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4. spremembe in dopolnitve OPN Občine Bled, osnutek 
 
PRILOGA 2 
Stališče do predlaganih sprememb in dopolnitev grafičnega dela odloka  
(po oznakah sprememb) 
 

Oznaka 
(številka) 

spremembe 

Stališče MK 

4 Priporočamo, da se prouči možnost, da bi bila vila samostojna EUP 
39 V varovanem območju (Ambient, Parkovni gozd, vplivno območje dveh spomenikov državnega pomena) so nepozidane površine varovana 

vrednota. Poseganje v krajinsko zgradbo območja ni dopustno, ker je v nasprotju s splošnimi smernicami. Varstvo kulturne krajine namreč ne 
dopušča poseganja v krajinsko zgradbo, zato naj se raba ne spreminja na tak način. 
Možna je menjava rabe BT na strmem delu zahodno od objekta za zemljišče ZP na ravnem delu zemljišča južno od objekta. Predlagamo, da se 
parc. št. 831/15 k.o. Bled zamenja namembnost v ZP, v ravninskemu delu parc. št. 831/17 pa v BT 

42 Nesprejemljivo 
V Ambientu Bleda  (režim kulturna krajina) se zelenih  površin ne zmanjšuje.  
V  objezerskem območju Ambienta Bleda so zelene površine varovana vrednota.  Obstoj nekdanjega objekta ne pomeni avtomatsko izhodišča 
za ponovno postavitev.  
Prostor ima danes drugačno funkcijo in nekdanje stavbe ne morejo biti izhodišče za novogradnjo. Območje se je spremenilo, mnogih hiš ni več. 
Današnje nepozidane površine v območju objezerskega prostora pomenijo kvaliteto in varovano vrednoto. 

43 Dopustno je v okviru spremembe OPPN preveriti možnost gradnje manjše garaže za dostavna vozila pod utrjenim dvoriščem hotela, na mestu, 
kjer je zdaj parkirišče, brez novih cest (možnost potopnega dvigala za eno vozilo), brez poseganja v raščen teren. 
Predložena IDZ z vidika varstva kulturne dediščine ni ustrezna 

48 Predlagana sprememba namenske rabe iz CU v BT ni sprejemljiva. Posebej je treba tudi opozoriti, da gradnja podzemne garaže, zaradi katere 
se spreminja tudi namenska raba,  ni sprejemljiva (glej tudi pripombe na tekstualni del).    

51 S predlagano spremembo namenske rabe iz CU v SSe se ne strinjamo. Problematično je tudi, da se območje »prestavi« v EUP ZG-5. Rešitve v 
OPPN za severno razbremenilno cesto na Bledu so bile usklajene z zahtevami varstva kulturne dediščine. Predlagane spremembe s katerimi se 
preklicuje veljavnost določb OPPN na tem območju, z vidika varstva kulturne dediščine niso sprejemljive. Ob vili mora ostati prazen, nepozidan 
prostor in določbe v veljavnem OPPN-ju to najbolj primerno urejajo. 

52 Predlagana sprememba namenske rabe iz CU v BT je z vidika varstva kulturne dediščine lahko problematična, če ta sprememba pomeni tudi 
spremembo pogojev glede oblikovanja. Predlagana sprememba je sprejemljiva pod pogojem, da pogoji glede oblikovanja ostanejo usklajeni s 
pogoji iz veljavnega OPPN 



2 
 

2 
 

Oznaka 
(številka) 

spremembe 

Stališče MK 

Prav tako je »prestavitev« parc. št. 329/8 v EUP ZG-5 problematična, saj se s tem med drugim ukinja tudi določitev gradbene meje na tej 
parceli, kot je bila zarisana v OPPN za severno razbremenilno cesto na Bledu ter pogoji glede dopustnih novogradenj. Varstveni režim za vilo 
Ljubljanska 28 med drugim predpisuje ohranjanje njene celovitosti v prostoru. 
 
Glede na razvojne pobude na območju Ljubljanske ceste (npr. pobude za spremembo št. 51, 52 in 53) priporočamo občini Bled, da pristopi k 
pripravi celostnih strokovnih podlag (ne glede na EUP in načine urejanja), s katerimi bi analizirala območje uličnega prostora, ter z 
upoštevanjem novih razvojnih potreb (ki so se pokazale od sprejetja OPN in OPPN za severno razbremenilno cesto na Bledu) pripravi rešitve, ki 
jih v nadaljevanju formalizira skozi določbe prostorskih aktov. Pri pripravi strokovne podlage bi sodeloval ZVKDS OE Kranj s pripravo 
podrobnejšega vrednotenja tega območja z vidika varstva kulturne dediščine  

53 Predlagana sprememba namenske rabe iz CU v BT je z vidika varstva kulturne dediščine lahko problematična, če ta sprememba pomeni tudi 
spremembo pogojev glede oblikovanja in pozidave. Smo v območju varovane vile kateri varstveni režim ne dopušča velikih sprememb na 
objektu ali njeni okolici in v območju enote Ambient Bleda v katerem se ohranja zelene površine in visokodebelna vegetacija. Pod pogojem, da 
se primerno določijo navedene omejitve, je sprememba rabe sprejemljiva. 
 
Glej priporočilo glede izdelave strokovne podlage za območje Ljubljanske ceste 

55 Dopustna je sprememba namenske rabe v zelene površine 
56 Skladno z odločitvijo se del območja po že veljavnem OPN-ju ureja s PPIP, za del območja pa se s tem postopkom predlaga, da se ureja z PPIP 

in tudi določa drugačna namenska raba. Določene rešitve se sklicujejo na Strokovne podlage  za urejanje območij BL-2 Blejski grad in BL-3 
Grajska pristava, januar 2018 (v nadaljevanju: Strokovna podlaga 2018), določene rešitve pa so opredeljene v določbah OPN-ja. Menimo, da 
urejanje območja izgublja preglednost, če niso vse relevantne rešitve prikazane in vidne v enem dokumentu. Predlagamo, da se Strokovna 
podlaga januar 2018 popravi in dopolni, v nadaljevanju pa rešitve iz nje smiselno prenesejo v poseben člen za to območje in izrišejo posebne 
podrobne karte, ki bodo sestavni del OPN-ja ter uskladi tudi karto s prikazom namenske rabe prostora, EUP in načinom urejanja. Strokovna 
podlaga tako postane »samo« strokovna podlaga za pripravo rešitev določenih v prostorskem aktu. 
 
Stališče velja tudi za pobude 
v EUP BL-2 : 57, 58, 60, 61, 74 in 76   
v EUP BL-3: 78, 125, 126 in 127 
v EUP BL-6: 95 
 

63 Predlagana sprememba namenske rabe iz ZP v PO je sprejemljiva, če se kot PPIP doda: Za ureditev in gradnjo avtobusne postaje je potrebne 
izdelava načrta krajinske ureditve 
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(številka) 

spremembe 

Stališče MK 

92 Priporočamo, da se določi samostojno EUP na celotnem vplivnem območju spomenika, določiti  PPIP zanjo (določbe, izhajajoče iz programa 
prenove območja) ter na nepozidanem delu določi zelene površine 

94 Priporočamo, da se določi samostojno EUP na celotnem vplivnem območju spomenika, določiti  PPIP zanjo (določbe, izhajajoče iz programa 
prenove območja) ter na nepozidanem delu določi zelene površine 

 


