severnem delu enote E-3.4 je potrebno urediti vstopno območje severno od 

dovozne ceste (zunanje ureditve, parkirišča in pripadajoči obodni zeleni pas) in severno fasado upravnih objektov v 

enoti E-3. 

(8) Predvideni etapi urejanja zunanjih ureditev na severnem delu območja sta prikazani na grafičnem načrtu 4.1b 

Zazidalna situacija z značilnim prerezi in se lahko izvajata v poljubnem zaporedju. 
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4.  PRIKAZ STANJA PROSTORA 

 
4.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA PROSTORA 
 
Širše območje lokacijske preveritve predstavlja delujoč proizvodno skladiščni in upravni kompleks, ki se 
nahaja zahodno od naselja Rečica. 
 

 

LEGENDA 
 območje 

lokacijske 
preveritve 

Slika 7: Ortofoto posnetek območja lokacijske preveritve z označenimi pogledi (vir: PISO) 

Dejavnosti na širšem območju so: poslovna, proizvodna, trgovska in stanovanjska. 
 
Dostopi na območje so iz vzhodne strani preko Rečiške ceste. Ceste in poti znotraj območja so v lasti 
lastnika zemljišč. Na zahodni strani območja poteka železniška proga, ob kateri poteka občinska cesta. 
 
Območje lokacijske preveritve v naravi predstavlja asfaltiran plato, pred obstoječo skladiščno stavbo, ki 
služi kot manipulativna površina. 
 

 
Slika 8: Pogled 1 (vir: lasten vir) 

 

1 

2 

3 
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Slika 9: Pogled 2 (vir: lasten vir) 

 
Slika 10: Pogled 3 (vir: lasten vir) 
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4.2 OBMOČJA VAROVANJ IN VAROVALNIH PASOV 
 
Območje lokacijske preveritve se po podatkih spletnega informacijskega sistema občine PISO nahaja na 
naslednjih območjih varovanj in omejitev: 
 

VRSTA VARSTVA:  OPOMBA: 

Kulturna dediščina NE / 

Varstvo narave DA 
območje daljinskega vpliva naravovarstvenih 

območij (ZO 647, ZO 651) 

Vodovarstveno območje DA 
prispevno območje kopalnih voda Blejskega 

jezera in prispevno območje Blejskega jezera;  

Poplavno ogroženo območje NE / 

Plazljiva in erozijsko ogrožena območja DA opozorilno območje zahtevnih zaščitnih ukrepov 

Potresno nevarno območje DA 
pri projektiranju je treba upoštevati pospešek tal 

0,175 

Območje varstva pred hrupom DA območje IV. stopnje varstva pred hrupom 

Območje državnega prostorskega 

načrta v pripravi 
NE / 

Tabela 5: Območja varovanj (vir: PISO) 
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4.3 OBMOČJA VAROVALNIH PASOV KOMUNALNE OPREME 
 
Območje lokacijske preveritve se po podatkih spletnega informacijskega sistema občine PISO nahaja v 
naslednjih varovalnih pasovih infrastrukturnih omrežij: 
 

SISTEM / OMREŽJE  OPOMBA 

Vodovodno omrežje DA 
obstoječe primarno vodovodno omrežje znotraj 

območja LP 

Omrežje komunalne in padavinske 

odpadne vode 
DA obstoječi mešan gravitacijski vod znotraj območja LP  

Omrežje zemeljskega plina DA 
obstoječe distribucijsko omrežje zemeljskega plina –

omrežni plinovod znotraj območja LP 

Omrežje elektroenergetskih vodov NE 
distribucijsko omrežje električne energije nazivne 

napetosti 20 kV in 0,4 kV izven območja LP 

Komunikacijsko omrežje DA obstoječe komunikacijsko omrežje znotraj območja LP 

Tabela 6: Območja varovalnih pasov – komunalna oprema (vir: PISO)  

Območje lokacijske preveritev se nahaja znotraj varovalnih pasov komunalne in druge infrastrukture. 
 
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
 

 

LEGENDA 

 
območje 
lokacijske 
preveritve 

 vodovod 
 

 kanalizacija 
 

 plinovod 
 

 elektrovod 
 

 komunikacijski 
vod 
 

 
 

  
 

  
 

  

Slika 11: Opremljenost območja z gospodarsko javno infrastrukturo (vir: PISO) 

Na območju so obstoječi interni vodi, ki se priključujejo na GJI izven območja lokacijske preveritve. 
 
  

https://urbinfo.ljubljana.si/web/fileproxy.ashx?path=Profiles/Ljubljana/UrbInfo/OdlokMOL.html#CLEN54
https://urbinfo.ljubljana.si/web/fileproxy.ashx?path=Profiles/Ljubljana/UrbInfo/OdlokMOL.html#CLEN54


Elaborat lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora RE-6 

PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.,  Poslovna cona A 2,  4208 ŠENČUR ,  SLOVENIJA   18/26 

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

4.4 OBMOČJA VAROVALNIH PASOV PROMETNE INFRASTRUKTURE 
 
Območje lokacijske preveritve se po podatkih spletnega informacijskega sistema občine PISO nahaja v 
naslednjih varovalnih pasovih prometnih omrežij: 
 

VRSTA OMREŽJA:  OPOMBA: 

Železniško omrežje NE 
v neposredni bližini poteka regionalna proga 

Jesenice – Sežana 

Cestno omrežje DA 
v območje LP sega varovalni pas občinske ceste (JP), 

v bližini je državna cesta (regionalna cesta III. reda) 

Mestni javni promet NE 
v bližini sta dve avtobusni postaji javnega mestnega 

prometa 

Kolesarsko omrežje NE   

Tabela 7: Območja varovalnih pasov – prometna infrastruktura (vir: PISO)  

Območje lokacijske preveritev se nahaja znotraj varovalnega pasu občinske ceste - JP 512556.  
 
PROMETNO OMREŽJE 
 

 

LEGENDA 

 
območje 
lokacijske 
preveritve 

  
občinska cesta – 
javna pot 
 

 državna cesta – 
regionalna cesta 
III. reda 

 
 

  

Slika 12: Prometno omrežje (vir: PISO) 

V bližini območja lokacijske preveritve je postajališče javnega prometa (avtobusni promet), na območju 
proizvodno skladiščnega in upravnega kompleksa je urejena pokrita kolesarnica. Na severozahodnem in 
severnem robu, med obstoječim kompleksom in železnico, so umeščene večje parkirne površine.  
 
Območje lokacijske preveritve se nahaja izven varovalnega pasu državne ceste R3-634/1094 Gorje – 
Bled. Posegi in rešitve ne bodo negativno vplivali na območje državnih cest (s križišči) in na promet. Za 
obratovanje predvidene stavbe za odpremno logistiko ni predvidena preureditev ali poseg na območje 
državne ceste. Promet bo znotraj območja LIP BLED potekal po obstoječih internih prometnih površinah. 
Ob obratovanju stavbe za odpremno logistiko bo generiran promet s tovornimi vozili, ki bodo do stavbe 
dostopala preko glavnega dostopa na obravnavano območje LIP BLED. Glavni dostop je cestni priključek 
z regionalne ceste R3-634/1094 Gorje – Bled, ki je urejen na nasipu na severni strani objekta prodajnega 
centra. Cestni priključek je izveden s širino vozišča cca. 7,00 m, vzdolžnim pasom za vzdolžno parkiranje 
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tovornih vozil širine 3,50 m in hodnikom za pešce v širini cca. 2,00 m. Odvodnjavanje cestnega priključka 
je urejeno s požiralniki v asfaltni muldi ob zidu oz. robniku. 
Del odprem z lažjimi tovornimi vozili bo izvršen preko cestnega priključka Triglavske ceste na državno 
cesto, ki se nahaja na južnem delu obravnavanega območja LIP BLED. 
Oba priključka na državno cesto sta bila urejena skladno z rekonstrukcijo regionalne ceste (skladno s 
projektom PZI 'Rekonstrukcija Rečiške ceste R3-634 odsek 1094 Gorje – Bled od km 1,6+00 do km 
2,3+20 z ureditvijo pločnika, avtobusnih postajališč in ureditvijo križišča k poslovni coni LIP', PNZ 
svetovanje projektiranje d.o.o., december 2013). 
Za obratovanje predvidene stavbe za odpremno logistiko sta obstoječa cestna priključka ustrezna. 
Prometna analiza priključkov (preveritev prepustnosti, preveritev preglednosti) je bila izdelana že v fazi 
izdelave projektne dokumentacije za ureditev cestnega priključka LIP BLED (Protim Ržišnik Perc d.o.o., 
št. K127712, april 2016). Izhodiščni podatki so zajemali tudi število in tip prometa, ki bo generiran zaradi 
obratovanja predvidene stavbe za odpremno logistiko. 
 
 
4.5 NOVOGRADNJE NA OBMOČJU LOKACIJSKE PREVERITVE  
 
Na območju lokacijske preveritve ni novogradenj, v bližini je bilo dne 21.6.2017 izdano uporabno 
dovoljenje – plinifikacija občine Bled, Rečiška cesta in uvoz LIP Bled.  
 

 

LEGENDA 

 
območje 
lokacijske 
preveritve 

  
uporabno 
dovoljenje 
 

 
 

 
 

  

Slika 13: Upravni akti (vir: PISO) 

 
4.6 LOKACIJSKE PREVERITVE NA OBMOČJU EUP  
 
Za območju EUP RE-6 je bil izdan sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja 
prostora RE-6 Lip Bled, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št.28/2020. 
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5. UTEMELJITEV OBJEKTIVNIH OKOLIŠČIN IN NAMENA LOKACIJSKE PREVERITVE 

 
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 izvedbo predlagane lokacijske preveritve je v 129. členu ZUreP-2, ki dopušča 
možnost manjšega individualnega odstopanja od predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev (v 
nadaljevanju: PIP) za potrebe konkretne investicije, s katerimi se omogoči gradnja ali izvajanje drugih 
posegov v prostor, ki so posledica nepredvidenih interesov v prostoru. 
 
Lokacijska preveritev lahko dopusti le taka odstopanja od predpisanih PIP, ki so še vedno skladna z 
osnovno namero prostorske izvedbene regulacije in ne povzročajo konfliktov v prostoru, temveč jih 
razrešujejo. 
 
Odstopanje od PIP ne sme predvideti drugačne namenske rabe prostora, lahko pa predvidi npr. 
spremembo lege objekta, spremembo velikosti (npr. faktorjev, parcelacije, oblikovanja, priključevanja na 
GJI,…) in spremembo pogojev, ki so povezani s pravnimi režimi. 
 
K izvedbi lokacijske preveritve se lahko pristopi kadar je ugotovljena ena izmed objektivnih okoliščin: 
- fizične lastnosti zemljišča, neprimerno parcelno strukturo, pozidanost ali rabo sosednjih zemljišč in 

druge omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in onemogočajo 
izvedbo investicije, ali pa terjajo nesorazmerne stroške na strani investitorja ali občine; 

- nameravano uporabo gradbenih materialov ter tehničnih in tehnoloških rešitev, ki med pripravo in   
sprejetjem prostorskega izvedbenega akta niso bile poznane ali uporabljene, pa so ustrezne ali 
primernejše od predpisanih z vidika doseganja ciljev urejanja prostora, varstva okolja, učinkovite rabe 
energije ipd; 

- medsebojno neskladnost prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v prostorskem izvedbenem aktu, 
ki je občina še ni uredila s spremembami in dopolnitvami tega akta. 

 
Občina dopusti odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na obstoječih zakonito zgrajenih objektih 
na stavbnih zemljiščih tudi v primeru, če: 
- gre za rekonstrukcijo ali prizidavo obstoječega objekta, ki pomeni spremembo gabaritov, oblike, 

namembnosti ali zunanjega videza obstoječega objekta zaradi uskladitve z bistvenimi zahtevami, kot 
jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev; 

- gre za nadomestno gradnjo, ki pomeni manjše odstopanje glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti 
in zunanjega videza objekta, ki ga nadomešča, če je to potrebno zaradi varovanja javnega interesa; 

- investicijska namera predvideva izvedbo pomožnih objektov, ki jih prostorski izvedbeni pogoji ne 
dopuščajo, če se z njimi dosega boljša funkcionalnost obstoječih objektov. 

 
Individualno odstopanje je dopustno, če: 
- ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine; 
- se z njim lahko doseže gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem upoštevanju 

drugih prostorskih izvedbenih pogojev, nameravana gradnja pa ne bo spremenila načrtovanega videza 
območja, poslabšala bivalnih in delovnih razmer na njem in povzročila motečega vpliva na podobo 
naselja ali krajine; 

- ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč in 
- ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti. 
 
Z lokacijsko preveritvijo občina lahko dopusti individualno odstopanje od posameznega prostorsko 
izvedbenega pogoja, lahko pa tudi določi dodatne prostorske izvedbene pogoje za izvedbo investicijske 
namere. 
 
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. 
Stroški lokacijske preveritve se pobudniku izvedbe lokacijske preveritve zaračunajo na podlagi 132. člena 
ZUreP-2 ter na podlagi Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora 

in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
29/2018). 

 



Elaborat lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora RE-6 

PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.,  Poslovna cona A 2,  4208 ŠENČUR ,  SLOVENIJA   21/26 

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

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. 
 
Za predlagano individualno odstopanje so izpolnjeni pogoji, ki so navedeni v 129. členu ZUre-P-2.  
Obrazložitev izpolnjevanja pogojev je podana v naslednjih poglavjih (5.2 do 5.6): 
 

5.2 UTEMELJITEV OBJEKTIVNIH OKOLIŠČIN ZA PREDLAGANA ODSTOPANJA 
 
Pogoji za oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov 
 
▪ Določila iz veljavnega OPPN:  

12. člen OPPN v drugi točki določa nabor enostavnih in nezahtevnih objektov, ki jih je dovoljeno 
postaviti na območju OPPN. V tretji točki je navedeno, da morajo biti enostavni in nezahtevni objekti 
oblikovno usklajeni z objekti, h katerim pripadajo.  

 
▪ Z lokacijsko preveritvijo predlagano odstopanje določil glede oblikovanja enostavnih in 

nezahtevnih objektov je sledeče: 
Stavbe za odpremno logistiko (proizvod-objekt) niso navedene med dopustnimi nezahtevnimi objekti. 
Oblikovanje proizvoda- objekta ne bo popolnoma skladno z objektom, h kateremu pripada (skladiščni 
objekt na zemljišču parc. št. 322/6, k.o. Rečica. 

 
▪ Obrazložitev objektivnih okoliščin: 

Skladno s tretjo alinejo 3. odstavka 129. člena ZUreP-2 gre v dotičnem primeru za izvedbo pomožnih 
objektov, ki jih prostorski izvedbeni pogoji ne dopuščajo, če se z njimi dosega boljša funkcionalnost 
obstoječih objektov. 

 
Predvidena stavba bo umeščena na lokaciji dobav in odpreme na severnem delu območja. Na 
obstoječih manipulativnih površinah je predvidena umestitev pomožnega objekta, ki bo služil za 
odpremno logistiko (za potrebe skladiščenja izdelkov pred odpremami). V obstoječem stanju se 
izdelki na paletah skladiščijo na zunanjih površinah ter čakajo na nalaganje na tovorna vozila za 
odpremo. Za nalaganje palet z izdelki na tovorna vozila se uporablja plinski viličar. V primeru dežja 
se pripravljene palete z viličarjem vsakič sproti premikajo pod nadstrešnico ob skladiščnem objektu, 
saj bi padavine lahko poškodovale lesene izdelke. Po umestitvi stavbe za odpremno logistiko 
delovanje viličarja za potrebe umikanj izdelkov s prostih površin pod nadstrešnico v primeru padavin 
ne bo več potrebno. Stavba za odpremno logistiko bo optimizirala procese znotraj kompleksa 
investitorja. 
V novi stavbi se bo torej vršil proces odpremne logistike, ki sedaj poteka deloma v sami stavbi, deloma 
na odprtem. Z umestitvijo pomožne stavbe bo logistični proces optimiziran, kar pomeni, da bo 
dosežena boljša funkcionalnost obstoječega kompleksa ter objekta, h kateremu nov objekt pripada. 
Oblikovanje predvidenega objekta je podrejeno njegovi funkciji ter je značilno za proizvode-objekte. 
Oblikovna usklajenost s skladiščno stavbo, h kateri pripada, zaradi navedenih razlogov ne more biti 
v celoti dosežena. 

 
Splošni pogoji za oblikovanje in umeščanje objektov 
 
▪ Določila iz veljavnega OPPN:  

10. člen OPPN določa, da morajo novi objekti upoštevati gradbene meje, v kolikor te niso določene 
pa morajo biti odmiki novih zahtevnih in manj zahtevnih objektov od parcelnih mej najmanj 4,0 m. 

 
▪ Z lokacijsko preveritvijo predlagano odstopanje določil glede splošnih pogojev za oblikovanje 

in umeščanje objektov je sledeče: 
Umestitev stavbe za odpremno logistiko je predvidena v dveh enotah (E-2 in E-3.1), ki so opredeljene 
s površinami za razvoj objektov in omejene z gradbenimi mejami. Predvideni objekt bo presegal 
gradbeno mejo med E-2 in E-3.1.  

 
▪ Obrazložitev objektivnih okoliščin: 

Skladno s tretjo alinejo 3. odstavka 129. člena ZUreP-2 gre v dotičnem primeru za izvedbo pomožnih 
objektov, ki jih prostorski izvedbeni pogoji ne dopuščajo, če se z njimi dosega boljša funkcionalnost 
obstoječih objektov. 
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Predvidena stavba za odpremno logistiko (proizvod-objekt) bo umeščena znotraj površin za razvoj 
objektov, ki sta z OPPN definirani kot E-2 in E-3.1. Površine za razvoj objektov so omejene z 
gradbenimi mejami, ki jih novi objekti ne smejo presegati. V dotičnem primeru gre za umestitev stavbe 
za odpremno logistiko, ki bo umeščena v celoti znotraj površin za razvoj objektov, presegala pa bo 
gradbeno mejo, ki se je skupna E-2 in E-3.1 (razvidno iz slike 7: Območje Lokacijske preveritve na 
izseku iz Ureditvene situacije OPPN (vir: Občina Bled). 
 
Umestitev stavbe za odpremno logistiko znotraj obeh površin za razvoj objektov je vezana na sam 
potek logistike, ki bo potekala iz skladiščne stavbe preko pomožnega objekta (stavba odpremne 
logistike), od koder bodo izdelki odpremljeni. Tovorna vozila na Rečiško cesto dostopajo preko 
obstoječega priključka, ki je navezan na interno prometno omrežje.  

 
Splošni pogoji za oblikovanje zunanjih površin / varstvo pred hrupom 
 
▪ Določila iz veljavnega OPPN:  

13. člen OPPN v 3. odstavku določa, da morajo biti vzhodne fasade objektov ozelenjene z zunanje 
strani. 31. člen OPPN v 2. točki 3. odstavka določa, da morajo imeti objekti v enotah E-2 in E-3.1 
polne oz. zaprte vzhodne stene, tako da bodo v funkciji protihrupne pregrade (proti stanovanjskim 
objektom). 

 
▪ Z lokacijsko preveritvijo predlagano odstopanje določil glede splošnih pogojev za oblikovanje 

in umeščanje objektov je sledeče: 
▪ Izvedba vzhodne stranice proizvoda-objekta kot protihrupne stene z ozelenitvijo z zunanje strani ni 

smiselna glede na to, da se umešča proizvod-objekt. 
 
▪ Obrazložitev objektivnih okoliščin: 

Skladno s tretjo alinejo 3. odstavka 129. člena ZUreP-2 gre v dotičnem primeru za izvedbo pomožnih 
objektov, ki jih prostorski izvedbeni pogoji ne dopuščajo, če se z njimi dosega boljša funkcionalnost 
obstoječih objektov. 

 
Pomožni objekt bo umeščen na lokaciji dobav in odpreme na severnem delu območja. Gradnja ne bo 
klasična ampak bo umeščen proizvod-objekt, kar je ustrezno za predfazo gradenj, ki so bile podlaga 
za veljavni OPPN. Ker bo v nadaljevanju razvoja območja proizvod-objekt nadomeščen s trajnim 
objektom (tu je predvidena večja nadstrešnica za odpremno logistiko in prizidava skladiščne stavbe), 
ozelenjevanje stranice proizvoda-objekta ni smiseln (čas rasti vzpenjavk, odstranjevanje rastlin pred 
gradnjo trajnega objekta). 
OPPN določa tudi, da je potrebno izvesti vzhodno stranico kot protihrupno steno, kar prav tako ni 
smiselno. Po umestitvi pomožnega objekta delovanje viličarja za potrebe umikanj izdelkov s prostih 
površin pod nadstrešnico v primeru padavin ne bo več potrebno, zato bo viličar obratoval redkeje (le 
ob redni pripravi palet na odpremo, kar pomeni manj ur obratovanja viličarja na letni ravni). 
Obremenitve okolja s hrupom ne bodo presežene, tudi v kolikor se protihrupna pregrada ne izvede, 
kar je obrazloženo v elaboratu: Strokovno mnenje o emisijah hrupa v okolju zaradi postavitve 
montažnega šotora za skladiščenje izdelkov pred odpremo, LIP Bled, d.o.o. (izdelal Marbo Okolje, št. 
25/1-2020, datum 09.03.2020). 

 
Etapnost izvedbe 
 
▪ Določila iz veljavnega OPPN:  

38. člen OPPN v 6. odstavku določa, da se najkasneje ob gradnji v enoti E-2 uredi tudi vstopno 
območje južno od dovozne ceste (zunanje ureditve, parkirišča in pripadajoč obodni zeleni pas). 

 
▪ Z lokacijsko preveritvijo predlagano odstopanje določil glede etapnosti izvedbe je sledeče: 
▪ Umestitev stavbe za odpremno logistiko (proizvod-objekt) je predvidena kot predfaza – faza pred 

začetkom urejanja območja kot je bilo predvideno z OPPN. Ob gradnji predfaze ni predvidena 
ureditev vstopnega območja južno od dovozne ceste. 

 
▪ Obrazložitev objektivnih okoliščin: 

Skladno s tretjo alinejo 3. odstavka 129. člena ZUreP-2 gre v dotičnem primeru za izvedbo pomožnih 
objektov, ki jih prostorski izvedbeni pogoji ne dopuščajo, če se z njimi dosega boljša funkcionalnost 
obstoječih objektov. 
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Stavba za odpremno logistiko bo v prostor umeščena kot predfaza urejanja območja, kot je 
predvideno z OPPN. Pomožni objekt bo postavljen na obstoječ asfaltirani plato ob skladiščni stavbi. 
Betonska in zidarska dela ter preoblikovanje terena niso potrebna. Tudi interno prometno omrežje in 
manipulacijske površine so v zatečenem stanju ustrezne in ne zahtevajo preoblikovanja. Boljša 
funkcionalnost obstoječih objektov bo dosežena s samo umestitvijo pomožnega objekta, ki pa ne 
more biti umeščen v kolikor je hkrati potrebna ureditev vstopnega območja južne od dovozne ceste. 
Ob gradnji večje nadstrešnice za odpremno logistiko in prizidavi skladiščne stavbe, kot je predvideno 
v OPPN, pa bo potrebno preoblikovanje terena in izvedba drugačnih manipulacijskih in parkirnih 
površin ter ureditev skladno z OPPN. 
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5.3 USKLAJENOST S CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE 
 
Izhodišča, cilji ter zasnova prostorskega razvoja Občine Bled so določeni v Odloku o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, 40/2014-popr., 
14/2015-1. sprem., 48/2016-obv.razl., 7/2018-obv.razl., 29/2018-2.sprem., 44/2019-3.sprem) - v 
nadaljevanju OPN Bled. 
 
Območje lokacijske preveritve se skladno z usmeritvami za določitev namenske rabe zemljišč po OPN 
nahaja v območju gospodarskih con. 
 
Predlagana gradnja stavbe za odpremno logistiko je skladna s cilji prostorskega razvoja občine. Z OPN 
Bled določena namenska raba območja je IG (gospodarske cone) s predlaganimi odstopanji ne bo 
spremenjena. Urbanistični parametri določeni z veljavnim OPPN, ki niso predmet te lokacijske preveritve, 
ne bodo preseženi (namenska raba in izraba zemljišč). 
 
Javni interes je bil preverjen skozi postopek prostorskega načrtovanja pri sprejemu OPN Bled in OPPN. 
 
Predlagano individualno odstopanje ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja 
Občine Bled. 
 
 
5.4 DOSEGANJE GRADBENEGA NAMENA PROSTORSKEGA AKTA 
 
Investicijska namera je gradnja stavbe za odpremno logistiko, kar je skladno s predpisano namensko rabo 
prostora v OPN, to je IG – površine za gospodarske cone. Skladiščna stavba za odpremno logistiko 
predstavlja predfazo, ki bo v uporabi do začetka gradnje prizidka skladiščno-logističnega objekta (na 
območju E-3.1) in nadstrešnice (na območju E-2). Pred začetkom gradnje, ki jo za območje določa OPPN, 
bo pomožni objekt odstranjen.  
 
Predlagano individualno odstopanje je skladno z gradbenim namenom prostorsko izvedbenega 
akta (OPPN). Predlagana individualna odstopanja ne bo bistveno spremenila načrtovanega videza 
območja. 
 
 
5.5 VPLIV NA MOŽNOST POZIDAVE SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ 
 
Umestitev stavbe za odpremno logistiko ne bo spremenila možnosti pozidave sosednjih zemljišč, tako 
znotraj območja kompleksa LIP BLED kot tudi izven območja OPPN. Območje je navezano na javno 
cesto preko obstoječega priključka. Lokacija stavbe za odpremno logistiko ne onemogoča prometnega in 
intervencijskega dostopa do obstoječih objektov znotraj kompleksa LIP BLED. 
 
Individualno odstopanje ne bo imelo vplivov na možnosti pozidave sosednjih zemljišč. 
 
 
5.6 SKLADNOST S PRAVNIMI REŽIMI IN Z DRŽAVNIMI PROSTORSKIMI AKTI 
 
Zemljišča, na katerih je predvideno individualno odstopanje se nahajajo v naslednjih varovalnih območjih: 
 

• prispevno območje kopalnih voda Blejskega jezera in prispevno območje Blejskega jezera; 

• erozijsko območje z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi; 

• območje daljinskega vpliva naravovarstvenih območij (ZO 647, ZO 651); 

• IV. stopnja varstva pred hrupom 
 
Vplivi individualnega odstopanja so primerljivi oz. ne presegajo vplivov ureditev, ki so dopustne in 
predvidene na območju OPPN. Skladnost s pravnimi režimi je bila preverjena v postopku OPPN in v 
postopku CPVO, v okviru katerega je bilo izdelano Okoljsko poročilo. V Okoljskem poročilu so opredeljeni 
omilitveni ukrepi, s katerimi se zagotavlja sprejemljivost vplivov posegov na okolje. 
 
 
Prispevno območje kopalnih voda Blejskega jezera in prispevno območje Blejskega jezera 
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V Blejsko jezero je preko območja OPPN speljan kanal Radovne, ki v jezero dovaja svežo vodo. V 
omenjeni kanal se v obstoječem stanju in tudi po izvedbi OPPN ne bodo stekale nobene odpadne vode 
z območja OPPN. Utrjene površine na območju so opremljene z lovilniki olj, očiščene vode pa speljane v 
potok Rečica, ki se steka v Savo Dolinko in ne v Blejsko jezero, zato se ne pričakuje negativnih vplivov  
na kopalne vode. 
 
Zaradi gradnje objekta za odpremno logistiko se obstoječega stanja zelenih in utrjenih površin ne 
spreminja. Padavinske vode s strešin se bodo odvajale preko obstoječe interne padavinske kanalizacije 
v odvodnik – potok Rečica. 
 
Erozijsko območje z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi 
 
V strokovni podlagi Elaborat erozijske ogroženosti, ki je bila del veljavnega OPPN, je bilo ugotovljeno, da 
niso potrebni dodatni ukrepi od predvidenih rešitev za potrebe varovanja pred škodljivim delovanjem voda. 
Predvidene rešitve za potrebe varovanja pred škodljivim delovanjem voda se nanašajo na ukrepe za 
odvajanje padavinskih in zalednih vod. Ti ukrepi so predvideni izven območja predvidenega objekta. 
Gradnja na severnem delu območja OPPN je možna še pred preureditvijo sistema odvajanja zalednih 
voda. 

 
Območje daljinskega vpliva naravovarstvenih območij (ZO 647, ZO 651)  
 
Umestitev predvidenega objekta ne bo vplivala na naravovarstvena območja, saj se za njegovo postavitev 
ne izvajajo betonska in zidarska dela ter se na mestu postavitve ne varijo konstrukcijski elementi. 
Obratovanje objekta za odpremno logistiko prav tako ne predstavlja vpliva na naravovarstvena območja. 
 
IV. stopnja varstva pred hrupom 
 
Objekti na območju E-2 in E-3.1 morajo imeti polne oz. zaprte vzhodne stene, tako da bodo v funkciji 
protihrupne pregrade (proti stanovanjskim objektom). Predvideni objekt bo imel V stranico v celoti zaprto 
in bo predstavljal bariero med logističnim delom kompleksa LIP BLED in stanovanjskimi stavbami na 
vzhodu. 
OPPN navaja tudi obvezo znižanja obstoječe zvočne moči izpusta kurilne naprave na dovoljeno raven, 
kar je investitor že izvedel. 
Izdelano je bilo tudi strokovno mnenje o emisijah hrupa v okolju zaradi postavitve montažnega šotora za 
skladiščenje objektov pred odpremo (št. 25/1-2020, izdelal Marbo Okolje d.o.o., marec 2020), s katero se 
dokazuje, da po umestitvi stavbe emisije hrupa ne bodo presegale dovoljenje ravni oz. da se bodo 
obstoječe ravni hrupa znižale. 
 
Individualno odstopanje ni v nasprotju s pravnimi režimi, niti z državnimi prostorskimi akti. 
 

6. PREDLOG INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKO IZVEDBENIH POGOJEV 

 
Na območju lokacijske preveritve: 

− je znotraj E-2 in E-3.1 dopustna umestitev nezahtevnih objektov, ki so proizvod – objekt, katerih 
oblikovanje lahko odstopa od objekta, h kateremu pripadajo; 

− umestitev proizvoda – objekta lahko presega gradbeno mejo med E-2 in E-3.1; 

− izvedba vzhodne stranice proizvoda-objekta kot protihrupne stene z ozelenitvijo z zunanje strani ni 
potrebna, 

− ob gradnji proizvoda-objekta je dopustno odstopanje od predpisane etapnosti, in sicer ob gradnji 
objektov v enoti E-2 ni potrebno urediti vstopnega območja južno od dovozne ceste (zunanje ureditve, 
parkirišča in pripadajoč obodni zeleni pas). 

 

7. SEZNAM VIROV IN DODATNE DOKUMENTACIJE 

 
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

34/2014, 40/2014-popr., 14/2015-1. sprem., 48/2016-obv.razl., 7/2018-obv.razl., 29/2018-2.sprem., 
44/2019-3.sprem), 

- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje RE-6 (LIP Bled) (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 29/2018), 
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- Prostorsko informacijski sistem PISO, 

- GURS - prostorski portal RS, 
- Spletni portal eProstor. 
 

8. GRAFIČNE PRILOGE K ELABORATU LOKACIJSKE PREVERITVE 

 
1. Prikaz meje območja lokacijske preveritve na izseku iz OPN Bled  (M 1:4000) 
2. Prikaz meje območja lokacijske preveritve na katastrskem načrtu (M 1:1000) 
3. Prikaz meje območja lokacijske preveritve na ortofoto posnetku (M 1:1000) 

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

ATRIBUT FORMAT ZAPISA OPIS 

FID 1 Enolični identifikator območja 

POV 1714,64 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 FORMAT ZAPISA OPIS 

FID 1 Enolični identifikator območja 

PNRP_ID 1032 Šifra namenske rabe iz šifranta namenske rabe določena v 
skladu s tehničnimi pravili za pripravo občinskih prostorskih 
aktov v digitalni obliki 

EUP_OZN RE-6 Oznaka enote urejanja prostora 

PEUP_OZN / Oznaka podenote urejanja prostora  

POV 83396,40 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. 
 

9. SEZNAM PRILOG K ELABORATU LOKACIJSKE PREVERITVE 

 
- Priloga 1: Strokovno mnenje o emisijah hrupa v okolju zaradi postavitve montažnega šotora za 

skladiščenje izdelkov pred odpremo, izdelal Marbo Okolje d.o.o., št. 25/1-2020, 9.3.2020,  
- Priloga 2: Gradbeno dovoljenje za proizvodno skladišče št. 351-277/77-7, z dne 16.11.1977 ter 

Uporabno dovoljenje za proizvodno skladišče in pokrito skladišče št. 351-277/77-7, z dne 
12.12.1978, 

- Priloga 3: Mnenja nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve. 
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SEZNAM PRILOG 
 

Priloga 1:  Prikaz umestitve načrtovanega montažnega skladiščnega šotora na območju LIP 

BLED, d.o.o.  (1 list) 

Priloga 2:  Karte pričakovanih ravni hrupa družbe LIP BLED, d.o.o. na Bledu po izvedbi 

posega na višini 5,0 m (4 listi) 

Priloga 3: Karte skupne obremenitve okolja s hrupom (obratovanje LIP Bled, d.o.o. s 

šotorom ter obratovanje cest in železnice) v letu 2045 na višini 5,0 m (4 listi) 
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1. OPIS NAMERAVANEGA POSEGA IN RAZLOGOV ZANJ  

 

V družbi LIP Bled, d.o.o., na lokaciji dobav in odpreme v severnem delu proizvodnega objekta 

na pripadajočih asfaltnih površinah načrtujejo postavitev montažnega skladiščnega šotora za 

potrebe skladiščenja izdelkov pred odpremami.  

 

V obstoječem stanju se namreč izdelki na paletah skladiščijo na zunanjih površinah ter čakajo 

na nalaganje na tovorna vozila za odpremo. Za nalaganje palet z izdelki na tovorna vozila se 

uporablja plinski viličar Hyster H3.00XM, katerega zvočna moč je ocenjena na Lw'=100 dBA, 

zvočna moč na dolžinski meter pa Lw=75 dBA (4). 

 

V primeru dežja se pripravljene palete z viličarjem vsakič sproti premikajo pod nadstrešnico 

ob proizvodnem objektu, saj bi padavine lahko poškodovale lesene izdelke. Po postavitvi 

skladiščnega šotora delovanje viličarja za potrebe umikanj izdelkov s prostih površin pod 

nadstrešnico v primeru padavin ne bo več potrebno, zato bo navedeni viličar obratoval le ob 

redni pripravi palet na odpremo, kar pomeni manj ur obratovanja viličarja na letni ravni. 

 

2. NAČRTOVANI MONTAŽNI SKLADIŠČNI ŠOTOR 

 

Načrtovani šotor se bo postavil na asfaltiranih površinah v severnem delu proizvodnega 

objekta. Gre za kovinsko konstrukcijo maksimalne višine 11,0 m, čez katero je napeta tekstilna 

ponjava z lakiranega poliestra gostote 900 g/m2. Lokacija in tloris načrtovanega šotora sta 

razvidni iz priloge 1 tega mnenja. Gre za šotor v približni obliki črke »L« s stranico, vzporedno 

s severno fasado proizvodnega objekta,  dolžine 38,5 m in širine 32,0 m z izsekom na 

severovzhodni strani šotora dimenzij 14,0 x 11,5 m. Odprtine za dovoz in odvoz tovornih vozil 

bodo izvedene na severni in zahodni strani. Na vzhodni strani bodo stranice izvedene s polno 

ponjavo brez odprtin ter z dodatno zaporo stranic s zvočno izolirno ponjavo zvočne izolirnosti 

Rw=16 dBA (5). 

 

Načrtovani objekt – montažni skladiščni šotor hkrati z najbližjima stavbama z varovanimi 

prostori prikazujemo na sliki 1. 
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Slika 1: Situacija načrtovanega objekta, lokacija zvočno izolirne ponjave in najbližjih stavb z varovanimi 

prostori SO1 in SO2. 
Legenda: Zelena večkotnika – obstoječi objekti družbe LIP Bled d.o.o., rdeči večkotnik – načrtovani montažni skladiščni šotor, rumena 

pravokotnika – najbližji stavbi z varovanimi prostori SO1 in SO2, svetlo modri zvezdi – mesti ocenjevanja hrupa MO1 in MO2, modri puščici 
– odprtini v montažnem šotoru za dovoze in izvoze tovornih vozil, roza črta – lokacija namestitve dodatne zvočno izolirne ponjave. 

 

3. NAJBLIŽJE STAVBE Z VAROVANIMI PROSTORI 

 

Iz slike 1 je razvidno, da sta načrtovanemu montažnemu skladiščnemu šotoru najbližji 

naslednji stavbi: 

 stavba SO1 na naslovu Rečiška cesta 61, 

 stavba SO2 na naslovu Rečiška cesta 59. 

 

Pred njima smo za potrebe ocenjevanje ravni hrupa določili mesti ocenjevanja hrupa na 

naslednjih lokacijah: 

 MO1 pred objektom SO1 na lokaciji z GK koordinatama: X= 430141, Y= 137539, 

 MO2 pred objektom SO2 na lokaciji z GK koordinatama: X= 430158, Y= 137494. 

 

2.2. STOPNJE VARSTVA PRED HRUPOM IN MEJNE VREDNOSTI 

Območje posega oziroma območje postavitve za nov šotor se nahaja v EUP RE 6, kjer je 

skladno z OPN Bled določena namenska raba IG – gospodarske cone. OPN Bled v 126. členu 

določa stopnje varstva pred hrupom. Za območja gospodarskih con je določena IV. stopnja 

SO1 

SO2 

Prodajni salon, 

inženiring 

Proizvodni objekt 
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varstva pred hrupom (v nadaljevanju SVPH), kar je skladno z Uredbo o mejnih vrednostih 

kazalcev hrupa v okolju (v nadaljevanju Uredba hrup).  

 

Stavbi z varovanimi prostori SO1 in SO2 se nahajata v EUP RE 1, kjer je določena namenska 

raba SSvj – Stanovanjske površine – vaško jedro. Skladno z določili 126. člena Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Bled je za območja z namensko rabo SSvj določena III. 

SVPH, kar je skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.  

 

V skladu z določili Uredbe hrup obsega III. stopnja varstva pred hrupom naslednja območja 

podrobnejše namenske rabe prostora: 

 območje stanovanj: stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne 

namene, površine podeželskega naselja ali počitniških hiš, 

 območje centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti ali druga 

območja centralnih dejavnosti, 

 posebno območje: površine športnih centrov ali površine za turizem, 

 območje zelenih površine: površine za oddih, rekreacijo in šport, parki, površine za 

vrtičkarstvo, druge urejene zelene površine ali pokopališča, 

 površine razpršene poselitve, 

 razpršeno gradnjo. 

 

IV. stopnja varstva pred hrupom v skladu z določili Uredbe hrup v okolju naslednja območja 

podrobnejše namenske rabe prostora: 

 gospodarske cone ali površine z objekti za industrijsko proizvodnjo, 

 območje prometne infrastrukture, 

 območje energetske infrastrukture, 

 območje komunikacijske infrastrukture, 

 območje okoljske infrastrukture, 

 območje vodne infrastrukture, 

 območje mineralnih surovin: vse površine, 

 območje kmetijskih zemljišč: vse površine, razen površin na mirnem območju na 

prostem, in 

 območje gozdnih zemljišč: vse površine, razen površin na mirnem območju na prostem. 

 

Dovoljene mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom smo 

zbrali v tabeli 1. 
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Tabela 1: Dovoljene mejne vrednosti  kazalcev hrupa za III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom 

Vrsta ravni 
Ldan 

(dBA) 

Lvečer 

(dBA) 

Lnoč  

(dBA) 

Ldvn 

(dBA) 

III. stopnja varstva pred hrupom 

mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom - - 50 60 

mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom 

zaradi prometnih površin*  

- - 59 69 

mejna vrednost konične ravni hrupa L1 za napravo, industrijski objekt  85 70 70 - 

mejna vrednost kazalcev hrupa za napravo, obrat, industrijski objekt 58 53 48 58 

Mejna vrednost kazalcev hrupa za linijske vire hrupa 65 60 55 65 

IV. stopnja varstva pred hrupom 

mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom - - 65 75 

mejna vrednost kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom 

zaradi prometnih površin*  

- - 80 80 

mejna vrednost konične ravni hrupa L1 za napravo, industrijski objekt  90 90 90 - 

mejna vrednost kazalcev hrupa za napravo, obrat, industrijski objekt 73 68 63 73 

Mejna vrednost kazalcev hrupa za linijske vire hrupa 70 65 60 70 

Opomba:  
* s prometnimi površinami je povzeto obratovanje enega ali več linijskih virov hrupa (cesta, železniška proga) ali linijskega vira hrupa in 

večjega letališča ali linijskega vira hrupa in pristanišča v skladu z določili 2. odstavka 5. člena Uredbe hrup. 

 

Kazalec dnevne ravni hrupa Ldan velja v obdobju od 6.00 do 18.00 ure, kazalec večerne ravni 

hrupa Lvečer velja v obdobju od 18.00 do 22.00 ure, kazalec nočne ravni hrupa Lnoč velja v 

obdobju od 22.00 do 6.00 ure.  

 

4. METODOLOGIJA OCENJEVANJA IN VREDNOTENJA VPLIVOV  

Z namenom ocenjevanja emisij hrupa zaradi obratovanja družbe LIP Bled d.o.o. v obstoječem 

stanju in po postavitvi montažnega skladiščnega šotora v okolje smo izdelali dva sklopa kart 

hrupa, in sicer: 

 Karte hrupa po načrtovani postavitvi začasnega skladiščnega objekta ter namestitvi zvočno 

izolirne ponjave na vzhodih stranicah načrtovanega objekta, pri čemer smo privzeli vse 

vhodne podatke za modeliranje hrupa iz Elaborata varstva pred hrupom za OPPN (1) s 

spremembo nekaterih vhodnih podatkov zaradi spremenjenega načina obratovanja. 

Spremembe v obratovanju virov hrupa so opisane v poglavju 5 tega mnenja. 

 Karte hrupa celotnega območja po izvedenem posegu v letu 2045 ob upoštevanju projekcij 

cestnega in železniškega prometa v okolici družbe LIP Bled d.o.o., pri tem smo ocenjene 

ravni hrupa ozadja (prometa po okoliških cestah in železnicah) povzeli iz poglavja 6.3 

Elaborata varstva pred hrupom za OPPN (1)  

 

Za oceno vpliva hrupa obravnavanega posega na okolje v času obratovanja načrtovanega 

posega smo uporabili računalniški program za modeliranje hrupa LIMA Software, verzija 

2019., Brüel & Kjær, december 2019.  

 

Modele hrupa obratovanja načrtovanega posega smo izračunali v skladu s standardom ISO 

9613-2:1996 in začasnima metodama ocenjevanja hrupa za cestni promet NMPB-XPS 31 – 

133 in RMR. 

 

Modele hrupa smo izračunali na višinah 2,5 in 5,0 m, resolucija modela je 5x5 m. 

 



Strokovno mnenje o emisijah hrupa v okolju zaradi postavitve montažnega šotora za skladiščenje izdelkov pred odpremo, LIP Bled, d.o.o. 

 

Arh.št.: 25/1-2020   Datoteka: Strokovno mnenje_LIP Bled_sotor_SC    Stran od strani:  9 od 12 

Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti 

5. OCENA PRIČAKOVANIH EMISIJ HRUPA ZARADI OBRATOVANJA DRUŽBE 

LIP BLED D.O.O. PO POSTAVITVI NAČRTOVANEGA MONTAŽNEGA 

SKLADIŠČNEGA ŠOTORA 

 

V letu 2017 je bil za dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za območje RE-6 (LIP BLED) izdelan Elaborat varstva pred hrupom (1), ki predstavlja 

izhodišče modeliranja hrupa za oceno pričakovanih ravni hrupa pri najbližjih objektih z 

varovanimi prostori SO1 in SO2 po postavitvi montažnega skladiščnega šotora. 

 

Akustični model za oceno emisij hrupa po izvedbi OPPN (1) smo privzeli kot izhodiščno stanje 

za modeliranje pričakovanih ravni hrupa na območju in v okolici družbe LIP Bled, d.o.o. Pri 

tem smo upoštevali naslednje adaptacije akustičnega modela (1), ki izhajajo iz razlik med 

takratnim načrtovanim stanjem v skladu z OPPN (1) ter dejanskim trenutnim stanjem objektov 

in obratovanja virov hrupa v letu 2020 na območju družbe LIP Bled, d.o.o.: 

 V akustičnem modelu za oceno emisij hrupa nismo upoštevali načrtovane nadstrešnice v 

enotah urejanja prostora E-2 in E-3.1, saj v obstoječem stanju ni izvedena, niti se je ne 

načrtuje v bližnji prihodnosti. 

 Lokacija obratovanja plinskega viličarja Hyster H3.00XM je na asfaltiranem platoju pred 

dobavo in opremo v severnem delu proizvodnega dela družbe. 

 Upoštevali smo večje čase obratovanja in zvočno moč navedenega plinskega viličarja, kot 

je razvidno iz tabele 2. 

 
Tabela 2: Vhodni podatki za modeliranje emisij hrupa plinskega viličarja Hyster H3.00XM na zunanjih 

asfaltiranih površinah severno od obstoječega proizvodnega objekta. 

Vir 

hrupa 

Višina 

(m) 

Tip 

podatka 

Skupni čas 

obratovanja 

(h) na letni 

ravni 1 

Število 

postavitev 

v modelu 

Opis lokacij 

postavitev v 

modelu 

Čas 

obratovanja na 

posam. 

poziciji na 

letni ravni 2 

Zvočni 

tlak/zvočna moč 

(dBA) 

Viličar 

(plinski) 

0,5 ploskovni Dan: 1650 

Večer: 250 

Noč: 496 

1 Na asfaltiranem 

platoju za 

dostave in 

odpreme  

Dan: P 0.38 

Večer: 0.17 

Noč: P 0.17 

Lw'= 100 dBA  

Lw=75 dBA/m 

Opombi: 

1 – plinski viličar za potrebe razkladanja in nakladanja tovornih vozil pri dobavi surovin in odpremi izdelkov obratuje od ponedeljka do petka 

6 ur v dnevnem obdobju dneva (6:00 do 18:00) in 1 uro v večernem obdobju dneva (od 18:00 do 22:00 ure). Dodatno viličar obratuje tudi do 
3 ure v dnevnem obdobju dneva ob sobotah. Podjetje deluje 50 tednov na leto od ponedeljka do sobote. Na letni ravni torej viličar obratuje do 

1650 ur v dnevnem obdobju dneva in do 250 ur v večernem obdobju dneva. Iz previdnostnega principa smo upoštevali tudi obratovanje 

viličarja v nočnem obdobju dneva (od 22.00 do 6:00 ure) in sicer v enem letu do 496 ur.  
2 – Intervali verjetnosti v dnevnem, večernem in nočnem obdobju dneva so izračunani kot deleži časov obratovanja objekta od skupnega 

števila obratovalnih ur v obdobjih dneva v enem letu (4380 ur v dnevnem obdobju dneva, 1460 ur v večernem obdobju dneva in 2920 ur v 

nočnem obdobju dneva).  
 

 Dodatno smo upoštevali 4 dostave v enem tednu s tovornimi vozili v večernem obdobju 

dneva, kar pomeni 4 dovozi in 4 odvozi s tovornimi vozili. Glede na navedeno smo 

upoštevali vhodne podatke o vožnjah tovornih vozil na lokaciji dostav in odprem v 

severnem delu objekta, kot so navedeni v tabeli 3.  

 
Tabela 3: Vhodni podatki o vožnjah tovornih vozil na lokaciji dostav in odprem v severnem delu objekta  

Odsek interne 

poti/namen 

Vrsta vozil Število vozil/h1 Hitrost 

(km/h) 

Prometni tok Popravek 

zaradi 

asfaltne 

plasti (dBA) 

dan večer noč 

Odprema izdelkov 

(domači in tuji trg)  

Število vozil 

nad 3,5 t/h 
1,2 0,28 0 30 Stalni sunkovit -1 
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Opomba: Število dostav in odvozov je maksimalno 10 dostav in odprem v dnevnem obdobju dneva v delovnem dnevu in 4 dostave in odpreme 
na teden v večernem obdobju dneva (50 delovnih tednov). Pri vsaki dostavi/odpremi smo upoštevali dve vožnji (dovoz in odvoz). V letnem 

času se torej zgodi 5000 voženj s tovornimi vozili v dnevnem obdobju dneva in 400 voženj v večernem obdobju dneva, kar ob upoštevanju 

vseh letnih ur znese 1,2 vožnji/uro v dnevnem obdobju dneva in 0,28 vožnje/uro v večernem obdobju dneva. 
 

Vsi ostali  vhodni podatki in parametri akustičnega modela so enaki, kot je to opisano v  

poglavju 5.3. Elaborata varstva pred hrupom za dopolnjeni osnutek OPPN (1). 

 

Tehnične značilnosti, dimenzije in lokacija načrtovanega montažnega skladiščnega šotora so 

opisane v poglavju 2 tega mnenja ter so razvidne iz slike 1 in Priloge 1 tega mnenja. Pri 

modeliranju pričakovanih ravni hrupa zaradi obratovanja družbe LIP Bled d.o.o. po postavitvi 

načrtovanega montažnega skladiščnega šotora smo upoštevali, da se bo po vseh vzhodnih 

stenah od dna do vrha načrtovanega šotora namestila zvočno izolirna ponjava zvočne 

izolirnosti Rw=16 dBA kot je to prikazano na sliki 1 (5). Upoštevali smo vse predvidene 

odprtine v načrtovanem šotoru, namenjene uvozom in izvozom tovornih vozil pred in po 

nakladanju/razkladanju. 

 

Rezultate pričakovanih ravni hrupa po postavitvi montažnega skladiščnega šotora zaradi 

obratovanja družbe LIP Bled d.o.o.  na mestih ocenjevanja hrupa MO1 in MO2 pred objektoma 

SO1 in SO2 prikazujemo v  tabeli 4. 
 

Tabela 4: Rezultati modeliranja pričakovanih ravni hrupa zaradi obratovanja družbe LIP Bled d.o.o. na 

višinah 2,5 m in 5,0 m po postavitvi montažnega skladiščnega šotora z zvočno izolirno fasado na vzhodnih 

stenah  

Mesto ocenjevanja hrupa in 

stavba z varovanimi 

prostori 

Položaj imisijskih točk (GK 

koordinate, relativna in absolutna 

višina) 

Ocenjene ravni hrupa družbe LIP 

BLED, d.o.o. po postavitvi montažnega 

skladiščnega šotora na letni ravni (dBA)  

GK – X, Y  Rel. 

viš. Z 

(m) 

Absol. 

Viš. (m 

n.m.) 

Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 

Mejne vrednosti za obrat/napravo (III. SVPH) 58 53 48 58 

MO1 pred SO1 (Rečiška 

cesta 61) 

430141, 137539 2,5 520,0 50,8 46,9 46,6 53,8 

5,0 522,5 51,0 47,1 46,7 53,9 

MO2 pred SO2 (Rečiška 

cesta 59) 

430158, 137494 2,5 520,2 43,0 39,8 40,0 46,8 

5,0 522,7 43,4 40,3 40,3 47,2 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da so pričakovane imisijske ravni hrupa zaradi obratovanja družbe LIP 

Bled d.o.o. na mestih ocenjevanja hrupa MO1 in MO2 pred stanovanjskima objektoma SO1 

(Rečiška cesta 61) in SO2 (Rečiška cesta 59) po postavitvi montažnega skladiščnega objekta z 

zvočno izolirno ponjavo na vzhodni steni šotora nižje kot v obstoječem stanju. Imisijske ravni 

hrupa se bodo zaradi namestitve načrtovanega šotora znižale na takšne ravni, da vrednosti 

kazalcev hrupa ne bodo višje od mejnih vrednosti za obrat/napravo za III. SVPH v skladu s 

Preglednico 4 priloge 1 Uredbe hrup. 

 

Karte pričakovanih ravni hrupa družbe LIP BLED, d.o.o. na Bledu po postavitvi montažnega 

skladiščnega šotora so v prilogi 2 tega mnenja. 

 

7. OCENA SKUPNIH RAVNI HRUPA PO POSTAVITVI NAČRTOVANEGA 

MONTAŽNEGA SKLADIŠČNEGA ŠOTORA 

 

Pri oceni skupnih ravni hrupa po postavitvi načrtovanega montažnega skladiščnega šotora smo 

upoštevali: 
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 Ocenjene ravni hrupa ozadja v letu 2045 v skladu z Elaboratom varstva pred hrupom 

za OPPN (1), 

 Ocenjene ravni hrupa obratovanja družbe LIP Bled d.o.o. po postavitvi načrtovanega 

montažnega skladiščnega prostora iz tabele 4 tega mnenja. 

 

Rezultate pričakovanih skupnih ravni hrupa po postavitvi montažnega skladiščnega šotora na 

mestih ocenjevanja hrupa MO1 in MO2 pred objektoma SO1 in SO2 prikazujemo v  tabeli 5. 

 
Tabela 5: Rezultati modeliranja skupnih ravni hrupa zaradi obratovanja družbe LIP Bled d.o.o. na višinah 

2,5 m in 5,0 m po postavitvi montažnega skladiščnega šotora z zvočno izolirno fasado na vzhodnih stenah 

Mesto ocenjevanja hrupa in 

stavba z varovanimi 

prostori 

Položaj imisijskih točk (GK 

koordinate, relativna in absolutna 

višina) 

Izračunane skupne ravni hrupa družbe 

LIP BLED, d.o.o. po postavitvi šotora 

ter okoliških virov hrupa (dBA)  

GK – x, y  Rel. 

viš. Z 

(m) 

Absol. 

Viš. (m 

n.m.) 

Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 

Mejne vrednosti za območje (III. SVPH)* - - 59 69 

MO1 pred SO1 (Rečiška 

cesta 61) 

430141, 137539 2,5 520,0 54,0 52,4 48,6 56,6 

5,0 522,5 54,2 52,4 48,6 56,7 

MO2 pred SO2 (Rečiška 

cesta 59) 

430158, 137494 2,5 520,2 53,2 51,6 45,8 54,9 

5,0 522,7 53,2 51,6 45,8 54,9 

Opomba: * V skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju za linijske vire hrupa z vsemi objekti 

pripadajoče infrastrukture za celotno območje veljajo mejne vrednosti iz preglednice 2 priloge 1 citrane Uredbe. 

 

Iz tabele 5 je razvidno, da po o postavitvi montažnega skladiščnega šotora na območju odpreme 

in dostav družbe LIP Bled d.o.o. ob upoštevanju okoliških virov hrupa (promet po cestah in 

železnici) skupne ravni hrupa ne bodo čezmerne ter ne bodo višje od mejnih vrednosti hrupa 

za celotno obremenitev okolja s hrupom v skladu s Preglednico 2 Priloge 1 Uredbe hrup.  

 

Karte skupne obremenitve okolja s hrupom so v prilogi 3 tega mnenja. 

 

8. ZAKLJUČEK 

 

V skladu z rezultati modeliranja imisijskih ravni hrupa zaradi obratovanja družbe LIP Bled 

d.o.o. na mestih ocenjevanja hrupa MO1 in MO2 pred stavbama z varovanimi prostori SO1 

(Rečiška cesta 61) in SO2 (Rečiška cesta 59) v obstoječem stanju ter po postavitvi 

načrtovanega montažnega skladiščnega šotora ocenjujemo, da: 

 bodo pričakovane ravni hrupa družbe LIP Bled, d.o.o. po postavitvi načrtovanega 

montažnega skladiščnega šotora pri objektu SIO1 in SO2 v vseh obdobjih dneva nižje od 

mejnih vrednosti hrupa za III. SVPH za vir hrupa, 

 skupne ravni hrupa celotnega območja (hrup družbe LIP Bled, d.o.o. hkrati s hrupom 

prometa po bližnjih cestah in železnicah) na mestih ocenjevanja hrupa MO1 in MO2 ne 

bodo presegale mejnih vrednosti hrupa v skladu s Preglednico 2 Priloge 1 Uredbe hrup. 

 

Glede na zgoraj navedeno ocenjujemo, da je načrtovana postavitev montažnega skladiščnega 

prostora z vidika imisijskih ravni hrupa sprejemljiv ukrep, dodatna protihrupna ponjava na 

vzhodni steni načrtovanega šotora pa bo zagotovila, da se bodo ravni hrupa pri objektih So1 in 

SO2 zaradi izvajanja dejavnosti družbe LIP Bled d.o.o. še nekoliko znižale.  
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9. VIRI IN PRAVNI AKTI  

9.1. VIRI  

1. Elaborat varstva pred hrupom za »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje RE-6 (LIP BLED), LIP, Lesna industrija Bled d.o.o., št. 111/1-2016, Marbo 

Okolje d.o.o., Lesce, februar 2017 

2. Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 

(marec 2020) 

3. PISO Bled, http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=BLED (06.03.2020) 

4. Lifting trucks, Rigolett, https://rigolett.home.xs4all.nl/ENGELS/equipment/liftfr.htm 

(6.3.2020) 

5. Podatki o zvočni izolirnosti ponjave za zmanjšanje ravni hrupa (po eletronski pošti, g. 

David Knez, Schwarzmann d.o.o.: https://protex.sattler.com/fileadmin/user_upload/pro-

tex/666_Polyplan_Thermofoam_Blockout__WEB.pdf ) 

 

9.2. PRAVNI AKTI ZA PODROČJE OKOLJA 

Spodaj navajamo seznam samo tistih pravnih aktov, ki smo jih uporabili pri izdelavi poročila 

o vplivih na okolje oziroma so relevantni za obravnavani poseg. 

 

1. Splošni akti:  

 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 

ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 

ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 

84/18 – ZIURKOE) 

 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list 

RS, št. 51/14, 57/15, 26/17)  

 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo Slovenskih občin, 

št. 34/14, 40/14, 14/15, 34/14, 48/16, 60/17, 7/18, 29/18, 44/19) 

 

2. Hrup:  

 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 43/18, 59/19) 

 Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o 

pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS št. 105/08) 

 Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem  (Ur.l. RS št., 106/02, 50/05, 

49/06)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=BLED
https://rigolett.home.xs4all.nl/ENGELS/equipment/liftfr.htm
https://protex.sattler.com/fileadmin/user_upload/pro-tex/666_Polyplan_Thermofoam_Blockout__WEB.pdf
https://protex.sattler.com/fileadmin/user_upload/pro-tex/666_Polyplan_Thermofoam_Blockout__WEB.pdf
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