Občina Bled
OBČINSKI SVET

9)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06),
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče
Bleda – H1 – Astoria.

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Saša Repe, vodja odd. za
varstvo okolja in urejanja prostora.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme Stališča do pripomb in predlogov na
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 – Astoria.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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Stališča do pripomb in predlogov na predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – H1 –
Astoria:
PRIPOMBE ODBOROV IN OBČINSKEGA SVETA
ODBOR ZA TURIZEM
Datum: 15.2.2007
Sklep: Investitorja se do obravnave predloga na Občinskem svetu Občine Bled zaveže, da
podpiše z občino podpiše urbanistično pogodbo, v kateri se zaveže, da nosi sorazmerni del
investicije v bodoči parkirni hiši.
Stališče: Število PM ne zadostuje za potrebe hotela, zato bo z lastnikom pred
sprejemom predloga odloka sklenjena pogodba o zagotovitvi PM v bodoči garažni
hiši.
ODBOR ZA PROSTOR IN VARSTVO OKOLJA
Datum:21.2.2007
1. projekt uskladiti z mejaši/krajani,
Stališče: pripomba bo dokončno upoštevana v fazi PGD, ko bo znan obseg gradnje
in vplivno območje gradnje.
2. Podpis pogodbe z investitorjem o sofinanciranju parkirnih mest v garažni hiši pod
avtobusno postajo.
Stališče: pripomba se upošteva
Predlagamo, da se za zagotovitev zelenih površin objekt prizidave zniža najmanj za eno
etažo. S tem bi naravni teren lahko prešel v zeleno streho prizidka hotela, ki bi kljub pozidavi
predstavljala t.i. zelene površine. Za dodatne zelene površine predlagamo, da se dvorišče
hotela (današnje parkirišče v lasti Občine Bled) v spremembi PUP opredeli kot zelena
površina – vrt hotelske terase, ki samo na vzhodnem delu omogoča kratkotrajno parkiranje.
Stališče: upoštevajo se pripombe glede zazelenitve strehe in delno znižanje
višinskega gabarita, tako da je najvišja točka objekta na višini najvišje plastnice
morene, s toleranco 1 m. Upošteva se tudi pripomba, da se današnje parkirišče pred
hotelom po izgradnji parkirne hiše zazeleni in vzpostavi zgolj kratkotrajno parkiranje.
G. Omerzel je predlagal, da bi težavo s sidranjem in posegom 18 m v globino rešili s
predlogom, da bi se investitor odpovedal spodnji kletni etaži, ki bi predstavljala podzemna
parkirišča in denar namenil za soinvestiranje garažne hiše pri Hotelu Jelovica.
Stališče: pripomba se upošteva tako, da je nivo nove kleti za podzemna parkirišča
hotela na nivoju sedanjega vhoda v hotel.

OBČINSKI SVET
28.2.2007
Na seji OS ni bilo podanih novih pripomb na predlog sprememb odloka.
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Datum:

PRIPOMBE PODANE NA JAVNI OBRAVNAVI 21.03.2007 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI
OBČINE BLED (PRITLIČJE)
Ga. Gajič in sosedje menijo, da so strokovne podlage, ki jih je predstavila ga. Čeh
pomanjkljive in neenotne s strokovnim gradbenim mnenjem, ki so ga pridobili oni in ga bodo
podali kot pripombo v času javne razgrnitve.
Stališče: Izvajalec geološko – geotehničnih strokovnih podlag je bil izbran na podlagi
Zakona o javnih naročilih. Smatramo, da je izdelovalec svoje delo opravil strokovno in
korektno. Opominjamo pa le to, da je strokovna podlaga izdelana kot podlaga za
spremembo prostorskih dokumentov in ne kot podlaga za projektiranje objekta v
obsegu PGD. V fazi projektiranja PGD bo investitor naročil še dodatne raziskave za
potrebe projekta gradbenih konstrukcij.
Sosedje si želijo, da jim odgovorna projektantka v prihodnje posreduje podatke o višinskih
kotah objekta in o globini izkopa. G. Kovač je poudaril, da je globina predvidenega objekta
enaka globini sedanjega objekta in da bo v času gradnje poskrbljeno za vse zahtevane
varnostne ukrepe. Ga. Saje Hribar se sprašuje tudi o hrupnosti v okolici objekta tako v času
njegove gradnje, kot tudi v času obratovanja.
Stališče: globina izkopa bo nedvomno vplivala na obseg vplivnega območja gradnje,
kakor tudi jakost hrupa v fazi gradnje in v fazi obratovanja ter sence predvidenega
objekta; lastniki zemljišč v vplivnem območju imajo s tem možnost sodelovati v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja.
Ga. Dornik opozarja na različne pomanjkljivosti v postopku, med drugim navaja, da mnenje
sosedov, ki ga zahteva KS Bled ni nikjer zapisano, opozarja tudi na ne korektno obveščanje
sosedov v samem postopku.
G. Šolar pozove sosede, da podajo svoja stališča o obsegu za njih sprejemljivih sprememb,
na osnovi, katerih bi investitor lažje presodil možnosti za spremembo odloka. Le tako
kooperativno sodelovanje bi prispevalo k uspešnosti postopka.
Sosedje so v okviru svojih stališč poudarili, da sidranja v njihova zemljišča ne bodo dovolili
in da višinski gabarit ne sme preseči višine hriba. Spremembe podpirajo v meri, ki ne bi
ogrožala njihovih zemljišč.
Stališče: mnenje sosedov je bilo pridobljeno in ga je izdelovalec v največji meri skušal
upoštevati. Glede na to, da bi spremembe dovolili v meri, ki ne bi ogrožala njihovih
zemljišč, je navedeno možno upoštevati v fazi načrtovanja PGD, ko bodo stranke v
vplivnem območju objekta lahko podale svoje mnenje tudi v postopek PGD.
Ga. Gajič zanima ali so njihova zemljišča v vplivnem območju. Ga. Čeh ji nato razloži, da je
določitev vplivnega območja strokovna podlaga PGD – ja, kar ni predmet predloga
sprememb odloka. Ga. Zora Završnik Črnologar pove, da bojazni, da sosedje ne bi bili
vključeni ni, saj sedanja zakonodaja določa, da so sosedje stranka v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja in bodo potemtakem v postopek vključeni v prihodnje. Zdi se ji, da se
s postopkom nekoliko prehiteva in da pridobitev vseh naštetih strokovnih mnenj v tej fazi še
ne bi bila potrebna.
G. Šolar sprašuje ali bi sosednje pod zgoraj naštetimi pogoji dovolili povečevanje kapacitet.
Ga. Dornik zaradi občutljivosti obravnavanega prostora osnove za to ne vidi in predlaga, da
se povečevanje hotela za potrebe šole prestavi na območje, kjer PUP to dovoljuje (npr. ob
šoli). G. Šolarju se to ne zdi smiselno, saj koncept šolskih hotelov predvideva usposabljanje
študentov v realnem delovnem okolju. V nadaljnji razpravi sosedje izpostavljajo občutljivost
obravnavanega prostora, vendar ga. Čeh poudari, da smernice ZRSVN kažejo, da je poseg v
ta prostor mogoč. Ga. Dornik opozarja, da je predmet obravnavanega prostora tudi kulturna
dediščina in da se Občina Bled v 83. členu PUPa za središče Bleda zavezuje, da posegov, ki
bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravno ali kulturno dediščino ne bo dovoljevala.
Stališče: občina ne podpira posegov, ki bi razvrednotili naravno in kulturno dediščino,
zato je v postopku tudi zaprosila za smernice pristojnih strokovnih inštitucij v skladu z
zakonom.
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G. Janez Fajfar si želi čimprejšnjega konstruktivnega dogovora, saj je obstoječa situacija
najslabša za obe strani.
Sosedje so izpostavili, da zaradi dosedanjih postopanj ne zaupajo investitorju. Zato ga. Zora
Završnik Črnologar predlaga, da bi se na načrtih prikazale tudi stavbe sosedov, kar bi
predstavljalo boljše izhodišče za obravnavo celotnega prostora, obenem pa bi tudi povečalo
občutek vključenosti sosedov v obravnavo.
Stališče: pripomba se upošteva pri pripravi vplivnega območja objekta.
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PRIPOMBE PREJETE V ČASU JAVNE RAZGRNITVE PO POŠTI
Ga. Sonja Dornik
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Datum: 30.3.2007

Stališče: pripombe se upoštevajo kot sledi;
Smatramo, da so bila izhodišča na spremembo PUP pravilna in pomenijo dokončno
ureditev hotela tako, da bo lahko obratovanje hotela sledilo razvoju turizma z
opremljenostjo, dodatno ponudbo ter bo s tem objekt dosegel ustrezno kategorizacijo
za normalno trženje objekta.
Geomehanska raziskava je bila izvedena v skladu z izhodišči programa priprave.
Sosedi so bili vključeni v postopek načrtovanja, kar je vodilo v rezultat, da se je možen
poseg zmanjšal in oddaljil od mejašev.
Trditev, da bi občina morala izdelati celovito analizo ranljivosti prostora je zavajujoča,
saj je bila predmetna odločba MOP-a podana v postopku priprave Strategije
prostorskega razvoja Občine Bled. Odločba MOP o izvedbi celovite presoje vplivov na
okolje se pridobiva v vsakem posameznem postopku sprememb prostorskih aktov in
tako smo zanjo zaprosili tudi v tem primeru. Odgovor MOP-a je, da celovite presoje
vplivov na okolje v tem primeru ni potrebno izvesti.
Sosedje bodo vabljeni v postopek izdaje gradbenega dovoljenja, v kolikor bo vplivno
območje v projektni dokumentaciji izkazovalo, da vplivi posega segajo tudi v sosednja
zemljišča; PUP je namreč prostorski izvedbeni akt, ki opredeli splošne pogoje urejanja
in omogoča varovanje javnega interesa s tem, da so pristojni soglasodajalci vključeni
tudi v fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja, mejaši pa so lahko stranke v
postopku v skladu z veljavnim ZGO-1. (Za razliko od prostorsko izvedbenega akta OLN
in OPPN, kjer sodelovanje mejašev v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni več
možno).
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Sklop pripomb A (stran 2 in 3)

Stališče: pripombe se upoštevajo kot sledi;
Sosedi so bili vključeni v postopek načrtovanja, kar je vodilo v rezultat, da se je možen
poseg zmanjšal in oddaljil od mejašev; mejaši bodo lahko stranke v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja, ko bo obravnavan povsem konkreten projekt; PUP namreč
določa splošne pogoje in ne konkretnega projekta.
Načelo demokratičnosti je v postopkih prostorskih aktov zagotovljeno z javno
razgrnitvijo, ki traja najmanj 30 dni, in javno obravnavo, kamor so povabljeni z javnim
obvestilom.
1. prostorska konferenca je bila javno objavljena in je bila v skladu s takrat veljavno
zakonodajo (ZUreP-1) namenjena pridobitvi in uskladitvi priporočil, usmeritev in
legitimnih interesov lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter
organizirane javnosti, ne pa izrecnemu vabilu mejašem predvidene spremembe
prostorskega akta.
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Sklop pripomb B (stran 3 in 4)
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Stališče: pripombe se upoštevajo kot sledi;
V pripombi naveden povzetek veljavnega prostorskega akta, ki govori o tem, da
obstoječ dokument ne dovoljuje večanja gabaritov objekta, je povsem napačen;
veljavni PUP namreč že dovoljuje dozidave, le da samo za potrebe izboljšanja kvalitete
obstoječih kapacitet.
S predlogom odloka bodo možni vertikalni in horizontalni gabariti zmanjšani od
predlaganih v razgrnjenem gradivu.
Obstoječega hriba (kot navedeno morene) pristojni nosilec urejanja ZRSVN ni uvrstil v
seznam naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za ohranjanje
biotske raznovrstnosti, ki je sicer tudi podlaga prostorskim aktom občine. ZRSVN je
kot nosilec urejanja v tem konkretnem postopku opozoril na upoštevanje ohranjanja
zelenih površin, dreves ali skupin dreves. Ohranjene zelene površine bodo s primerno
ureditvijo hriba postale pomemben zunanji prostor hotela. Dopolnjeni osnutek je
skladen z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter Zavoda za varstvo
naravne dediščine, saj sta oba zavoda izdala smernice za načrtovanje, katerih pogoji
so bili v postopku upoštevani v celoti. Predstavniki ZVKD so bili tudi nekajkrat na
terenu in so si stanje objekta in zemljišč ogledali.
V konkretni ureditveni enoti razmerje med pozidanimi in prostimi površinami v
veljavnem aktu ni predpisano; proste površine pa se bodo povečale z zazelenitvijo
sedanjih parkirnih površin pred hotelom v fazi izgradnje parkirne hiše, v kateri bo tudi
hotel zagotovil del parkirnih prostorov.
Namenska raba območja je opredeljena v Odloku o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled in predstavlja območje za turizem in
gostinstvo, s spremembo PUP pa se namenska raba ne spreminja.
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Sklop pripomb C (stran 4)

Stališče: pripombe se upoštevajo kot sledi;
Z odločbo MOP je bilo odločeno, da celovite presoje vplivov na okolje v konkretnem
postopku ni potrebno izvesti. Trditev o izvedbi celovite analize ranljivosti prostora je
kot že rečeno zavajujoča, saj je bila Občini Bled posredovana kot pogoj v postopku
sprejemanja Strategije prostorskega razvoja Občine Bled.
Strokovne podlage so bile izdelane v skladu s Programom priprave. Smatramo, da je
vsak od izdelovalcev svoj del izdelal strokovno in pravilno, v skladu s kodeksom
posamezne stroke. Dodatne raziskave bodo izdelane v fazi izdelave projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako tudi dodatne raziskovalne
vrtine, če se bodo izkazale za potrebne.
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Sklop pripomb D (stran 5)

Stališče: pripombe se upoštevajo kot sledi;
Faza projektiranja PGD projekta bo podala oprijemljive podatke, kakšno varovanje bo
gradbena jama potrebovala. V kolikor bo stanje res tako, kot je opisano v pripombi, ni
bojazni, da sosednje ne bi bili stranke v vplivnem območju objekta, ki ga določi
odgovorni projektant v skladu z zakonom. Sosedje bodo torej vabljeni v postopek
izdaje gradbenega dovoljenja, v kolikor bo vplivno območje v projektni dokumentaciji
izkazovalo, da vplivi posega segajo tudi v sosednja zemljišča.
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Sklop pripomb E (stran 5 in 6)

Stališče: pripombe se upoštevajo kot sledi;
ZRSVN je na vlogo za smernice k spremembam PUP podal odgovor, da na konkretnem
območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, ter da zato izdaja naravovarstvenih smernic in
mnenja nista potrebna.
ZVKDS je smernice podal in bo zato v skladu z zakonom zaprošen tudi za izdajo
mnenja k predlogu odloka, torej bo tudi strokovno utemeljil (ne)sprejemljivost
predlaganih posegov.
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Sklop pripomb F (strani 6, 7 in 8)
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Stališče: pripombe se upoštevajo kot sledi;
Objekt je klasificiran kot stavba za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, ker
objekt dejansko obratuje kot šolski hotel.
Investitor se v fazi spremembe PUP ni opredeljeval v zvezi z gradnjami v drugih
morfoloških enotah (predlog dozidave objekta Višje strokovne šole namesto hotela
Astoria).
Glede pripomb na gradivo osnutka odloka navajamo sledeče:
- pripravljalec se je skliceval na napačen člen ZUreP-1; namesto 39. člena velja 23.
člen ZUreP-1, kar bomo popravili v nadaljevanju postopka. Obenem se zahvaljujemo
za posredovano pripombo.
- Parc. št. 298/5 k.o. Bled kot navajate v zemljiški knjigi ne obstaja; z združevanjem
parcel v geodetskem postopku je bila parc. št. 298/5 k.o. Bled ukinjena.
- V tekstu se je pojavil lapsus, ki napačno navaja, da je bil predlog občinskega
lokacijskega načrta izdelan v juliju in avgustu 2006, namesto pravilno predloga
sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda.
Ob pregledu dokumentacije smo ugotovili, da je ga. Dornik predmetno vlogo podala
23.3.2007 in ne 14.3.2007, ter da je nanjo tudi dobila odgovor, v katerem je bil
obrazložen lapsus, fotokopija zahtevanega materiala pa ji je bila posredovana.
- v utemeljitvi predlaganih rešitev ni neskladja z razgrnjenim gradivom.
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Sklop pripomb »Zaključek« (strani 8 in 9)
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Stališče: Pojavlja se vprašanje od kod trditev, da so se objekti nekdaj postavljali na
morene; iz primera pričujočih blejskih moren namreč izhaja, da te sploh niso
poseljene. Torej je v tem primeru vzrok težavam v predhodno dovoljenih gradnjah, ki
so moreno že razvrednotile. To je verjetno tudi vzrok temu, da ZRSVN tega območja ni
prepoznal kot naravno vrednoto in ga zaščitil.
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V kolikor predlog za spremembo predmetnega PUP ne bo umaknjen in se bodo postopki
nadaljevali, pa skladno s Programom priprave zahtevamo, da preden se predlog da na
glasovanje:
1. občina Bled izdela celovito analizo ranljivosti tega prostora,
Stališče: Pripomba se ne upošteva kot sledi;
Z odločbo MOP je bilo odločeno, da celovite presoje vplivov na okolje v konkretnem
postopku ni potrebno izvesti. Trditev o izvedbi celovite analize ranljivosti prostora je
kot že rečeno zavajujoča, saj je bila Občini Bled posredovana kot pogoj v postopku
sprejemanja Strategije prostorskega razvoja Občine Bled.
2. predlagatelj poda celovito presojo o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na okolje
in sicer v urbanističnem in arhitekturnem smislu,
Stališče: Beri stališče pod točko 1.
3. predlagatelj izvede še najmanj 1-2 vrtanji v območje SV dela parcele,
Stališče: Pripomba bo upoštevana v fazi PGD projektiranja, če bo odgovorni
projektant gradbenih konstrukcij ocenil, da je to potrebno.
4. se določi potencialne vplive gradnje (zlasti vibracije in hrup…) na sosednje objekte
predvsem v času gradnje (vključno s pripravo gradnje jame),
Stališče: Pripomba bo upoštevana v skladu z veljavno zakonodajo v fazi PGD
projektiranja, ko se določa vplivno območje gradnje.
5. opredeli naj se tudi ustrezne zaščitne oziroma omilitvene ukrepe, ki bodo ob izvedbi
objekta zagotovili ustrezno zaščito objektov v vplivnem območju,
Stališče: Pripomba je lahko upoštevana v fazi PGD projektiranja, ko se v skladu z
veljavno zakonodajo določa vplivno območje gradnje in ko bodo stranke v vplivnem
območju vabljene v postopek.
6. se določi vplivno območje glede na potrebno dolžino sidranja pilotne stene pri zaščiti
gradbene jame ter glede na posledice predvidenih vibracij, ki bodo nastale pri
izvajanju le teh,
Stališče: Pripomba bo v skladu z veljavno zakonodajo upoštevana v fazi PGD
projektiranja, ko se določa vplivno območje gradnje.
7. pri opredelitvi vplivnega območja obvezno sodeluje geomehanik.
Stališče: Pripomba se ne upošteva, saj Zakon o graditvi objektov določa način
določitve vplivnega območja.
V zvezi z našimi pripombami in zahtevami pričakujemo pisni odgovor.
PRILOGA 1 * priloga ni priložena, saj je identična prilogi pripombe gospe Maje Gajič, ki sledi
v nadaljevanju.
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Ga. Maja Gajič

Datum: 26.3.2007
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Priloga ekspertno mnenje o vplivih gradnje prizidka hotela Astoria na sosednje stanovanjske
objekte, ki naj se ga smatra kot pripomba na predlog sprememb in dopolnitev odloka
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Stališče: Pripomba se ne upošteva, saj način določitve vplivnega območja gradnje
predpisuje Zakon o graditvi objektov. O načinu zaščite gradbene jame je v fazi
spremembe PUP prezgodaj govoriti, prav zato so lastniki zemljišč v vplivnem območju
tudi stranke v postopku, za razliko od prostorsko izvedbenega akta OLN ali OPPN, kjer
vključevanje v fazi izdaje gradbenega dovoljenja ni več možno.
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PRIPOMBE PODANE V KNJIGO PRIPOMB:

PRIPOMBA 1: Senčar M.
Iz priloženih prerezov je razvidno, da tak poseg v prostor zahteva predhodno geološko
raziskavo tal in predvsem ni mogoče teh izkopov vršiti brez ogrožanja sosednjih objektov ob
oz. nad predvideno gradnjo! Odmiki od parc. mej so tako majhni, da ne ustrezajo niti
zakonskim določilom!!!Razstavljene so slikice brez vsakršne strokovne presoje – utemeljitve!
Nedopustno je, da občinske službe sploh dopustijo, da tako pomanjkljivo izdelan predlog
pride od javne razgrnitve!!! Kdo bo v primeru potrditve, kar ne bi bilo prvič v tej občini, nosil
odgovornost za tak grob poseg v prostor, ki ogroža vse okoliške hiše, če pa iz gradiva ni
zaslediti, da je avtorica član IZS s strokovnim pooblastilom!
Stališče:
Pripomba se upošteva. Obsežnejše geomehanske raziskave bodo izvedene pred
pričetkom projektiranja projekta za fazo PGD, do sedaj je bila izvedena le strokovna
podlaga v okviru raziskovalnih vrtin, ki je bila predpisana v programu priprave, ki ga je
razpisala Občina Bled.
Splošni pogoj v PUP za središče Bleda določa minimalni odmik 4,00 m, kar bo
upoštevano tudi v tej spremembi, razen če je pridobljeno soglasje mejaša k manjšemu
odmiku.
Ga. Senčar tudi izraža dvom v zvezi z licenco IZS. Za področje urbanističnega in
arhitekturnega načrtovanja namreč že od leta 2003 deluje Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije (ZAPS), in ne IZS kot predhodno. Glede na to, da je imenik
projektantov z licenco ZAPS javni register, je možno podatek preveriti. Investitor je
pred podpisom pogodbe, v skladu z zakonodajo za izvedbo spremembe PUP preveril
vse podatke o ustrezni strokovni usposobljenosti izdelovalca.
PRIPOMBA 2: nečitljiv podpis
Podpiram prenovo hotela Astoria, ki je že zastarel. Potrebno ga je obnoviti, kar je za rast
turizma nujno potrebno. Tudi ta hotel mora napredovati času primerno.
Stališče ni potrebno.
PRIPOMBA 3: Ferjan Štefan
Tudi Hotel Astoria mora napredovati, zato naj se adaptira.
Stališče ni potrebno.
PRIPOMBA 4: Zupančič Gorazd, Briški Violeta, Vehar Dragica…. (nečitljivi podpisi)
Podpiramo in odobravamo argumentirana strokovna mnenja glede potrebnosti in umestnosti
gradnje in širitve obstoječega objekta Hotela Astoria na Bledu. Bili bi proti kakršnemkoli
oporekanju in izpodbijanju takega mnenja, če bi se le ta upoštevala vedno in enako pri vseh
odločanjih ob poseganju v naravo in ker temu ni tako, širitev obstoječega HA Bled
utemeljujemo s sledečim:
- Hotel Astoria Bled nujno potrebuje obnovo starega dela hotela in istočasno tudi
razširitev kapacitet, le tako bo lahko konkuriral ponudbi in povpraševanju na tržišču,
- Hotel Astoria je redek ali celo edini hotel na Bledu ali celo v širši okolici, ki že več
generacijam domačinov nudi topel sprejem in pestro ponudbo in v katerega se le ti
radi vračajo. Z boljšo ponudbo- predvsem infrastrukturo bo za domačine še bolj
privlačen,
- Hotel Astoria je eden izmed prvih, ki dela odločne korake k ohranjanju zdravega
okolja in stremi k boljšem zdravju zaposlenih in vseh gostov in obiskovalcev. V
letošnjem letu mu je uspela investicija v dosego v vseh hotelskih prostorih: sobah,
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kuhinji, restavraciji 100% energijsko živo vodo (voda je mehka, njena alkalnost pa
vpliva tudi na kvaliteto hrane). S posebnimi posegi smo bistveno zmanjšali izpušnost
plinov- s čimer prispevamo k ohranjenosti čistega zraka na Bledu.
- Investicija v hotel bo sofinancirana z večinskim deležem nepovratnih sredstev iz
evropskih skladov.
To so razlogi, ki marajo biti tehtni pri dokončni odločitvi za obnovitev starega dela hotela ter
tudi za razširitev obstoječega hotela, s čimer bi se kapacitete povečale ter se realizirala tudi
ustrezna infrastruktura, ki jo danes hotel, ki lahko konkurira in ekonomsko tudi preživi, mora
imeti.
Stališče ni potrebno.
PRIPOMBA 5: Špela Svetina, Ines Kunšič- HOTEL ASTORIA BLED
Hotel Astoria je v zadnjih letih zaradi okrnele in zastarele infrastrukture vidno zaostal za
konkurenčnimi ponudniki storitev v kraju, vse do jeseni 2005, ko je MŠŠ potrdilo program
prve faze investicije. Slednja je prinesla 48 sob višje kategorije ter prenovo javnih hotelskih
prostorov. Žal pa še vedno ostaja 24 sob in restavracija v nespremenjenem stanju. Sobe v
starem delu hotela so opremljene z zastarelim, obrabljenim in nefunkcionalnim pohištvom.
Do prve faze prenove je bil Hotel Astoria zaradi že omenjenih razmer v fazi nazadovanja,
brez ustrezne osnove za razvoj, skratka v kriznih razmerah. Situacija je v letu 2005 postala
alarmantna in je kričala po preobratu v poslovanju, katerega temeljni cilj je zadovoljstvo
lastnikov oz. upravljalcev, zaposlenih in gostov v hotelu. Vendar pa je zaključena prva faza
prenove le osnovno izhodišče za drugo fazo, ki pa je izjemnega pomena, da se Hotel Astoria
s celostno ponudbo in določenim produktom pozicionira na trg. Trenutno je usoda Astorie
nedorečena. Kar se bo počasi začelo odražati tudi pri poslovanju, saj smo prišli do točke, ko
po sobah nižje kategorije ni povpraševanja. V kolikor hotelu ne bo uspelo rešiti statusnega
problema in bi bila investicija v obnovo tudi tokrat preložena, je hiša obsojena na dolgoročno
nekonkurenčnost, kar pa je za enoto Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled (v
nadaljevanju VGŠ) povsem nesprejemljivo, saj bi morala biti merilo kakovosti.
Zaključek prve faze prenove Hotel Astoria še ne pomeni odrešilne bilke, nedvomno pa bo
prenovljena celostna podoba predstavljala pomembno izhodišče za pozicioniranje hotelske
hiše na lokalnem in v mednarodnem prostoru. Druga faza prenove je nujna kot izhodišče za
osnovanje tržnih strategij in morebitno preoblikovanje cenovne ter kadrovske politike za
poslovne usmeritve v prihodnje. V kolikor bo MŠŠ potrdilo celoten preostali program prenove
v letu 2008, bo Astoria v svojem razredu nedvomno vodilna v kraju. Obseg aktivnost je
namreč zelo ambiciozen in bo prenašal številne novosti, ki bodo hotelu omogočile
oblikovanje specializirane turistične ponudbe, večjo prepoznavnost ter konkurenčno
prednost. Tu pa lahko iščemo slovenske, blejske in hkrati priložnosti za Hotel Astoria, katere
bomo izkoristili le z inovativnimi, prodornimi, prepoznavnimi programi ter kakovostno izvedbo
storitev.
Obstoječa infrastruktura torej ustvarja nemogoče pogoje za nemoteno, predvsem pa
konkurenčno poslovanje ene izmed hotelskih hiš v renomiranem kraju, kar Bled nedvomno
je. Osnovna infrastruktura je bila po prvi fazi sicer prenovljena, kar pa Astorio uvršča zgolj na
enako raven ostalih hotelskih hiš v isti kategoriji, saj smo doslej stagnirali in vidno zaostali za
našimi konkurenti. Tako hotel tudi za naslednji dve leti čaka naporno obdobje. Za uspešno
prodajo in trženje hotelskih storitev bi nujno morali povečati obseg hotelskih enot iz 72 na
vsaj 90 ali pa v jeseni 2007 prenoviti ostalih 24 sob in restavracijo, kar je izpadlo v prvi fazi.
Glede na to, da smo hotel, ki je orientiran na poslovno- seminarski segment gostov, bi ta
druga faza morala zajeti novo, večjo kongresno dvorano. Predvsem pa želimo poudariti, da
je veliko naporov in truda vloženih v prodajo dveh kategorij sob in da takšna politika prodaje
lahko v poslovnem prostoru izpade neprofesionalno.
Hotel Astoria z dolgoletno tradicijo sooblikuje turistično ponudbo Bleda. V interesu vodstva,
upravljalcev in lastnikov je, da se Hotel Asttoria v okviru lokalne turistične ponudbe
pozicionira kot prepoznavna hiša s kakovostnimi storitvami na najvišjem nivoju v svojem
razredu.
Stališče ni potrebno.
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PRIPOMBA 6: Eva Štravs Podlogar- TURIZEM BLED
Hotel Astoria je nujno potreben celovite obnove, saj bo le na ta način lahko konkuriral z
ostalimi. HA ima poleg svoje tradicije, poseben pomen na Bledu še iz dveh razlogov- gre za
šolski hotel v katerem se kalijo naši (nujno potrebni) mladi kadri s področja gostinstva in
turizma. Je pa tudi eden od redkih hotelov na Bledu (trenutno sta samo dva) katerega
obnova se bo financirala iz strukturnih skladov EU.
V viziji razvoja turizma na Bledu smo zapisali, da se bomo pri nadaljnjem razvoju osredotočili
na kvaliteto, ne kvantiteto. Ravno zaradi izredno občutljivega naravnega okolja in
prepoznavanja naravnih površin kot vrednote, ki jo cenijo tudi naši gosti, je možnost obnove
obstoječih objektov zelo pomembna.
Obnova HA bo doprinesla k višji kakovosti turistične ponudbe na Bledu.
Stališče ni potrebno.
PRIPOMBA 7: Lavrič M.- HOTEL KRIM BLED
Podpiram dokončanje obnove H. Astoria zaradi uskladitve kategorizacije vseh sob v hotelu
(neobnovljene ne dosegajo standardov). Zaradi doseganja boljše ponudbe in udobja gostov
je potreben tudi vodni del.
Nujno pa je zagotoviti tudi povečanje števila sob, da bi hotel lahko tudi ekonomsko bolje
deloval. Seveda pa je potrebno vse to doseči ob maksimalnem dogovoru s sosedi (ki včasih
tudi niso razumevajoči).
Paziti pa je tudi potrebno na to, da bo imel hotel na voljo tudi dovolj parkirnih mest za
predvideno povprečno zasedenost glede na strukturo gostov.
»Tudi ostali hoteli se bomo nekoč obnavljali.«
Stališče ni potrebno.
PRIPOMBA 8: Lea Ferjan- TURIZEM BLED
Podpiram obnovo Hotela Astoria, saj vedno poudarjamo turistično usmeritev celotne občine.
Hotel mora v korak s sodobnimi trendi in ponudbo. Vodstvo in zaposleni dajejo velik
poudarek kvaliteti storitev, pa tudi prijaznosti, izobraževanju, napredku zaposlenih. Čuti se
vpliv višje šole, hotel je gotovo eden boljših primerov šolskih hotelov v tem delu Evrope.
Stališče ni potrebno.
PRIPOMBA 9: Potočnik M.
Kaj pa parkirišča?
Stališče: hotel bo del potrebnih PM zagotovil v svoji kleti, in pred hotelom, po izgradnji
parkirne hiše v območju avtobusne postaje pa bo zemljišče pred hotelom zazelenjeno
in namenjeno zgolj kratkotrajnemu parkiranju. Z investitorjem bo podpisana pogodba,
s katero se bo zavezal zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v predvideni
garažni hiši.
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