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4. spremembe in dopolnitve OPN Občine Bled, osnutek 
 
PRILOGA 1 
Stališče do predlaganih sprememb in dopolnitev tekstualnega dela odloka  
(po členih veljavnega OPN Bled) 
 

Zap.št. člen 
(po veljavnem  

OPN Bled) 

Stališče MK 

1.  6.člen, 1.odstavek, 
47. točka (pergola) 

Ne strinjamo se, da se definicija besede pergola črta. Definicija je ustrezna in potrebna, da ostane 
 
 

2.  6.člen, 1.odstavek, 
73. točka (vila) 

Ne strinjamo se s predlogom popravka definicije besede vila. Predlagamo naslednjo definicijo: »Vila je razkošneje 
grajena eno do dvo stanovanjska stavba z večjim parkovno urejenim vrtom«  
 

3.  67.člen, 2. odstavek Ne strinjamo se, da se črta »zakonito zgrajenih«. Popravljeno besedilo naj se glasi: 
(2) Dozidava, nadzidava, sprememba namembnosti in rekonstrukcija objekta ter vzdrževanje so dopustni samo na 
zakonito zgrajenih obstoječih objektih. 
 

4.  67.člen, 3. odstavek Ne strinjamo se, da se črta »zakonito zgrajenih«. Popravljeno besedilo naj se glasi: 
(3) Če ni s tem odlokom določeno drugače, so na zakonito zgrajenih obstoječih objektih, ki po namembnosti niso skladni 
s predpisano namensko rabo EUP, dopustni samo njihovo vzdrževanje, odstranitev in rekonstrukcija ter sprememba 
namembnosti v skladu z določili za EUP 
 

5.  67.člen, 4.odstavek 50% povečanje zazidane površine pri dozidavi z vidika varstva kulturne dediščine ni sprejemljivo. V območju enote 
dediščine Bled – Ambient Bleda, EŠD 13232 in območju TNP naj ostane omejitev kot je zapisana v veljavnem OPN Bled, 
to je do 25%. Določba naj se smiselno popravi in dopolni. 
 

6.  67.člen, 4. odstavek Zaradi možnosti, da se določba izigra, predlagamo, da se konkretneje določi od kdaj se šteje, da je bil objekt dozidan. 
 

7.  67.člen, 6.odstavek Sprememba namembnosti v območju TNP glede na določbe ZTNP-1 ni sprejemljiva in tudi se ne strinjamo, da se črta 
»zakonito zgrajenih«. Popravljeno besedilo naj se glasi: 
(6) Če ni s tem odlokom določeno drugače, je sprememba namembnosti zakonito zgrajenih obstoječih objektov 
dopustna, razen na območju TNP, kadar je nova namembnost v skladu s pretežno namembnostjo območja iz 63. člena 
in 4. poglavja izvedbenega dela tega odloka. 
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Zap.št. člen 
(po veljavnem  

OPN Bled) 

Stališče MK 

8.  68.člen, 1.odstavek Načeloma se s predlagano dopolnitvijo strinjamo, vendar predlagamo, da se za vzdrževalna dela predpiše izdelava 
odloka o urejanju podobe naselij in krajine (120. člen ZUreP-2), do uveljavitve navedenega odloka pa veljajo določbe 68. 
člena. Na ta način bodo konkretni (projektni) pogoji za vzdrževalna dela, tudi na območjih in objektih kulturne dediščine, 
opredeljeni že vnaprej. 
 

9.  70.člen, 8.odstavek, 
črka e) 

Črta naj se »skedenj« in doda »pastirski stan«, tako, da se popravljena določba glasi: 
e) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in oprema so objekti, kot so: čebelnjak, gozdna cesta, gozdna učna pot, grajena 
gozdna vlaka, poljska pot, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, krmišče, korito, 
hlevski izpust, ograje za pašo živine, rastlinjak, kašča, kozolec, senik, kmečka lopa, silos, skedenj, pastirski stan, staja, 
gnojišče, zbirališče gnojnice oziroma gnojevke, molzišče, vodni zbiralnik, obora za rejo živali; 
 

10.  72.člen, 12.(nov) 
odstavek 

Dodati določbo, da so v območjih kulturne dediščine protihrupne ograje dopustne le izjemoma ob pridobitvi 
kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja. 
 

11.  72.člen, 13.(nov) 
odstavek 

Predlagamo, da se doda tudi pogoj, da so žičnate ograje nesvetleče in sive barve. Dopolnjen stavek se glasi: 
»Dopustne so nesvetleče sive žičnate ograje.« 
 

12.  77.člen, 2.odstavek  Za postavitev začasnega gostinskega vrta naj se določi tudi obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in 
kulturnovarstvenega soglasja. Dopolnjen odstavek naj se glasi: 
(1) Postavitev začasnega gostinskega vrta na javni površini je dopustna s soglasjem Občine Bled. Na zasebni površini je 
postavitev dopustna, če to določajo PPIP. Na območjih varovanih po predpisih s področja varstva kulturne 
dediščine je za postavitev začasnega gostinskega vrta dopustna, če je pridobljeno kulturnovarstveno soglasje. 
 

13.  77.člen, 2.(nov) 
odstavek 

Dodati pri pogojih glede gostinskih vrtov tudi možen pogoj, da je skladna s katalogom urbane opreme. Dopolnjen 
odstavek naj se glasi: 
(2) Vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi. Dopustni materiali so les v naravni barvi, nesijoča 
pocinkana kovina ali v grafitno sivi barvi in belo platno oziroma je oblikovanje skladno s katalogom urbane opreme. 
Reklamni napisi, razen označevanja in za lastne potrebe, niso dopustni.  
 

14.  78.člen, 1.odstavek Za pripravo kataloga je treba pridobitvi usmeritve in pozitivno mnenje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. 
Dopolnjen odstavek naj se glasi: 
(1) Urbana in mikrourbana oprema oziroma objekti in predmeti, ki urejajo javne površine, morajo biti v naselju ali delu 
naselja enotni. Vidni kovinski deli morajo biti grafitno sive barve (MS-5). Oblikujejo se v skladu z določili posebnega 
občinskega odloka, ki podrobneje določa oblikovanje pomožnih objektov in ga Občina sprejme v skladu z 167. členom 
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(po veljavnem  

OPN Bled) 

Stališče MK 

tega odloka. Katalog urbane opreme sprejme župan, pri čemer je treba za njegovo pripravo in sprejem predhodno 
pridobiti usmeritve in na predlog odloka pozitivno mnenje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.  

15.  79.člen, objekti za 
oglaševanje in 
obveščanje 

Se ne strinjamo s predlaganimi spremembami člena, vključno s tem, da se črta obveza po izdelavi in sprejemu 
posebnega občinskega odloka o oglaševanju. Določbe so celostno obravnavale problematiko, ki je z vidika varstva 
kulturne dediščine izjemno pomembna. Predlagamo, da člen ostane v veljavi, vključno z vsemi določbami 166. člena, 
občina pa čim prej pristopi k izdelavi odloka za oglaševanje. 
 

16.  79.člen, 
14.odstavek, 2 
alineja 

Beseda »skedenj« naj se črta iz vseh določb OPN, saj to območje te vrste objekta ne pozna. 

17.  81. člen, 2. odstavek Ali so objekti brez napuščev dopustni? Nikjer v ostalih določbah OPN se ne omenja objektov brez napuščev, zato se 
zastavlja vprašanje zakaj posebej postavljati pogoje glede odmikov objektov od sosednih zemljišč za  objekte brez 
napuščev.  

18.  83.člen, 3. odstavek Zaradi morebitnega napačnega tolmačenja, naj se doda tudi pogoj, da če se gradnja načrtuje na območju varovanem po 
predpisih s področja kulturne dediščine, mora biti pridobljeno tudi soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. 
Dopolnjen stavek se glasi: 
»Upoštevanje navedenega določila v fazi načrtovanja dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja potrdi župan 
na predlog Strokovnega sveta za urbanizem Občine Bled, pri čemer mora biti v primeru, da se gradnja načrtuje na 
območju varovanem po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, pridobljeno tudi soglasje pristojne 
službe za varstvo kulturne dediščine.« 
 

19.  83.člen, 8. odstavek Ne strinjamo se, da se črta »zakonito zgrajenega«. Popravljeno besedilo naj se glasi: 
»(8) Kadar se na mestu poprej odstranjenega zakonito zgrajenega obstoječega objekta postavi nov objekt, je dopustno 
ohraniti del obstoječega objekta. Ohranjeni del obstoječega in nov objekt je treba povezati v enotno oblikovano stavbno 
maso. Nakloni strešin in kritina morajo biti enaki. Ohranjanje delov prvotnih objektov kot samostojnih objektov, ločenih od 
novih, ni dopustno.« 
 

20.  83.člen, 10. 
odstavek 

Predlagamo, da se glede oblikovanja strehe doda tudi določilo, da na območjih varovanih po predpisih s področja varstva 
kulturne dediščine niso dopustne dvokapnice brez napuščev. Napušč znaša od 50 do 80 cm. 
Dopolnjen odstavek se glasi: 
»(10)Osnovna streha objektov je dopustna kot dvokapnica s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljena 
dvokapnica istega naklona v primeru členjenega tlorisa. Naklon streh je dopusten v razponu od 38 º do 45 º z 
upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma dela naselja. V območjih varovanih po predpisih s področja 
varstva kulturne dediščine niso dopustne dvokapnice brez napuščev, pri čemer napušč znaša od 50 do 80 cm. 
Posamezni deli streh do 30 % celotne površine strešin so lahko izvedeni z ravno streho naklona do 5 º, ki je praviloma 
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Stališče MK 

skrit za vencem. Deli objekta z ravno streho ne smejo presegati plošče nad zadnjim nadstropjem več kot 1,50 m. Ravna 
streha ni dopustna v vaških jedrih, razen kadar gre za pohodno teraso. V območjih stanovanjskih sosesk, kjer 
prevladujejo nižji nakloni in se jih v skladu s PPIP ohranja, se dopustni nakloni ravnajo po obstoječih objektih. Streha na 
zimskem vrtu je lahko steklena, ravna.« 

21.  83. člen, 18. 
odstavek 

Predlagamo, da se glede oblikovanja frčad doda tudi določilo glede njihove lege. Dopolnjen prvi stavek se glasi: 
»(18) Frčade na objektu morajo biti enako oblikovane in praviloma simetrično oziroma osno razporejene glede na 
celotno podobo objekta.« 

22.  84. člen Predlagamo, da se v zvezi z določili glede vil in krajevno značilnih objektov sestanemo na usklajevalnem sestanku. Že 
veljavna določila so povzročala probleme pri njihovem izvajanju (glej zapisnik sestanka z dne 13. 5. 2016) in menimo, da 
tudi s predlaganimi spremembami, zadeve niso ustrezno rešene. Konkretne vsebine oz. problematiko, ki bi bila predmet 
usklajevalnega sestanka, bi opredelili pred sestankom. 

23.  102.člen, 2. 
odstavek 
  

Iz priloženih gradiv (kart oz. prostorskih podatkov v shp formatu) ne najdemo vseh lokacij pristanišč, čolnarn ter vstopno-
izstopnih mest. Da lahko opredelimo sprejemljivost z vidika varstva kulturne dediščine je pomembno, da so vse 
funkcionalne naloge obale prikazane celovito in na eni karti in da so opredeljeni tudi pogoji glede njihovega oblikovanja. 
Večanje števila teh lokacij z vidika varstva kulturne dediščine načeloma ni ustrezna rešitev. 
Prosimo vas, da nam pošljete digitalne podatke v shp formatu vseh lokacij pristanišč, čolnarn ter vstopno-izstopnih mest. 
Stališče do rešitev oz. predlaganih sprememb bomo podali v nadaljevanju (kot dopolnitev mnenja), po prejemu podatkov. 

24.  102. člen, 5. 
odstavek 

Dodati pogoj glede oblikovanja plavajočega pontona za čolne na severni obali Blejskega otoka. Dopolnjena določba naj 
se glasi: 
»(5) V času od aprila do oktobra je za vstopno izstopna mesta dopustna postavitev plavajočega pontona za čolne na 
severni obali Blejskega otoka, katerega oblikovanje potrdi pristojna služba za varstvo kulturne dediščine.« 

25.  103.člen, 7. 
odstavek 

Predlagamo, da se doda popis in prikaz lokacij števila parkirnih mest, ki si za te potrebe na voljo. 

26.  108. člen, 7. 
odstavek 

Ne strinjamo se, da se določba črta 

27.  131.člen, 3. 
odstavek, 5.točka 

Pri krajevno značilnih objektih se je vključevanje službe v območja, ki niso kulturna dediščina, izkazalo za problematično 
in neizvedljivo. Predlagamo, da se zapiše, da mora biti oblikovanje stavb, vključno z materiali in barvami, usklajeno z 
značilnostmi naselja.  

28.  131.člen, 
3.odstavek, točka 
5.2., (nova)tretja 
alineja 

Pri določbah glede gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega objekta, ki predstavlja tradicionalno gradnjo, 
značilno za naselbinsko dediščino vaškega jedra, predlagamo, da se sledi naslednjemu principu: 
Objekt naj odraža svojo namembnost. Stanovanjski naj se zgleduje po stanovanjskih objektih, gospodarski po 
gospodarskih.  
 
Kadar se gospodarski objekt nadomešča s stanovanjskim, naj stanovanjski objekt povzema značilnosti stanovanjskih 
objektov.  
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(po veljavnem  
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Stališče MK 

 
Kadar se v obstoječem gospodarskem objektu uredi bivalne prostore, se pri oblikovanju lahko ohranja elemente 
gospodarskega poslopja. 

29.  139.člen Je pastirski stan umeščen kot možnost na planinah? 
30.  143.člen, 

3.odstavek, 4.alineja 
Zaradi možnosti, da se določba izigra, predlagamo, da se konkretneje določi od kdaj se šteje, da je bil objekt dozidan. 
 

31.  143.člen, 6.odstavek Ne strinjamo se, da se črta »zakonito zgrajenih«. Popravljeno besedilo naj se glasi: 
»Na zakonito zgrajenih obstoječih objektih razpršene gradnje iz prvega odstavka tega člena je treba ob izvajanju 
gradenj iz tretjega odstavka tega člena na podlagi določil tega odloka izvesti komunalno sanacijo, če je ta potrebna.« 

 

 

PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNE EUP IN NA OBMOČJIH PREDVIDENIH OPPN 
(stališče, pripombe, predlogi so vneseni neposredno v besedilo odloka na način sledi spremembam) 

153.člen 
(podrobni PIP za EUP na območju mesta Bled) 
 

Ime dela 
naselja 

Identifikacijska 
oznaka, 
način urejanja, 
ime EUP 

Namenska raba 
v območju Podrobni PIP 

Bled BL-1 

OPN 

Grad – vaško jedro 

SSvj 
SSv 
SB 
CDd 
BT 
ZS 
ZP 
PC 
G 
Gv 
K2 

Ohranjanja in prenavlja se obstoječ stavbni fond. Ohranja se strnjen gozd in gozdni rob na hribu Bledec ter grajskem 
hribu. 
Za objekte samostana v območjih s podrobno namensko rabo SB in ZP veljajo oblikovalska določila za objekte v 
območjih s podrobno namensko rabo SSvj. Na površinah ZPZS je dopustno urediti otroško igrišče, pri čemer je treba 
ohranjati obstoječo visokodebelno vegetacijo in mejice. Za vse posege je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, 
pristojnega za varstvo kulturne dediščine. 
Na območju večstanovanjskih površin v križišču Partizanske in Prešernove ceste (Partizanska 1 in 1A) sta dopustna 
samo vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov kot celote. Postavitev nadstreškov za parkiranje ni dopustna. 
V objektihobjektu na parc. 67/1 ter 47/1 in 47/2, vse k.o. Bled, je dopustna dejavnost mladinsko prenočišče (hostel). 
Na parc. 4/1, in 4/2, 7/4 in 6 (del z namensko rabo območja drugih centralnih dejavnosti brez stanovanj CDd), vse k.o. 
Bled, so dopustne tudi stavbe 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 12111 Hotelske in podobne 
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stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo hotel in penzion, v okviru katerih niso dopustni apartmaji in hotelski apartmaji 
s kuhinjo.  
 
Na zemljišču parc. 35/2, k.o. Bled, je dopusten pomožni objekt, namenjen pomožnim prostorom sosednjega 
stanovanjskega objekta, ki ima streho izkoriščeno za parkiranje. 
 
Na gradbeni parceli objekta, ki jo sestavljajo parc. 73/5, 75 in 74/6 k.o. Bled, je dozidava objekta dopustna do 50 % 
zazidane površine objekta. 
Za obstoječ objekt na hribu Bledec na parc. št. 92/1, k.o. Bled, so dopustni samo rekonstrukcija brez povečanja 
prostornine, vzdrževanje in odstranitev objekta. V primeru odstranitve obstoječega objekta je dopustna gradnja 
lesenega razglednega stolpa. Dopustno višino stolpa se določi ob izdaji kulturnovarstvenih pogojev. V sklopu stolpa je 
dopustna gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač z ureditvijo odprtega sezonskega gostinskega vrta. Faktorje izrabe 
(FZ in DOBP),  oblikovanje, umestitev in dostope določi interdisciplinarna skupina, ki jo sestavljajo tudi predstavniki 
ZVKDS in občine odgovorni projektant. Na hribu Bledec je dopustna ureditev pešpoti do vrha Bledca, če je za to 
pridobljeno soglasje pristojnega organa za gozdove. 
Na zemljišču parc. št. 30/5, k.o. Bled, je dopustna dopolnilna gradnja stavbe za bivanje, v sklopu katere se dopušča 
manjši delež DOBP od predpisanega v tem odloku.  
Posegi v skalnato pobočje hriba Bledec niso dopustni.  
Za vse posege na zavarovanem območju in na naravni vrednoti je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega 
za ohranjanje narave. 

Bled BL-2 

OPN 

Blejski grad 

CDd 
ZPg 
ZP 
PO 
PC 
K2 
Gv 
OO 

Spomenik državnega pomena in njegovo vplivno območje se urejata celovito z upoštevanjem Strokovne podlage za 
urejanje območij BL-2 Blejski grad in BL-3 Grajska pristava (januar 2018). Ureditev območja je prikazana v 
kartografskem delu OPN, in sicer II. Izvedbeni del, 8. Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Blejskega gradu 
in Grajske pristave (enote urejanja prostora BL-2, BL-3, BL-5, BL-6, BL-28, BK-12, BK-13). Pri pripravi projektne 
dokumentacije so dopustna smiselna odstopanja od funkcionalnih in oblikovalskih rešitev, določenih s kartografskim 
delom PPIP, če so rešitve primernejše z oblikovalskega, funkcionalnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer rešitve 
ne smejo spreminjati načrtovane podobe in osnovne namembnosti območja, ne smejo biti v nasprotju s tekstualnim 
delom OPN in je zanje pridobljeno kulturnovarstveno soglasje. 
a) Prometna ureditev 
Grajska cesta se preuredi v mešano prometno površino z omejitvijo prometa. Dopustne so ureditve za napajanje 
električnega vozila ter obratovanje tirnega vozila ali vleko vozila v trasi Grajske ceste. V skladu z Zakonom o kmetijskih 
zemljiščih je rekonstrukcija Grajske ceste dopustna tudi na namenski rabi K2.  Na namenski rabi ZPg na zemljiščih s 
parc. št. 387/1 in 411, obe k.o. Bled, je dopustna prestavitev Grajske ceste. 
Parkirne površine za obiskovalce se zagotovi na drugih javnih parkiriščih, zlasti na osrednjem parkirišču ob Rečiški 
cesti. 
b) Odprti prostor 
Obstoječa ploščad (parkirišče) pod gradom se preuredi v večnamensko površino, ki služi tudi kot postajališče in 
obračališče vozila javnega prometa. Na obodu trga se zagotovi parkirna mesta za potrebe dostave/servisa in protokola. 
Grajski vrt se rekonstruira. Dopustna je sodobna reinterpretacija. Zasnova temelji na prepoznanih ostankih nekdanje 
ureditve ter dostopnih zgodovinskih virih. 
Obnovijo in vzdržujejo se obstoječe poti na grajskem hribu, skupaj z mikrourbano opremo. Dopustno je postavljati novo 
mikrourbano opremo, na kmetijskih zemljiščih le v okviru rekonstrukcij poti. Mestoma se izvede posege na drevnini z 

Pripombe dodal [MJ1]: Hotel in podobne stavbe je za 
območje župnišča v vaškem jedru ob cerkvi manj 
ustrezna dejavnost kot druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev. Možno je tudi mladinsko 
prenočišče.  
 
Upoštevati določilo ohranjanja za vas značilnih 
objektov. 

Pripombe dodal [MJ2]: Nerazumljivo – predložiti 
obrazložitev – kaj je zakonito obstoječe legalno  stanje 
in kaj želeno stanje 

Pripombe dodal [MJ3]: Dodati določbo, da bo višina 
določena znotraj KVP. 

Pripombe dodal [MJ4]: Faktorje izrabe, oblikovanje, 
umestitev, namembnost, dostope lahko določi le 
interdisciplinarna projektna skupina, ki jo sestavljajo tudi 
predstavniki ZVKDS in občine… 

Pripombe dodal [MJ5]: Zakaj je posebej izpostavljeno 
soglasje pristojnega organa za gozdove. Bi bilo treba 
določiti tudi soglasje ZVKDS? 

Pripombe dodal [MJ6]: Predlagana sprememba glede 
dopolnilne gradnje stavbe za bivanje in DOBP, z vidika 
varstva kulturne dediščine ni sprejemljiva.  
 
V vaškem jedru se ohranja: lega, gostota objektov, 
razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, 
gradbene linije, značilne funkcionalne celote.   
Parcela 30/5 k.o. Bled je del funkcionalne celote, h 
kateri sodijo vsi deli parcele 30. Delitev funkcionalne 
celote vaškega jedra na območje dodatnega 
stanovanjskega objekta je v nasprotju z varstvenimi 
usmeritvami za naselbinsko dediščino. 

Pripombe dodal [MJ7]: Zakaj je posebej izpostavljeno 
soglasje za naravo? Bi bilo potrebno tudi določiti 
soglasje ZVKDS? 

Pripombe dodal [MJ8]: Zaradi jasnosti in boljše 
preglednosti predlagamo, da se določi poseben člen 
PPIP za to območje, sklicevanje na strokovne podlage 
in rešitve v njem pa opusti. Predpisi omogočajo, da se ... [1]
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namenom, da se zagotovi sekvenčne poglede proti jezeru. Posege na drevnini lahko opravi samo pooblaščeno podjetje 
za arboristične posege ob predhodnem soglasju pristojne organizacije za varstvo narave (ZRSVN, OE KR). Izven 
namenske rabe kmetijskih zemljišč se lahko uredijo nove pešpoti. Trase in oblikovanje poti se uskladi s službami, 
pristojnimi za varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave in gozdove. 
Na obstoječem razgledišču na grebenu jugozahodno od gradu so pod pogoji pristojne organizacije za varstvo narave 
(ZRSVN, OE KR) dopustni posegi na drevnini z namenom, da se zagotovi večji kot razgleda proti jezeru. Pred posegi 
na drevnini na grebenu se izvede terenski ogled območja s pristojno organizacijo za varstvo narave, ki bo podala 
podrobnejše usmeritve. Na vrhu severozahodno od gradu, arheološkem najdišču poznoantične naselbine, je dopustna 
prezentacija najdišča (na podlagi arheoloških raziskav) ter ureditev razgledišča, vključno z delno odstranitvijo ali 
znižanjem drevnine na način, da se zagotovi razgled v smeri sever – severozahod – zahod. Odstranitev ali znižanje 
drevnine se določi v sodelovanju službami, pristojnimi za varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave in gozdove. 
V primeru opustitve tovorne žičnice se gozd v njeni trasi obnovi. 
Gozda naj se ne krči ter drobi, razen za potrebe izvedbe ureditev, določenih s tem členom. Za zasaditve naj se uporabi 
avtohtone in zgodovinsko pogojene vrste rastlin. Po izvedenih posegih in ureditvah se najmanj 5 let spremlja prisotnost 
invazivnih tujerodnih vrst rastlin in se jih ob morebitnem pojavljanju odstrani s strokovno ustreznimi metodami. 
c) Objekti 
Objekt Blejskega gradu se ureja v skladu s Konservatorskim načrtom za Blejski grad (2010), razen v delu, ki se nanaša 
na dvigalo.  
Dvigalo na grad se izvede z vhodom na nivoju večnamenske površine pod gradom in izhodom s samostojnim objektom 
v vogalu zgornje terase v obstoječem objektu. Za vhodom se zagotovi podzemne prostore, namenjene prodaji kart, 
sanitarijam, skladišču in predstavitvi geoloških značilnosti grajske skale. Oblikovanje vhoda in izhoda se uskladi s 
službo, pristojno za varstvo kulturne dediščine. 
Objekta na parc. št. 412/3 in 418/17, obe k.o. Bled, je dopustno odstraniti, vzdrževati ali rekonstruirati. V objektih je 
dopustna obstoječa namembnost ali sprememba namembnosti, skladna s kulturnim in izobraževalnim značajem 
območja Grajske pristave, kateremu se prilagodi tudi arhitekturno oblikovanje. Severni in vzhodni obod objektov se 
zazeleni. 
Dopustna je rekonstrukcija žičnice in obstoječe spodnje postaje žičnice na zemljišču parc. št. 418/3 in delu 418/1, obe 
k.o. Bled, za prevoz obiskovalcev. V primeru opustitve tovorne žičnice je dopustna preureditev spodnje postaje žičnice 
za potrebe kulturnih in izobraževalnih dejavnosti znotraj tlorisnih in višinskih gabaritov obstoječega objekta. 
d) Drugi pogoji 
Dopustna je prestavitev transformatorske postaje z območja Grajske pristave na območje ob spodnji postaji tovorne 
žičnice. Obstoječi 20 kV daljnovod se nadomesti s kablovodom. Vkop kablovoda se izvede v obstoječih cestah in poteh. 
Osvetlitev pešpoti, ceste, parkirišč in zunanjih površin naj bo minimalna. Za območje Blejskega gradu in 
Grajske pristave (BL-2, BL-3, BL-5, BK-12, BK-13) je treba upoštevati enovit projekt osvetlitve, v katerem 
se določijo najmanj zasnova osvetlitve, izbor svetil, lokacija svetil, čas in režim osvetljevanja (glede na vrste 
površin in objektov ter jakost osvetlitve), ki se ga izdela v sklopu projektne dokumentacije. Uporabi naj se 
zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in neprodušnim steklom, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico; 
uporabi naj se sijalke s poudarjenim rumenim delom spektra, ki ne svetijo v UV spektru. 

Arheološko območje Bled – Arheološko najdišče Grad: Na kmetijskih in gozdnih površinah posegi v zemeljske plasti in 
nasipavanje terena niso dopustni. Izjemoma so izven namenske rabe kmetijskih zemljišč dopustni posegi za parkovne 

Pripombe dodal [MJ9]: Predlagamo izvedbo izhoda v 
obstoječem objektu 

Pripombe dodal [MJ10]: Izbrisati »kateremu se 
prilagodi tudi arhitekturno oblikovanje« 
 
Arhitekturno oblikovanje objekta naj ohranja 
tradicionalne značilnosti: ometane stene,strme strehe.  
 
Rekonstrukcija kot zamenjava vseh delov je 
novogradnja in na tem mestu ni možna, zemljišče ni 
namenjeno gradnji. 
 
 

Pripombe dodal [MJ11]: Naj se črta. Oblikovanje 
objekta bo določeno v postopku izdaje KVP. 

Pripombe dodal [MJ12]: Rekonstrukcija žičnice za 
prevoz obiskovalce ni dopustna. V kolikor ni potrebe po 
tovorni žičnici, naj se objekt odstrani in zemljišča 
sanirajo. 

Pripombe dodal [MJ13]: Izbrisati »tlorisnih in 
višinskih«  
Gre za preureditev obstoječega objekta, ki stoji na 
kmetijskem zemljišču, na katerem novogradnje niso 
možne. 
 
Obstoječi objekt spodnje postaje žičnice se lahko 
odstrani in ne gradi novega. Če je potreba po kakšnem 
objektu, naj se izkoristi obstoječega. 
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ureditve, postavljanje mikrourbane opreme, vzdrževanje obstoječih in gradnje novih prometnih ureditev ter pešpoti in 
razgledišč, na kmetijskih zemljiščih pa so posegi dopustni le v okviru rekonstrukcij. Mikro lokacije dovoljenih gradenj in 
posegov se bodo določile s kulturnovarstvenimi pogoji. Dovoljena je obstoječa obdelava kmetijskih površin. Pred posegi 
v zemeljske plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave, ki jih opravi za to usposobljeni izvajalec. 
Območje se ureja pod pogoji in s soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. 

Bled BL-3 

OPN 

Grajska pristava 

CDd 
ZP 

Območje Grajske pristave se nameni razširitvi in dopolnitvi programov širšega območja Blejskega gradu ter servisnim 
dejavnostim. Območje se ureja z upoštevanjem Strokovne podlage za urejanje območij BL-2 Blejski grad in BL-3 
Grajska pristava (januar 2018). Ureditev območja je prikazana v kartografskem delu OPN, in sicer II. Izvedbeni del, 8. 
Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje Blejskega gradu in Grajske pristave (enote urejanja prostora BL-2, BL-
3, BL-5, BL-6, BL-28, BK-12, BK-13). Pri pripravi projektne dokumentacije so dopustna smiselna odstopanja od 
funkcionalnih in oblikovalskih rešitev, določenih s kartografskim delom PPIP, če so rešitve primernejše z oblikovalskega, 
funkcionalnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer rešitve ne smejo spreminjati načrtovane podobe in osnovne 
namembnosti območja, ne smejo biti v nasprotju s tekstualnim delom OPN in je zanje pridobljeno kulturnovarstveno 
soglasje. 
Upošteva se naslednje programske usmeritve in določila glede namembnosti objektov: 

- uredi se Muzej sodobne umetnosti Bled, kot kulturno in izobraževalno središče v povezavi z Blejskim gradom; 
- uredi se Infocenter z arheološkim muzejem ins servisnimi površinami; 
- poleg kulturnih in izobraževalnih dejavnosti so dopustne dejavnosti in ureditve, ki dopolnjujejo osnovno 

dejavnost, kot so: gostinska dejavnost strežbe, trgovina v specializirani prodajalni, tržnica v času prireditev, 
ateljeji in stanovanja za umetnike; 

- obstoječe servisne dejavnosti so dopustne do začetka izvajanja gradenj, določenih v tem odloku; 
- v obstoječem večstanovanjskem objektu na parc. št. 408/3, k.o. Bled, je stanovanjska dejavnost dopustna do 

spremembe namembnosti v skladu s kulturnim in izobraževalnim značajem območja Grajske pristave. 
a) Prometna ureditev 
Grajska cesta se preuredi v mešano prometno površino z omejitvijo prometa. Dopustna je rekonstrukcija Grajske ceste 
ter na zemljiščih s parc. št. 405 in 409/1, obe k.o. Bled, tudi njena prestavitev. Dopustne so ureditve za napajanje 
električnega vozila ter obratovanje tirnega vozila ali vleko vozila v trasi Grajske ceste ali vzdolž nje. 
Parkirne površine za obiskovalce se zagotovi na drugih javnih parkiriščih, zlasti na osrednjem parkirišču ob Rečiški 
cesti. 
Ohrani ali nadomesti se dostope do objekta na parc. št. 408/3, k.o. Bled, in objektov in zemljišč zahodno od Grajske 
pristave. 
b) Odprti prostor 
Na jugozahodnem delu območja se uredi trg z enotno urbano opremo ter postajališči za vozila javnega prometa.  
Dopustne so parkovne ureditve, vključno z ureditvijo poti, postavitvijo skulptur ter paviljonov za dopolnitev osnovne 
dejavnosti muzeja, ob upoštevanju rezultatov predhodnih arheoloških raziskav. 
Okolico muzeja, razen na stiku s trgom in Grajsko cesto, je dopustno ograditi z varnostno ograjo višine do 2,20 m. 
Ograja mora biti lahkotna in vpeta v krajinskoarhitekturno ureditev. 
Izdela se načrt krajinske arhitekture, ki naj sledi obstoječi konfiguraciji reliefa in rezultatom predhodnih arheoloških 
raziskav. Zagotovi se ohranjanje kakovostne drevesne vegetacije, območje in njegove robove se ozeleni z drevesno in 
grmovno vegetacijo, značilno za naravni in kulturni prostor Bleda. Za zasaditve naj se uporabi neinvazivne vrste rastlin. 
Glede na rezultate predhodnih arheoloških raziskava je sSeverno od muzeja je na delu zemljišč s parc. št. 417/1 in 420, 
obe k.o. Bled, lahko dopustna ureditev muzejskega vrta s potmi, skulpturami in paviljoni. Če se na podlagi rezultatov 

Pripombe dodal [MJ14]: Zaradi jasnosti in boljše 
preglednosti predlagamo, da se določi poseben člen 
PPIP za to območje, sklicevanje na strokovne podlage 
in rešitve v njem pa opusti. Predpisi omogočajo, da se 
za posamezno enoto urejanja določijo PIP z enako 
natančnostjo in v vsebini za OPPN. 
Predlagamo, da se pripravi poseben člen za 
obravnavano območje in karte, ki povzemajo rešitve iz 
strokovne podlage in bodo sestavni del OPN-ja. 
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raziskav dopusti ureditev muzejskega vrta, se podrobnejše ureditvene rešitve določijo v nadaljevanju s 
kulturnovarstvenimi pogoji, ob upoštevanju rezultatov predhodnih arheoloških raziskav. 
c) Objekti 
Objekt obstoječe Grajske pristave s spremljajočimi objekti se odstrani. Zgradi se nov objekt muzeja. Zagotovi se 
členjenost objekta z oblikovanjem več stavbnih mas, po možnosti z oblikovanjem vmesnih dvorišč oziroma odprtih 
prostorov. Kota vhoda se prilagodi koti trga zahodno od objekta. 
Infocenter z arheološkim muzejem in s servisnimi površinami se zgradi na območju obstoječega servisnega objekta, ki 
se rekonstruira, dozida ali odstrani in na njegovem mestu zgradi nov objekt. 
Objekt na parc. št. 408/3, k.o. Bled, je dopustno odstraniti, rekonstruirati ali odstraniti in na njegovem mestu zgraditi nov 
objekt znotraj tlorisnih in višinskih gabaritov obstoječega objekta. Do spremembe namembnosti je dopustno le 
vzdrževanje objekta. 
Objekte se zgradi v okviru tlorisnih gabaritov, določenih v karti »Prikaz regulacijskih elementov, javnih površin, 
drevoredov, vil in krajevno značilnih objektov«. 
Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) se nanaša na območje EUP in znaša največ 60 %. Vsi objekti morajo biti 
oblikovani enotno. Dopustne so ravne strehe ali v naklonu do 30°, skladne z okoliškim reliefom, sive barve. Ravne 
strehe so dopustne tudi kot zelene strehe oziroma zaključene s peščenim nasipom. 
d) Drugi pogoji 
Obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo je dopustno rekonstruirati in prilagoditi potrebam novih programov. 
Obstoječi 20 kV daljnovod se nadomesti s kablovodom, transformatorsko postajo se prestavi na območje spodnje 
postaje tovorne žičnice. Vkop kablovoda se izvede v obstoječih cestah in poteh. 
Osvetlitev pešpoti, ceste, parkirišč in zunanjih površin naj bo minimalna. Za območje Blejskega gradu in 
Grajske pristave (BL-2, BL-3, BL-5, BK-12, BK-13) je treba upoštevati enovit projekt osvetlitve, v katerem 
se določijo najmanj zasnova osvetlitve, izbor svetil, lokacija svetil, čas in režim osvetljevanja (glede na vrste 
površin in objektov ter jakost osvetlitve), ki se ga izdela v sklopu projektne dokumentacije. Uporabi naj se 
zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in neprodušnim steklom, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico; 
uporabi naj se sijalke s poudarjenim rumenim delom spektra, ki ne svetijo v UV spektru.  

Območje se ureja pod pogoji in s soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.  
Arheološko območje Bled – Arheološko najdišče Grad: Pred izdelavo projektne dokumentacije in posegi v zemeljske 
plasti je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave, ki jih opravi za to usposobljeni izvajalec. 

 

Bled BL-10 

OPPN 

Avtobusna postaja Bled 

BT 
CU 
PC 

Načrtovana je selitev obstoječe centralne avtobusne postaje na Seliše ter. Dopustna je tudi 
gradnja podzemne garažne hiše med hoteli Astoria, Jelovica in Bellevue z nadzemnim objektom 
oziroma objekti osrednjih centralnih dejavnosti. 
Obvezna je izvedba javnega arhitekturno-urbanističnega natečaja. Območje se ureja z enim 
OPPN, ki ga je dopustno izvesti po fazah. Etapnost izvajanja se določi v OPPN. 
Vsi posegi in prenova območja so dopustni pod pogoji in s soglasjem organa, pristojnega za 
varstvo kulturne dediščine. Pri posegih na območju hotela Bellevue (parc. 362, 363/2, 363/9, 
363/5, 363/6, 363/7 in 363/18, vse k.o. Bled) je treba upoštevati tudi smernice Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, št. II-66/11-2006. 

Pripombe dodal [MJ15]: Besedilo je treba smiselno 
popraviti: šele na podlagi izvedenih predhodnih 
arheoloških raziskav se bo opredelilo najprej ali je 
ureditev muzejskega vrta dopustna ali ne in v 
nadaljevanju, če je dopustna, se bo določilo ureditvene 
rešitve 

Pripombe dodal [MJ16]: Predlagamo, da se 
regulacijske elemente prikaže na posebni karti in ne na 
splošni karti, ki zajema celo območje občine (glej 
pripombe zgoraj glede posebnega člena in posebnih 
kart) 

Pripombe dodal [MJ17]: Predlagamo, da se določi 
lokacijo kamor se načrtuje selitev obstoječe centralne 
avtobusne postaje. 

Pripombe dodal [MJ18]: Ohrani naj se določbe glede 
izvedbe natečaja. 
 
Predlagamo, da se načrtovanje podzemne garaže ukine 
in se na tem mestu predvidi ureditev odprtega javnega 
prostora – uvod v promenado.  
 
Ureditve ne bi smele zakriti pogledov proti gradu in 
cerkvi sv. Martina.  
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Nova urbanistično arhitekturna zasnova območja mora upoštevati obstoječo vaško strukturo, 
trški značaj območja in poglede na jezero. Ohraniti mora in v koncept vključiti obstoječa 
kakovostna drevesa. Prav tako mora izvedba garaže omogočati zasaditev manjših dreves in 
grmovnic na trgu in njegovem robu. Zasnovati je treba novo prometno ureditev območja z 
avtobusnim postajališčem in osrednjim trgom, ki je dostopen tako z Grajske ceste kot Ceste 
svobode. Višina novih objektov ne sme presegati višine slemena Vile Bellevuenajvišje stavbe 
na območju OPPN. 
Ker gre za območje varovanih površin za podzemne garažne stavbe, do uveljavitve OPPN ni 
dopustno postavljanje podzemnih ali nadzemnih objektov, ki bi ovirali, onemogočali ali povečali 
stroške izvedbe podzemne garažne stavbe. Do izvajanja OPPN je na javni površini poleg 
dopustnih posegov iz 160. člena tega odloka dopustna tudi postavitev montažnega prodajnega 
objekta. Pred izvedbo posegov na teh območjih je treba pripraviti oceno o skladnosti 
načrtovanega posega z ureditvijo podzemnih garažnih stavb, ki jo potrdi in da soglasje k posegu 
pristojni organ Občine Bled. 

 

Bled BL-11 

OPN 

Seliška cesta –osnovna 
šola 

CDi 
ZS 
ZP 
PO 
PC 
Gpn 

Površine šole (športna igrišča, parkirišča in ostale prometne površine idr.) se urejajo izven 
območja morene in gozda. Na območju morene so možne samo mehke oblike rekreacije 
(sprehajalna pot) brez objektov in igrišč. Gospodarjenje z gozdom na ledeniških morenah mora 
potekati skladno z gozdnogospodarskim načrtom. Na območju velja prepoved sekanja dreves, 
razen sanitarne sečnje. Za vsak poseg je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega 
za ohranjanje narave. 
V območju šole in šolskega igrišča (območji s podrobno namensko rabo ZS in CDi) je dopustna 
gradnja dostopne ceste do šole. 

 

Bled BL-13 

OPN 

Ob Prešernovi cesti 

CDi 
CU 
BT 
PC 

Gradnja objektov v območju s podrobno namensko rabo CDi je dopustna samo na mestu poprej 
odstranjenih objektov. 
Dopustna namembnost objekta na zemljišču s parc. št. 354/5 in 354/8, obe k. o. Bled, je tudi 
11100 Enostanovanjske stavbe in 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
(samo druge gostinske stavbe za nastanitev, ki niso razvrščene drugje: sobe in apartmaji). Na 
delu objekta se dopušča ravna steklena streha v slemenu dvokapnice objekta. Odpiranje strešin 
je dopustno v obliki ravnih streh. 

 

Bled BL-14 

OPN 

SSe 
SB 
PC 
Gpn 

Na parc. 88/1 in 87/1, vse k.o. Želeče, je dopustna gradnja stanovanjskega objekta. Gradbena 
parcela stanovanjskega objekta obsega vse navedene parcele. Višina objekta je največ P+1+M, 
pri čemer je pritličje na nivoju ceste. Mansarda je brez kolenčnega zidu. FZ = 40 %. 
Na parc. 269/14, k.o. Bled, je glede oblikovanja objekta dopustno naslednje odstopanje od 
splošnih določil tega odloka: višina kapi je največ 7,20 m na zahodni in največ 6,30 m na vzhodni 

Pripombe dodal [MJ19]: Višina novih objektov ne sme 
izstopati iz silhuete vaškega jedra, katerega zaključek je 
obravnavano območje 

Pripombe dodal [MJ20]: Besedilo naj se popravi, tako, 
da se glasi: 
Do izvajanja OPPN je poleg dopustnih posegov iz 160. 
člena tega odloka dopustna ureditev javnih površin na 
način, da se v prostoru izboljša prepoznavnost:  
-vstopa v vaško jedro 
-Vstopa v območje promenade 
-uvoza v območje hotela Jelovica 
-območja, kjer se lahko varno zadržujejo in gibajo 
sprehajalci  
-območja, kjer je brez motečih vplivov na 
komunikacijske poti možno umestiti začasni objekt za 
prodajo. 
Strokovna podlaga mora podati tudi izhodišča za 
oblikovanje predlaganih rešitev. 
 
Ni sprejemljivo, da se dopušča gradnja novega 
prodajnega objekta preden se izdela strokovna podlaga, 
ki bo analizirala vloge posameznih delov danega 
prostora EUP BL-10 in razrešila vprašanja navedena 
zgoraj.   

Pripombe dodal [MJ21]: Postavlja se vprašanje zakaj 
je soglasje organa pristojnega za ohranjanje narave 
posebej izpostavljeno? Smo tudi v območju varovanem 
po predpisih s področja varstva kulturne dediščine? Bi 
bilo potrebno pri vsaki EUP posebej zapisati kot PPIP 
tudi pridobitev KVS? 

Pripombe dodal [MJ22]:  
Dodana oblikovalska odstopanja niso sprejemljiva 
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Črtomirova ulica strani objekta; sleme strešine je dopustno v smeri krajše stranice objekta; streha je nesimetrična 
dvokapnica naklona 27° na zahodni in 17° na vzhodni strešini; streha dela objekta, ki ima višinski 
gabarit P, je ravna, izkoriščena kot bivalna terasa; na strešini je dopustna strešna loža do 1/3 
dolžine strešine. 

 

Bled BL-18 

OPN 

Ob Ljubljanski cesti II 

CDd 
CU 
BT 

Na območju osrednjih centralnih dejavnosti (CU) v križišču z Ulico narodnih herojev so za 
obstoječe zakonito zgrajene objekte dopustni samo vzdrževanje, sprememba namembnosti, 
rekonstrukcija brez povečanja prostornine in odstranitev. Gradnja novega objekta je dopustna 
na mestu poprej odstranjenega obstoječega objekta ter za namen izboljšave komunalne in 
energetske opremljenosti objekta. 
Za hotel Lovec (Ljubljanska cesta 6) so dopustni samo vzdrževanje, rekonstrukcija brez 
povečanja prostornine in odstranitev. Gradnja novega objekta je dopustna na mestu poprej 
odstranjenega obstoječega objekta ter za namen izboljšave komunalne in energetske 
opremljenosti objekta. 
Za trgovski center ob Ljubljanski cesti (območje drugih centralnih dejavnosti CDd) so dopustna 
samo vzdrževalna dela, rekonstrukcije, odstranitve objektov in spremembe namembnosti. Pod 
obstoječim nivojskim parkiriščem je dopustna gradnja podzemne garažne hiše, katere izvedba 
mora omogočati, da se na terenu ohrani obstoječi delež zelenih površin, ki omogoča ozelenitev 
in zasaditev vsaj nizke vegetacije, ali da se v kleti garaže zasadi visokodebelna drevesa, ki s 
krošnjo segajo skozi prepust v strehi garaže nad nivo osnovne kote terena. Obstoječe površine 
za pešce (trgi, arkade, hodniki, stopnišča) ter površine parkirišča morajo biti javno dostopni, 
zapiranje ali omejevanje prehoda ni dopustno. Gradnja novih objektov je dopustna samo za 
namen izboljšave komunalne in energetske opremljenosti objekta. Posegi morajo temeljiti na 
izdelani strokovni podlagi, št. projekta 6-16SS, marec 2017, ARCO d.o.o. Nova Gorica / Studio 
Stratum in adkrajine d.o.o. Celotno fasado je treba pri rekonstrukciji ozeleniti. Rekonstrukcija se 
izvede za celotno fasado na enkrat. Gradnja novih objektov je dopustna samo za namen 
izboljšave komunalne in energetske opremljenosti objekta. 
Pod obstoječim nivojskim parkiriščem je dopustna gradnja podzemne garažne hiše, katere 
izvedba mora omogočati, da se na terenu ohrani obstoječi delež zelenih površin, ki omogoča 
ozelenitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije, ali da se v kleti garaže zasadi visokodebelna 
drevesa, ki s krošnjo segajo skozi prepust v strehi garaže nad nivo osnovne kote terena. 

Bled BL-19 

OPN 

Ulica narodnih herojev 

CU 
BT 

Na območju vile Bojana (Ljubljanska cesta 12) je gradnja novih objektov dopustna samo za 
namen izboljšave komunalne in energetske opremljenosti objekta vile. 
Na parc. 56/2, 57/13, 57/2, 57/4, 58/12 in 62/2, vse k.o. Želeče, je na podlagi preveritve v okviru 
javnega arhitekturno-urbanističnega natečaja za EUP BL-16 dopustna gradnja podzemne 
garaže, ki mora biti v celoti vkopana. Po posegu je treba na površju ponovno vzpostaviti zelene 
površine in konfiguracijo terena navezati na okoliški teren. 

 

Pripombe dodal [MJ23]: V EUP BL14 SSe stojijo 
stavbe z zelo različno tipologijo, zato priporočamo, da bi 
jo razdelili na pod EUP. Mnogo je dediščinskih vil, ki bi 
jih bilo smiselno izloćiti v samostojno podrobnejšo 
namensko rabo oz pod EUP, npr SSev in ji dodeliti 
pravila, ki bodo zagotavljala ohranjanje dediščinskih  vil 
z vrtovi. Ostale objekte, med katerimi so mnogi s 
položno streho bi bilo treba zaobjeti v  pravila, ki bi 
povzemala njihove značilnosti, in bi  ob prenovah 
zagotavljala homogen izgled območja. 
 

Pripombe dodal [MJ24]: Da se nadaljnje projektiranje 
sklicuje na strokovno podlago, ki jo je potrebno 
upoštevati, je potrebno k njej pridobiti soglasje pristojne 
službe oz. jo mora pristojna služba potrditi. 
 
Predlagamo, da se strokovno podlago posreduje v 
pregled in potrditev (uskladitev) in se jo potem lahko 
citira kot sestavni del OPN Bled  

Pripombe dodal [MJ25]: Za potrditev, da se s 
predlagano rešitvijo strinjamo, je potrebno priložiti tudi 
prikaz podzemnih garaž v prerezu. 

Pripombe dodal [MJ26]: Gradnja podzemne garaže 
na predlaganem območju z vidika varstva kulturne 
dediščine ni sprejemljiva. 
 
Ali je bil javni arhitekturno-urbanistični natečaj že  
izveden? Kako je bilo vključeno področje kulturne 
dediščine? 
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Bled BL-21 

OPN 

Pod Stražo 

ZP 

BT 

Na celotnem območju je treba ohranjati parkovno drevesno vegetacijo in jo po potrebi 
nadomeščati. 
 
Objekt vile Sokol je dopustno tudi dozidati za potrebe pomožnih in servisnih prostorov. 
Podzemni del stavbe je s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel dopustno graditi do meje 
sosednjih parcel. Brežino na južni strani vile je treba sanirati tako da se zmanjša njena vidna 
izpostavljenost. 
 
Na zemljišču parc. št. 792/1, k.o. Želeče, je dopustna gradnja novega objekta. Tlorisni in višinski 
gabariti ne smejo presegati gabaritov nekdanjega objekta na tej lokaciji. Gradbena parcela 
objekta obsega zemljišča parc. št. 792/1, 792/2, 793/1, 793/2, vsa k.o. Želeče, pri čemer 
predstavlja parc. št. 793/1, k.o. Želeče, zelene površine k novemu objektu. 
 

 

Bled BL-22 

OPN 

Hoteli GolfRikli Balance, 
Kompas in Savica 

BT 
ZP 
ZS 

Dozidave in nadzidave objektov niso dopustne. Dopustna je gradnja skupne podzemne garažne 
hiše za hotele Savica, Golf in Kompas. Izvedba garažne hiše mora omogočati, da se na terenu 
ohrani obstoječi delež zelenih površin z ozelenitvijo in zasaditvijo vsaj nizke vegetacije ali da se 
v kleti garaže zasadi visokodebelna drevesa, ki s krošnjo segajo skozi prepust v strehi garaže 
nad nivo osnovne kote terena. 
Do izgradnje skupne podzemne garažne hiše je na Cankarjevi ulici nad trgovskim centrom, na 
območju parkovnih površin (ZP), dopustna ureditev parkirnih mest, pri čemer je treba za ureditev 
izdelati načrt krajinske arhitekture. 
Na območju površin za oddih, rekreacijo in šport je treba ohranjati obstoječa visokodebelna 
drevesa in območje parkovno urejati. Dopustna je samo postavitev mikrourbane opreme. Nova 
športna igrišča niso dopustna.Dopustna je gradnja podzemnih garažnih stavb na območju 
hotelov Savica, Rikli Balance in Kompas. Garažne stavbe je treba izvesti pred izvedbo dopustnih 
posegov na hotelih Rikli Balance in Savica. Izvedba garažnih stavb mora omogočati, da se na 
terenu ohrani obstoječi delež zelenih površin z ozelenitvijo in zasaditvijo vsaj nizke vegetacije 
ali da se v kleti garaže zasadi visokodebelna drevesa, ki s krošnjo segajo skozi prepust v strehi 
garaže nad nivo osnovne kote terena. 
Na območju površin za oddih, rekreacijo in šport (ZS) se celostno preuredi zunanji prostor hotela 
Savica. Pri tem je treba ohranjati obstoječa visokodebelna drevesa. Na južnem del območja ZS 
je dopustna ureditev odprtih športnih površin (plavalni ribnik, »plaža«, športna igrišča, otroško 
igrišče, »fitness« na prostem), na vzhodnem delu se dopušča parkovna parterna ureditev za 
potrebe mirnejših dejavnosti (piknik prostori, prostori za druženje, prostori za različne 
dejavnosti…). Na stiku območja ZS s površinami za turizem BT je dopustna ureditev lesene 
terase za potrebe zunanjih prostorov restavracije hotela Savica. Senčenje terase je dopustno s 
premičnimi senčili. Na vzhodnem delu območja BT je dopustno ohraniti obstoječe nadzemne 
parkirne površine (štiri parkirna mesta) ob servisni poti do hotela Savica. 
V okviru obstoječih tlorisnih in višinskih gabaritov hotela Savica je dopustna dozidava v pritličju 
stavbe za namen razširitve ali dopolnitve poddimenzioniranih vsebin hotela, kot so jedilnica, 

Pripombe dodal [MJ27]: Opredelijo naj se konkretni 
pogoji kdaj se parkovna drevesna vegetacija lahko 
nadomešča. Z vidika varstva kulturne dediščine je 
pomembno, da se drevesne vegetacije ne odstranjuje, 
samo izjemoma kadar je to potrebno zaradi 
ugotovljenega arborističnega stanja se dopušča njeno  
nadomeščanje. 

Pripombe dodal [MJ28]: Dopustna je gradnja 
manjšega pritličnega objekta v ravninskem delu parc. št. 
831/17 k.o . Želeče, brez poseganja v brežino. 
Predlagamo zamenjavo BT v ZP – glej stališče k 
spremembi grafičnega dela. 

Pripombe dodal [MJ29]: Nesprejemljivo. V  
objezerskem območju Ambienta Bleda so zelene 
površine varovana vrednota.  Obstoj nekdanjega 
objekta ne pomeni izhodišča za ponovno postavitev.     
Glej tudi  stališče k spremembi grafičnega dela (pobuda 
št. 42). 
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zajtrkovalnica, otroška igralnica in podobno, vse v skladu z obstoječo namensko rabo. Širitev 
namestitvenih kapacitet v pritličju ni dopustna. Pri oblikovanju volumna dozidave v pritličju se 
ohranja simetrija obstoječega stavbnega volumna hotela Savica.  
Dopustna je dozidava hotela Rikli Balance na severovzhodni fasadi za namen povečanja 
kongresne dvorane  nad restavracijo Veranda v nivoju pritličja v izmerah max. 5 x 15 m ter za 
namen pokritja vhoda v kletni etaži v izmerah max. 25m x 5m. Na strehi pokritega vhoda je v 
nivoju pritličja dopustna gostinska terasa. 
Dopustna je dozidava na jugovzhodni fasadi na nivoju pritličja za namen ureditve zunanje terase 
pred dvorano Concordia v izmerah max. 25m x 5m, z možnostjo premičnih senčil.  
Dopustna je nadzidava hotela Rikli Balance za eno etažo, kot prenova in dozidava obstoječega 
komunikacijskega jedra nad zadnjo bivalno etažo (nova strešna/terasna etaža), katerega gabarit 
se lahko poveča do 40 % obstoječe tlorisne površine zadnje bivalne etaže. Višina dozidave se 
uskladi z obstoječo višino komunikacijskega jedra. V novo strešno/terasno etažo ni dopustna 
umestitev namestitvenih kapacitet. 
Zunanje utrjene in zelene površine ob hotelu Rikli Balance naj se krajinsko uredijo celostno, 
severozahodno od hotelskega kompleksa kot zunanje terase (plaža) na prostem z možnostjo 
postavitve premičnih elementov senčenja oz. zaščite pred padavinami, zunanjega točilnega 
pulta in manjšega otroškega zunanjega bazena. Celostno naj se obravnava obstoječa drevnina 
in grmovnice, ki se mestoma lahko odstrani. V smeri proti Ulici narodnih herojev naj se zunanje 
površine hotela Rikli Balance celostno krajinsko uredijo v smislu zelenih teras z lesenimi podesti. 
Oporni zidovi naj bodo ozelenjeni, ograje oblikovane tako, da se ohranjajo vedute proti jezeru. 
Dopustna je izvedba nadstreška nad vhodom v hotel Kompas. 
Na Ulici narodnih herojev nad trgovskim centrom je na območju parkovnih površin (ZP) 
dopustna ureditev javnih parkirnih mest, pri čemer je treba za ureditev izdelati načrt krajinske 
arhitekture. 

 

Bled BL-23 

BL-24 

BL-25 

BL-26 

OPPN 

Severna razbremenilna 
cesta 

PC 
CDd 
CU 
CDi 
C 
BT 
BC 
ZS 
ZP 
SSe 
SSvj 
SSv 
VC 
PO 
K1 

Območje je namenjeno ureditvi primarne prometne infrastrukture, kolesarskih poti in pločnikov, 
v urbaniziranem delu Seliške in Ljubljanske ceste pa tudi urbanistični in vsebinski prenovi 
območja s poudarkom na krajinski zasnovi obcestnega prostora. Rešitve in usmeritve OPPN 
naj temeljijo na že izdelanih variantnih rešitvah za območje. 
a) Objekti 
Dozidave in nadzidave objekta Ljubljanska cesta 32 niso dopustne. Ob objektu Ljubljanska 
cesta 27 je dopustna postavitev mlekomata. 
Za hotel Union so dopustni samo vzdrževanje, rekonstrukcija brez povečanja prostornine in 
odstranitev. Gradnja novega objekta je dopustna samo kot nadomestitev obstoječega, poprej 
odstranjenega objekta. 
Na parc. 314, 317/2 in 316/3, vse k.o. Želeče, je dopustna ureditev nepokrite tržnice s 
postavitvijo stojnic.  
Na severozahodni zemljišča, parc. 114/1, 114/11 in 113/1, vse k.o. Želeče, se za objekt 
Ljubljanska cesta 17 oziroma Ljubljanska cesta 19 preveri možnost ureditve ozelenjenega 
parkirišča. 

Pripombe dodal [MJ30]: Predlagane rešitve so z 
vidika varstva kulturne dediščine problematične. 
Območje potrebuje celostno urejanje, zato predlagamo, 
da se območje ureja z OPPN oziroma, da se pred 
določitvijo konkretnih PPIP izdelajo skupne strokovne 
podlage. Pomembno je, da se vse izkazane potrebe 
realizirajo na način, da se ohrani kvalitetna arhitekturna 
podoba iz 60-ih let, da se ohranjajo razmerja zelenih 
površin, da se ne posega v zmanjšanje parkirnih mest 
ipd.  
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b) Drugi pogoji 
V celoti je treba ohranjati obstoječ hrastov drevored ob cesti v Vintgar. Vsi posegi morajo biti 
odmaknjeni od debel dreves najmanj za projekcijo krošnje na tla. 
Pri oblikovanju objektov in naprav ter urejanju območja je treba upoštevati varstvene režime 
enot kulturne dediščine (Ambient Bleda). Organ, pristojen za ohranjanje narave, pripravi 
naravovarstvene smernice s podrobnejšimi usmeritvami, pogoji in priporočili na območju z 
varstvenimi statusi oziroma naravovarstvenimi vsebinami (tudi v območjih, ki mejijo na OPPN). 
c) Poleg posegov iz 160. člena tega odloka, so do uveljavitve OPPN dopustni tudi: 
na delu parc. 278/1 k.o. Bled, ki je v podrobni namenski rabi PC in ne bo del cestnega telesa 
severne razbremenilne ceste, je dopustno urediti zunanje površine vrtca, 
ureditev nepokrite tržnice in postavitev mlekomata iz tretjega odstavka, 
na parc. 114/1, 114/11 in 113/1, vse k.o. Želeče, je za objekt Ljubljanska cesta 17 oziroma 
Ljubljanska cesta 19 dopustna samo dozidava za kotlovnico. 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severno razbremenilno cesto na Bledu 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2014) – ostane v veljavi do preklica, razveljavi se na 
delih območja urejanja v skladu z določili tega odloka. 

 

Mlino ML-4 

ZN 

Mlino 

 

SSe 
PC 

Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja BL- S 24 Mlino (Uradni list RS, št. 66/05, Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 17/2014) – ostane v veljavi do preklica, razveljavi se na delih 
območja urejanja v skladu z določili tega odloka. Usmeritve za spremembe in dopolnitve 
veljavnega ZN: 
- preveri se možnost umeščanja manjše podzemne garažne hiše v pobočje za Penzionom Mlino. 

 

Rečica RE-14 

OPN 

Med Kolodvorsko in 
Župančičevo 

SSe 
PC 

Na površinah za eno in dvostanovanjske stavbe med Kolodvorsko in Župančičevo cesto so 
novogradnje manj zahtevnih in zahtevnih objektov dopustne le kot nadomestitev poprej 
odstranjenih obstoječih objektov. Za odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega na 
naslovu Kolodvorska cesta 17 in 19 je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo 
kulturne dediščine. 
Vsi posegi v območju se izvajajo na način, da ne poslabšajo vitalnosti lipovega drevoreda (EŠD 
13103). Ob sanacijskih posegih v drevoredu se pridobi strokovno mnenje organov, pristojnih za 
varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave. 

 

Rečica RE-16 SSe 
BT 

Nadzidave hotela Triglav niso dopustne. Dopustna je dozidava hotela Triglav na JV strani v 
nivoju terena, etažnosti K3 in K4, z ravno streho. Objekt prizidka je potrebno oblikovati na način, 

Pripombe dodal [MJ31]: Načeloma je predlagana 
sprememba z vidika varstva kulturne dediščine 
sprejemljiva, vendar morajo tudi določbe OPN-ja 
upoštevati rešitve iz OPPN, ki so predpisane zaradi 
varstva kulturne dediščine, npr. rešitve glede vile ob 
krožišču (glej tudi  stališče k spremembi grafičnega 
dela). 

Pripombe dodal [MJ32]: Nesprejemljivo 
Poseganje v zelene površine ni dopustno, je tudi v 
nasprotju z generalnimi usmeritvami posebnih določb 
za območje BJ.  EUP je enota s skupnimi značilnostmi, 
zato naj se rešitve načrtujejo znotraj določenih meja 
EUP.   

Pripombe dodal [MJ33]: Določba naj se ohrani, je 
skladna varstvenim režimom za Ambient Bleda. 
Ohranjanje števila objektov je za varstvo dediščine 
ustrezna rešitev. 
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OPN 

Med Malo Zako in 
Kolodvorsko cesto 

PC da vizuelno ne predstavlja 3. in 4. kletne etaže, pač pa z zasnovo v terenu in ustreznim izborom 
materialov, ki se neposredno ne navezujejo na obstoječe oblikovanje hotela, predstavlja 
oblikovno samostojen objekt, ki ne konkurira osnovni stavbi hotela. Stavbna masa obstoječega 
hotela se ohranja. Potrebno je izdelati načrt krajinsko arhitekturne ureditve. 

 

Rečica RE-19 

OPN 

Med Zakama III 

SSe Dopustni so vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev objektov. Gradnja novega objekta je 
dopustna na parc. št. 453/1 k.o. Rečica, na ostalih zemljiščih pa samo na mestu poprej 
odstranjenega obstoječega objekta.Dopustni so vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev 
objektov ter gradnje za potrebe izboljšanja komunalne opremljenosti objektov. Gradnja nove 
stavbe je dopustna na parc. št. 453/1, k.o. Rečica, na ostalih zemljiščih pa samo na mestu poprej 
odstranjene obstoječe stavbe. Pri oblikovanju objekta na parc. št. 453/1, k.o. Rečica, so 
dopustna naslednja odstopanja od splošnih določil tega odloka: 

- strešna kritina je v sivih in rjavih odtenkih, materiali so ne-odsevni, v nesijoči mat 
izvedbi; 

- fasade so tankoslojne izvedbe ali obložene s pločevino (aluminijasta, bakrena, 
jeklena), lokalnim kamnom ali lesom v rjavi obdelavi oziroma lesom, ki se naravno stara 
in sčasoma osivi. Barve fasad so v belih, sivih ali rjavih odtenkih. Materiali so ne-
odsevni, v nesijoči mat izvedbi; 

- manjši poudarki na fasadah so v manjšem obsegu tudi v drugih svetlejših, sijočih 
barvah; 

- maksimalna etažnost objekta je K+P+1+M, pri čemer višina kapi ne sega višje od 6,00 
m nad koto pritličja. 

 

Rečica RE-22 

OPN 

Grimšče 

SSv Število PM, ki jih je treba za večstanovanjski objekt zagotoviti na gradbeni parceli objekta je 1 
PM/stanovanje. V objektu je z nadzidavo, povišanjem kolenčnega zidu do 1,2 m ter 
rekonstrukcijo strehe dopustno urediti do dve dodatni stanovanji. Frčade niso dopustne. 

 

Zagorice ZG-1 

OPN 

Zagorice – vaško jedro 

SSvj 
ZD 

Na parc. 18, 20/1, 20/2 (del), 30, 29/2, 29/1 (del), vse k.o. Želeče, je dopustna dopolnilna gradnja 
stavb za bivanje, kmetijsko dejavnost ter dopolnilne in spremljajoče dejavnosti. Izdelati je treba 
skupne strokovne podlage, to je idejno zasnovo za umestitev in oblikovanje načrtovanih 
objektov, na kateri mora temeljiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja k posameznemu 
objektu. Idejno zasnovo za celotno zaključeno območje potrdita organ, pristojen za varstvo 
kulturne dediščine, in organ Občine Bled, pristojen za urejanje prostora.Projekt za pridobitev 

Pripombe dodal [MJ34]: Prizidki morajo slediti 
konfiguraciji terena. Predlagamo črtanje tega dela, kot 
je označeno. Investitor mora predložiti vsaj dve varianti 
predloga oblikovanja občini in ZVKDS. Podrobnejši 
pogoji se izdajo v KVP. 

Pripombe dodal [MJ35]: Nesprejemljivo 
V območje naj se ne umešča posebnosti. Podrobnejši 
pogoji bodo opredeljeni tekom KVP. Predlagamo črtanje 
označenega dela. 

Pripombe dodal [MJ36]: Spreminjanje določb glede 
števila parkirnih mest je v tem območju, odprt prostor v 
neposredni bližini kulturnega spomenika, 
problematično. Obstoječ objekt, ki že sedaj predstavlja 
negativen vpliv na varovane vrednote kulturne 
dediščine,  naj svoje potrebe glede parkiranja zagotavlja 
na svojem območju 
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gradbenega dovoljenja k posameznemu objektu mora temeljiti na izdelanih Strokovnih podlagah 
- Zagorice – jug (Arhipro d. o. o., november 2016). 
Dopustna je sprememba namembnosti objekta kulturne dediščine EŠD 13112 Bled – Domačija 
Zagoriška 18 (Kumerdejeva rojstna hiša) v muzej (spominska soba) s tremi apartmaji in 
servisnimi prostori. 
Na parc. št. 48 in 61, k.o. Želeče, je dopustna dopolnilna gradnja skladno s splošnimi določili za 
obomčja SSvj. 
 
Na parc. 56/2, 57/13, 57/2, 57/4, 58/12 in 62/2, vse k.o. Želeče, je na podlagi preveritve v okviru 
javnega arhitekturno-urbanističnega natečaja za EUP BL-16 dopustna gradnja podzemne 
garaže, ki mora biti v celoti vkopana. Po posegu je treba na površju ponovno vzpostaviti zelene 
površine in konfiguracijo terena navezati na okoliški teren. 

 

Želeče ŽE-9 

OPN 

Bencinski servis 

PO Območje je namenjeno bencinskemu servisu ob južni razbremenilni cesti. Obvezno je 
kakovostno in sodobno arhitekturno oblikovanje objektov. Arhitekturna in krajinsko-arhitekturna 
zasnova območja morata upoštevati značilnosti kulturne krajine. Oblikovanje objekta ne sme 
izhajati iz uveljavljenih principov oblikovanja bencinskih servisov. Objekt je potrebno oblikovati 
na način, da se z arhitekturnim oblikovanjem in izbiro materialov ter višinskimi gabariti nevsiljivo 
umesti v odprt prostor kulturne krajine. Temu mora biti prilagojeno tudi krajinsko arhitekturno 
oblikovanje, tako da se ustvarja postopen prehod v odprto krajino. Barvno mora biti objekt 
usklajen s splošnimi PIP tega odloka. Za potrebe oglaševanja se dopušča le en totem za 
oglaševanje za lastne potrebe. 

 

154.člen 
(podrobni PIP na območju Blejskega jezera – EUP z oznako BJ) 
 

Blejsko jezero BJ-2 

OPN 

Otok 

CDd 
ZP 

Ohranja se celovitost in prepoznavnost zavarovanega območja ter relief otoka brez posegov v 
naravno obalo in otok. 
Drevesa je treba ohranjati. Dopustna je samo sanitarna sečnja. Rastlinskih vrst, ki niso lokalno 
značilne, ni dopustno vnašati. 
Prenova poti je dopustna v kontekstu zaključenega programskega območja. 
Ob obalo otoka je v poletnih mesecih dopustno umestiti začasni splav za obiskovalce in kopalce. 
Na zemljišču parc. št. 1146, k.o. Želeče, je dopustna tudi vrsta objekta 12120 Druge gostinske 
stavbe za kratkotrajno nastanitev (samo druge gostinske stavbe za nastanitev, ki niso 
razvrščene drugje: sobe in apartmaji). Na zemljišču parc. št. 1145/1, k.o. Želeče, je za obstoječi 
objekt dopustna tudi dejavnost 12610: Stavbe za kulturo in razvedrilo (samo dvorane za 

Pripombe dodal [MJ37]: Zakaj določati, da veljajo 
splošna določila? 

Pripombe dodal [MJ38]: Gradnja podzemne garaže je 
na območju zelenih površin stavbne dediščine, vaškega 
jedra in Ambienta Bleda problematična. 
 
Ali je bil javni arhitekturno-urbanistični natečaj že  
izveden? Kako je bilo vključeno področje kulturne 
dediščine? 

Pripombe dodal [MJ39]: Priporočamo, da se doda 
pogoj, da ne sem presegati višine kapu strehe črpalke. 
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družabne prireditve) ter je poleg rekonstrukcije dopustno tudi podaljšanje napuščev na čelnih 
fasadah do 2,5 m. Zagotavljanje parkiranja je dopustno na javnih ali zasebnih parkiriščih. 

 

Blejsko jezero BJ-3 

OPPN 

Ožje središče Bleda 

ZP 
ZS 
BT 
CDd 
CDi 
CU 
ZP 
ZS 
 

Z OPPN se zagotovi celovita oblikovna podoba ožjega središča Bleda ob vzhodni obali jezera, 
tako da se določijo pogoji za urejanje obale, promenade, zelenih površin in stika zelenih površin 
z ostalimi območji ter pogoji za oblikovanje objektov, ki tvorijo podobo tega dela središča Bleda. 
Uredi se prometna situacija. 
a) Prometna ureditev 
Preveri se prometno ureditev, prometni režim ter dostope do objektov znotraj območja OPPN, 
vključno z dostopi do objektov na njegovem obodu. Prometna zasnova naj temelji na rešitvah, 
ki dajejo prednost pešcu, kolesarju ipd. Iz območja, med drugim tudi Blejske promenade, se 
umakne motorni promet ter glavna parkirišča. Ohranijo se lokalni dovoz, servisni in interventni 
dostopi do posameznih objektov v območju ter možnosti za turistične oblike prevozov kot so 
kočije, turistični vlakec ipd. Za potrebe ukinitve motornega prometa na promenadi je dopustna 
izvedba novih javnih poti za potrebe dostopov do objektov. 
b) Odprti prostor 
Blejsko promenado (Cesta svobode od Zdraviliškega parka do križišča z Ljubljansko cesto) se 
oblikuje kot osrednjo promenado ter s posameznimi ureditvami naveže na park in jezero (npr. 
odstranitev žive meje in zasaditev z ustreznejšo in nižjo zasaditvijo ipd.).  
Na podlagi ovrednotenja obstoječe vegetacije se predvidi prenova drevesnega in grmovnega 
fonda.  
Predvidi se sanacija degradiranih delov obale, poti in neustreznih zasaditev, tudi tistih, ki 
zastirajo poglede proti jezeru in omejujejo fizičen dostop do obale. 
V delu stika obale z Ljubljansko cesto se preveri možnost izvedbe razgledišča.  
Gostinske vrtove pod Kazino in Hotelom Toplice se naveže na sprehajalno pot ob jezeru. Preveri 
se možnost razširitve sprehajalne poti nad jezero. 
Podajo se usmeritve in pogoji za poenotenje parterja stavb, v katerem je umeščen javni 
program. Parter se v največji meri odpira in povezuje z zunanjim javnim prostorom. 
Preveri se možnosti za umestitev pasjega parka ter določi ustrezno lokacijo. 
Z namenom poenotenja zunanjega odprtega prostora se predvidi vrsto in oblikovanje urbane 
opreme, dopustnih začasnih objektov, gostinskih teras, način ograjevanja ter oblikovanje fasad. 
Določijo se območja, kjer bo možna postavitev začasnih objektov. 
c) Objekti 
Določijo se pogoji za posege na obstoječih objektih, dopustnost odstranitev, novogradenj in 
usmeritve za njihovo arhitekturno in krajinsko oblikovanje.  
Za objekt Kazine se izvede javni natečaj, na podlagi katerega se določijo pogoji za posege v 
prostor. Z javnim natečajem se predvidi celovita prenova objekta. OPPN poda robne pogoje za 
izvedbo natečaja, vključno s pogoji sodelovanja Občine Bled in pristojnega organa za varstvo 
kulturne dediščine v postopku natečaja. Do izvedbe natečaja in določitve pogojev so na 
obstoječem objektu dopustna samo vzdrževalna dela. 

Pripombe dodal [MJ40]: Predlagane dopolnitve niso 
sprejemljive. 
 
Predlagamo, da se v zvezi s tem sestanemo na 
usklajevalnem sestanku. 
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Za objekt TVD Partizan ali nadomestni objekt je poleg objektov in dejavnosti, ki so dopustni v 
namenski rabi CDi, kot del stavbe za kulturo ali izobraževanje dopustna tudi ureditev kavarne in 
knjigarne. Odmik objekta od parcelne meje: objekt je dopustno postaviti na mejo s parc. 356/4. 
Za objekta Cesta svobode 7 in 7a je dopustna obstoječa poslovno stanovanjska raba. 
d) Drugi pogoji 
Organ, pristojen za ohranjanje narave, pripravi naravovarstvene smernice s podrobnejšimi 
usmeritvami, pogoji in priporočili na območju z varstvenimi statusi oziroma naravovarstvenimi 
vsebinami (tudi v območjih, ki mejijo na OPPN). 
Usmeritve za arheološko območje: pred posegi v zemeljske plasti je treba izvesti predhodne 
arheološke raziskave – površinski in podpovršinski pregled, ki ga opravi za to usposobljeni 
izvajalec. 
e) Posegi, dopustni do uveljavitve OPPN, so samo: 
vzdrževanje obstoječih objektov; 
postavitev začasnih objektov (stojnice, kioski), ki so namenjeni sezonski turistični ponudbi ali 
prireditvam, ki jih prireja Občina Bled. Lokacijo začasnega objekta potrdi organ Občine Bled, 
pristojen za urejanje prostora; 
odstranitev obstoječih objektov (če so to objekti, ki so varovani s predpisi s področja kulturne 
dediščine, je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine), 
vzdrževanje GJI; 
gradnja GJI za potrebe priključevanja obstoječih objektov, nove izmere, obodne parcelacije in 
geodetski postopki za urejanje obstoječih in načrtovanih objektov in naprav GJI. 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ožje središče Bleda (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 47/15 in 48/16) – ostane v veljavi do preklica. Usmeritve za spremembe in 
dopolnitve veljavnega OPPN: 
 
Na zemljišču parc. št. 787/17, k.o. Želeče, je dopustna izvedba podzemne garaže le za 
parkiranje servisnih in dostavnih vozil za hotela Jadran in Toplice. Garaža, ki mora biti 
popolnoma vkopana, se lahko umešča le v delu med gabaritom hotela Jadran in javno cesto na 
parc. št. 1188/5, k.o. Želeče, na način, da se po posegu znova vzpostavi obstoječa konfiguracija 
brežine in izvede zasaditev. Obstoječa cestna priključka hotela Jadran se opusti ali prilagodi. 

 

Blejsko jezero BJ-4 

OPN 

Pod Stražo 

ZP 
BT 

Ohranjati je treba naravno obalo jezera. 
Invazivne tujerodne rastline je treba odstraniti. 
Po ukinitvi oziroma omejitvi motornega prometa na Cesti svobode se cesto spremeni v 
promenado za pešce, kolesarje, fijakarje ipd. Na promenadi je še vedno treba ohraniti možnost 
lokalnega dostopa do obstoječih objektov in za intervencijo. 
Na zemljišču s parc. št. 833, k.o. Želeče, je na mestu nekdanjega dostopa na jezero z 
ohranjenimi stopnicami in konstrukcijskimi elementi nekdanjega vstopno-izstopnega mesta 
dopustno zgraditi pokrit in zaprt pomol s stalnim privezom za lesen čoln na vesla. 

 

Pripombe dodal [MJ41]: Nesprejemljivo 
Manjšo podzemno garažo za dostavna vozila je 
mogoče umestiti zgolj na zgornji plato parc. št. 787/17 
k.o. Želeče, kjer je obstoječe parkirišče, brez poseganja 
v zelene površine ali brežino. Ureditev uvoza 
priporočamo z avtodvigalom za eno vozilo (glej 
pripombe tudi k grafičnem delu 
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Blejsko jezero BJ-5 

OPPN 

Obala Mlina 

ZP 
SSvj 
BT 
PC 
VC 

Uredi se javno kopališče, pri čemer se degradirane površine obale ustrezno sanira. Gradnja 
športnih igrišč ter podobnih objektov in naprav ni dopustna. Po izgradnji Južne razbremenilne 
ceste in preusmeritvi prometa po njej ter zapori Ceste svobode za motorni tranzitni promet, 
razen za posebne potrebe, se dejavnosti na območju obale Mlina ureja celovito. 
a) Prometna ureditev 
Preveri se prometno ureditev, prometni režim vključno z mirujočim prometom ter dostope do 
objektov znotraj območja OPPN. Prometna zasnova naj temelji na rešitvah, ki dajejo prednost 
pešcu, kolesarju ipd. Motorni promet se omeji oziroma umakne iz območja. Cesta svobode se 
tako spremeni v promenado. Ohranijo se lokalni dovoz, servisni in interventni dostopi do 
posameznih objektov v območju ter možnosti za turistične oblike prevozov kot so kočije, turistični 
vlakec ipd. Preveri se možnost združitve pristanišča za čolne in pristanišča za pletne v skupno 
vaško pristanišče. in drugim oblikam mehke in trajnostne mobilnosti. 
b) Odprti prostor in obala jezera 
Ohranjati je treba naravno obalo jezera oziroma na mestih, kjer je to možno renaturirati naravne 
biotope. Na vseh površinah, predvsem pa na zelenih površinah, je treba ohranjati parkovno 
drevesno vegetacijo, ki tvori značilno podobo obale. Na podlagi ovrednotenja obstoječe 
vegetacije se predvidi prenova drevesnega in grmovnega fonda.  
Uredi se javno naravno kopališče s pripadajočo infrastrukturo (sanitarije, tuši), pri čemer se 
degradirane površine obale ustrezno sanira in zagotovi varne in točkovno omejene dostope do 
vode. Gradnja športnih igrišč ter podobnih objektov in naprav ni dopustna. 
Postavitev potrebnih objektov (infrastrukturnih ali npr. gostinskih) naj bo točkovno omejena in 
povezana z ostalo infrastrukturo (npr. z avtobusnim postajališčem, pristaniščem, pomoli ipd.). 
c) Objekti 
Določijo se pogoji za posege na obstoječih objektih, dopustnost odstranitev, novogradenj in 
usmeritve za njihovo arhitekturno in krajinsko oblikovanje. Preveri se možnost umeščanja 
manjše podzemne garažne hiše v pobočje za Penzionom Mlino. 
Nadzidave Penziona Mlino na Cesti svobode 45 niso dopustne. 
d) Drugi pogoji 
Vkopavanje v brežino in posegi v gozdni rob Straže niso dopustni. 
Obvezna je izvedba variantnih strokovnih prostorskih preveritev. Organ, pristojen za ohranjanje 
narave, pripravi naravovarstvene smernice s podrobnejšimi usmeritvami, pogoji in priporočili na 
območju z varstvenimi statusi oziroma naravovarstvenimi vsebinami (tudi v območjih, ki mejijo 
na OPPN). 
Poleg posegov iz 160. člena tega odloka, so do uveljavitve OPPN dopustni tudi: 
- ureditev pristanišča in javnih sanitarij, 
- vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov, razen na nizu objektov ob Cesti svobode na 
parc. 839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 839/9 in 840/1, vse k.o. Želeče, 
- izvedba opornega zidu, višjega od 1,5 m, na parc. 840/1 in 839/2, obe k.o Želeče, 
- za dopustne posege do sprejema OPPN je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, 
pristojnega za varstvo kulturne dediščine. 

Pripombe dodal [MJ42]: Nesprejemljivo. Gostinski 
objekti naj bodo v obstoječih objektih izven naravnih 
kopališč.  

Pripombe dodal [MJ43]: Nesprejemljivo 
Zelenih površin v objezerskem prostoru se ne 
zmanjšuje, ker je to v nasprotju z varstvenim režimom 
Ambienta Bleda. Usmeritve za OPPN naj ne vsebujejo 
usmeritev, ki so v nasprotju s skupnimi določbami  za 
območje BJ. (154. člen) 

Pripombe dodal [MJ44]: Predlagamo, da se besedilo 
popravi, tako, da se glasi: 
Poleg posegov iz 160. člena tega odloka, so do 
uveljavitve OPPN dopustni tudi: 
- ureditev pristanišča in javnih sanitarij, 
- vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih objektov, 
razen na nizu objektov ob Cesti svobode na parc. 
839/4, 839/5, 839/6, 839/7, 839/8, 839/9 in 840/1, vse 
k.o. Želeče, 
- izvedba opornega zidu, višjega od 1,5 m, na parc. 
840/1 in 839/2, obe k.o Želeče, 
če je za te posege pridobljeno soglasje  
organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. 
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Blejsko jezero BJ-6 

OPN 

Pod vilo Bled 

ZPg 
ZS 

Park je na zahodni strani dopustno z rekonstrukcijo oblikovati v manjši tematski park.  
 
Na vzhodni strani pod vilo Bled in pred vasjo Mlino je dopustna ureditev počivališča ob poti pod 
Vilo Bled in pred vasjo Mlino. 
 
Za vse posege je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za 
posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine. 

 

Blejsko jezero BJ-8 

OPN 

Velika Zaka kopališče 

ZP 
ZS 
ZPg 
BT 
PC 

Pri vili Sončnica je pod pergolo na parc. 463/99 k.o. Rečica dopustna ureditev gostinskega vrta. 
Postavitev nadstreškov in senčnikov ni dopustna. 
Posegi in gradnje na kopališču Velika Zaka morajo temeljiti na naslednjih projektih: 

- projekt PZI, Tribune ciljne regatne arene v Veliki Zaki na Bledu, št. projekta 130-08, 
maj 2009, spremembe februar 2010, MULTIPLAN arhitekti d. o. o., 

projekt PZI, Tribune ciljne regatne arene v Veliki Zaki na Bledu, št. projekta 130-08, maj 2009 
spremembe februar 2010, MULTIPLAN arhitekti d. o. o., 
projekti PZI Krajinsko arhitekturna ureditev Veslaškega centra v Mali Zaki in ciljne regatne arene 
v Veliki Zaki; številka projekta 84/2008, projektant ARHE d. o. o., 

- projekti PZI Izvedba novega pločnika ob Kidričevi cesti v Veliki Zaki in obnova veslaške 
promenade med Veliko in Malo Zako; številka projekta 84/2008, projektant ARHE d. o. 
o., 

projekti PZI Krajinsko arhitekturna ureditev Veslaškega centra v Mali Zaki in ciljne regatne arene 
v Veliki Zaki, številka projekta 84/2008, projektant ARHE d. o. o., 
projekti PZI Krajinsko arhitekturna ureditev Veslaškega centra v Mali Zaki in ciljne regatne arene 
v Veliki Zaki, številka projekta 84/2008, projektant ARHE d. o. o, 
upoštevajo se varstvene usmeritve z vidika ohranjanja narave, ki so bile kot poročilo napisane 
k natečajnim rešitvam za območje, in se nanašajo na renaturacijo jezerske obleobale ter 
ohranjanja dinamike in kakovosti Blejskega jezera, 

- skladno z zgoraj navedenimi projekti ter s kontekstom urejanja Velike Zake je dopustna 
odstranitev obstoječih zasaditev in oblikovanje novih ter preoblikovanje podija za 
zastave. 

Na zemljišču parc. št. 1129/2 in 1129/3, obe k.o. Želeče, je poleg natečajne rešitve dopustna 
postavitev začasnih premičnih ležalnikov, stojnice za masažo in ureditev tušev. 
 
Na zemljišču parc. št. 463/203, 463/206, 463/207, vse k.o. Rečica, je poleg natečajne rešitve za 
potrebe veslaških prireditev dopustna postavitev začasnih objektov za prireditve. 

 

Pripombe dodal [MJ45]: Določbo napisati v vse EUP, 
ki ležijo v območjih varstva kulturne dediščine, ali pa v 
nobeni. 

Pripombe dodal [MJ46]: Nesprejemljivo, del kopališča 
naj se ohranja brez urbane  opreme. 
 
Varovana vrednota Ambienta bleda sta tudi  
krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba 
(naravne in grajene ali oblikovane sestavine)  
  
Obala jezera ima značilno krajinsko zgradbo,  kjer se 
voda jezera stika z različnimi materiali na različnh delih 
obale. Na vsakem delu se je ustvarial značilna 
prostorska  podoba s prepletom  naravnih in grajenih  
sestavimn. Za zahodno obalo v veliki Zaki je značilno 
razmerje v prid naravnih sestavin vode, pesla, kamnov,   
trave  in še malo dalj od obale dreves. Tej elementi 
ustarjajo ambient  naravnega kopališča, ki je hkrati tudi 
del vplivnea območja dveh spomenikov držanega 
pomena Blejskega Gradu in blejskega otoka. Pomebo 
je, da se obema spomenikoma ohranja del neokrnjene 
narave, v katere zaledju sta nastala. Zato so  bila ob  
obali jezera območja kopališč z različnim značajem.  
Bližje hotelom in grajenim objektom se urejajo kopališča 
z dodanimi elementi(preoblačilnice, ležalniki. podiji…) 
bližje območjem brez hotelov in z nepozidano obalo se 
kopališča urejajo sonaravno, s čim manj dodatne 
opreme. Tak način obranave kopališč omogoča 
doživljanje obale jezera v njeni prvotni podobil. 
Opremljanje naravnih poovršin s pomičnimi ležalniki in ... [2]

Pripombe dodal [MJ47]: Ko se je narčtoval veslaški 
center s tribunami in sodniškim stolpom je bila vizija, da 
so to izven časa veslaških prireditev čim manj opazni 
elementi prostora, uporabni tudi za sprehajalce in 
kopalce. Neskladno z vizijo takratnih uskladitev, bi bilo, 
izven veslaških prireditev, obalo obremenjevati s 
prireditvenimi postavitvami. 
 
Prosimo za podrobnejšo pojasnitev, za kakšno opremo 
gre in kje bi se postavila ter za katere prireditve – za 
koliko časa? 
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Blejsko jezero BJ-11 

OPN 

Mala Zaka 

BC 
PO 

Posegi in gradnje morajo temeljiti na naslednjih projektih: 
- projekt PZI, Tribune ciljne regatne arene v Veliki Zaki na Bledu, št. projekta 130-08, 

maj 2009, spremembe februar 2010, MULTIPLAN arhitekti d. o. o., 
projekt PZI, Tribune ciljne regatne arene v Veliki Zaki na Bledu, št. projekta 130-08, maj 2009 
spremembe februar 2010, MULTIPLAN arhitekti d. o. o., 
projekti PZI Krajinsko arhitekturna ureditev Veslaškega centra v Mali Zaki in ciljne regatne arene 
v Veliki Zaki; številka projekta 84/2008, projektant ARHE d. o. o., 

- projekti PZI Izvedba novega pločnika ob Kidričevi cesti v Veliki Zaki in obnova veslaške 
promenade med Veliko in Malo Zako; številka projekta 84/2008, projektant ARHE d. o. 
o., 

projekti PZI Krajinsko arhitekturna ureditev Veslaškega centra v Mali Zaki in ciljne regatne arene 
v Veliki Zaki, številka projekta 84/2008, projektant ARHE d. o. o., 
projekti PZI Krajinsko arhitekturna ureditev Veslaškega centra v Mali Zaki in ciljne regatne arene 
v Veliki Zaki, številka projekta 84/2008, projektant ARHE d. o. o, 
upoštevajo se varstvene usmeritve z vidika ohranjanja narave, ki so bile kot poročilo napisane 
k natečajnim rešitvam za območje, in se nanašajo na renaturacijo jezerske oble ter ohranjanja 
dinamike in kakovosti Blejskega jezera. 
Nastanitvene gostinske dejavnosti so dopustne samo v obstoječem obsegu.Poleg rešitev iz 
predhodno navedenih projektov je dopustna odstranitev obstoječega gostinsko namestitvenega 
objekta in telovadnice z izjemo Vile Planika, ki se jo ohranja skladno z določili za varstvo kulturne 
dediščine. Dopustna je novogradnja gostinsko namestitvenega objekta , telovadnice in objekta 
za skladiščenje čolnov. V objektu veslaškega hangarja so dopustna vzdrževalna dela, 
rekonstrukcije ter spremembe namembnosti. Rešitve je potrebno uskladiti z avtorji natečajne 
rešitve za Veslaški center in ciljno veslaško areno v Veliki Zaki ter organom, pristojnim za varstvo 
kulturne dediščine. 
Za potrebe športnih prireditev se dopušča postavitev začasnih objektov. 

 

Blejsko jezero BJ-13 

OPPNOPN 

Grajsko kopališče 

ZS 
ZP 

Načrtuje se celovita prenova grajskega kopališča. Zagotovi se oblikovna usklajenost kopališča 
in spremljajočih objektov. Obvezna je izvedba javnega natečaja. Pri pripravi projektne naloge in 
v natečajni komisiji sodelujeta predstavnika ZVKDS (kot izvedenec) in občine. Kot spremljajoča 
dejavnost kopališča so dopustne tudi stavbe 12112 Gostilne, restavracije in točilnice in 12420 
Garažne stavbe: samo čolnarna. 
Do izvedbe javnega natečaja je na zemljišču parc. št. 1144/12 in delu 1144/49, obe k.o. Želeče, 
dopustno podaljšanje severne strešine čolnarne nad obstoječim dostopnim pomolom. 

 

Bodešče BO-3 

OPN 

SSvj Ohranjanja in prenavlja se obstoječ stavbni fond. Nove stanovanjske stavbe niso dopustne.Ni 
podrobnih PIP. 

Pripombe dodal [MJ48]: Dopolniti z besedilom: 
»ki po volumnu ne smejo presegati odstranjenih 
objektov in ne zmanjšujejo zelenih površin funkcionalnih 
zemljišč objektov« 

Pripombe dodal [MJ49]: Predlagamo, da se doda:  
»Za pripravo projektne naloge je treba pridobiti 
usmeritve  pristojne službe za varstvo kulturne 
dediščine.« 

Pripombe dodal [MJ50]: Nesprejemljivo črtanje 
določbe 
 
Območje je naselbinska dediščina, določba je ustrezna. 
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Bodešče – vaško jedro 
Na Pečeh 

 

Bohinjska Bela BB-3 

OPN 

Spodnja vas – vaško 
jedro III 

SSvj Na delu parc. 60/1, 52/2, 51/2 in 51/1, vse k.o. Bohinjska Bela, je dopustna dopolnilna gradnja 
stavb za bivanje, kmetijsko dejavnost ter dopolnilne in spremljajoče dejavnosti (stanovanjska 
stavba tipa dvojček). Dostop do objektov se zagotovi s parc. 914/1, preko parc. 60/1 oziroma 
52/1 k.o. Bohinjska Bela preko enega cestnega priključka s ceste Bohinjska Bela - Obrne. Na 
jugu območja se ob lokalni cesti Bohinjska Bela – Obrne ohranja zeleni rob, ki ni del gradbenih 
parcel objektov. 

 

Bohinjska Bela BB-5 

OPN 

Spodnja vas – jug II 

SSe 
CU 
PC 

Ohranjati je treba visokodebelna drevesa in sadovnjake, ki tvorijo značilno podobo vaškega 
roba. Na južni strani enote pod cesto je treba na stiku stavbnih in nestavbnih zemljišč oblikovati 
rob naselja z zasaditvijo nizke in visoke lokalno značilne vegetacije ali sadnega drevja. 
Na območju drugih zelenih površin (ZD) se ohranja lokalno značilni sadovnjak. Dopustni objekti 
so pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (samo: enojni kozolec in kozolec na plašč). 
Na območju CU je ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč dopusten manjši odmik od sosednjih 
zemljišč, kot je določeno v 81. členu tega odloka. 
Posegi v območju osrednjih centralnih dejavnosti (CU) so dopustni pod pogoji in s soglasjem 
organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine. 

 

Kupljenik KU-1 

OPN 

Kupljenik – vaško jedro 
zahod 

SSvj Gradnja novih objektov, razen gospodarskih objektov za potrebe funkcioniranja kmetij in kadar 
ni mogoče v predviden namen izkoristiti obstoječih objektov, ni dopustna. 
Na območjih enot kulturne dediščine EŠD 13134, 13149, 14264, 28842 in 28843 gradnja novih 
objektov ni dopustna. 
Ohranja se značilnost umeščanja objektov v prostor vzporedno s plastnicami in s slemeni v 
smeri plastnic, kar velja tudi za nove gradnje in rekonstrukcije. 
Ohranja se tradicionalne funkcionalne enote naselja – domačije. 
Glede oblikovanja stavbnih tipov, posameznih stavb in naselbinskih detajlov (ograje, spomeniki, 
kamniti oporni zidovi in zidci, plotovi, vodna korita, garteljci) se upošteva usmeritve elaborata 
EŠD 13256 Kupljenik – Vas, Vrednotenje po metodi komisije za naselbinsko dediščino pri 
ZVKDS, ZVKDS, OE Kranj, december 2009. 

 

Pripombe dodal [MJ51]: Dopolnitev ni sprejemljiva. V 
naselbinski dediščini dvojčki niso značilni. 

Pripombe dodal [MJ52]: Nesprejemljivo črtanje 
določbe.  
Zapisana določila so z vidika varstva naselbinske 
dediščine ustrezna. 

Pripombe dodal [MJ53]: Nesprejemljivo črtanje 
določbe 
Zapisana določila so z vidika varstva naselbinske 
dediščine ustrezna. 



Stran 6: [1] Pripombe dodal [MJ8]   Maja Jeglič   2. 06. 2020 09:25:00 

Zaradi jasnosti in boljše preglednosti predlagamo, da se določi poseben člen PPIP za to območje, 
sklicevanje na strokovne podlage in rešitve v njem pa opusti. Predpisi omogočajo, da se za 
posamezno enoto urejanja določijo PIP z enako natančnostjo in v vsebini za OPPN. 
Predlagamo, da se pripravi poseben člen za obravnavano območje in karte, ki povzemajo rešitve iz 
strokovne podlage in bodo sestavni del OPN-ja. 
 
 
 

Stran 20: [2] Pripombe dodal [MJ46]   Maja Jeglič   4. 06. 2020 09:46:00 

Nesprejemljivo, del kopališča naj se ohranja brez urbane  opreme. 
 
Varovana vrednota Ambienta bleda sta tudi  
krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane 
sestavine)  
  
Obala jezera ima značilno krajinsko zgradbo,  kjer se voda jezera stika z različnimi materiali na 
različnh delih obale. Na vsakem delu se je ustvarial značilna prostorska  podoba s prepletom  naravnih 
in grajenih  sestavimn. Za zahodno obalo v veliki Zaki je značilno razmerje v prid naravnih sestavin 
vode, pesla, kamnov,   trave  in še malo dalj od obale dreves. Tej elementi ustarjajo ambient  
naravnega kopališča, ki je hkrati tudi del vplivnea območja dveh spomenikov držanega pomena 
Blejskega Gradu in blejskega otoka. Pomebo je, da se obema spomenikoma ohranja del neokrnjene 
narave, v katere zaledju sta nastala. Zato so  bila ob  obali jezera območja kopališč z različnim 
značajem.  Bližje hotelom in grajenim objektom se urejajo kopališča z dodanimi 
elementi(preoblačilnice, ležalniki. podiji…) bližje območjem brez hotelov in z nepozidano obalo se 
kopališča urejajo sonaravno, s čim manj dodatne opreme. Tak način obranave kopališč omogoča 
doživljanje obale jezera v njeni prvotni podobil. Opremljanje naravnih poovršin s pomičnimi ležalniki in 
stojnicami za masažo pomeni poseg v naravno prostorsko podobo kopališča. 
 
Varstvene usmeritve predpisujejo spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, 
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene dediščine. Opremljanje 
naravne obale jezera z premično opremo v času celotne kopalne sezone onemogočajo 
doživljanje obale jezera  v njeni naravni podobi. 
 
 

 


