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Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu, predlog, marec 2018 1 

Uvodno pojasnilo 
 
V gradivu so oblikovana stališča do pripomb in predlogov podanih času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje BL-27 Seliše na Bledu, ki je potekala od 12. februarja do 13. marca 2018. 
 
Ime in priimek oz. naziv pripombodajalca ni viden zaradi upoštevanja predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Informacije o pripombodajalcih hrani Občina Bled.  
 
 
Kratica v vrstici Način prejema pomeni: 
- P - pošta 
- E - elektronska pošta 
- OS - občinski svet 
- JR - javna razprava 
- KP - knjiga pripomb 

Okrajšave v besedilu pomenijo: 
- OPN - občinski prostorski načrt 
- OPPN - občinski podrobni prostorski načrt 
- SD OPPN – spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta 
- 2SD OPN – druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 
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Stališča 
 

Zap. 
št. 

Zav. št. 
občine 

Način 
prejema 

Vsebina pripombe Stališče 

1.  E 1. Za potrebe obstoječega proizvodnega objekta v  funkcionalni 
enoti C  se spremeni predvidena prometna ureditev tako, da: 

a) se omogoči uvoz do objekta z nove predvidene ceste na Dobe 
s prometno oznako: dovoljeno za Kovinsko Bled in izvoz na glavno 
vzdolžno cesto S – J   

ali 
b) se omogoči uvoz preko predvidenega bencinskega servisa in 

izvoz na glavno vzdolžno cesto S - J 
 

Pripomba se upošteva.  

V veljavnem OPPN je bila za območje funkcionalne enote C predvidena in 
strokovno preverjena prometna rešitev, ki določa, da se za potrebe 
obstoječega objekta izvede nov prometni priključek iz novo predvidene 
glavne vzdolžne ceste ter dodaten izvoz na novo predvideno Cesto na Dobe, 
preko katerega je predviden tudi izvoz iz predvidenega bencinskega servisa 
ob severni razbremenilni cesti (izven območja OPPN). 

S SD OPPN se omogoči želena sprememba prometne ureditve. Uvoz na 
območje funkcionalne enote C je za potrebe obstoječega objekta dopustno 
urediti tudi preko območja bencinskega servisa, izvoz iz območja pa se 
dopusti tudi preko novega prometnega priključka na glavno vzdolžno cesto.   

  E 2. V odloku o OPPN (prečiščeno besedilo)  se v 13. členu 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti C) besedilo 2. točke 
spremeni tako, da se glasi: 
 
2.a       »Za obstoječ legalno zgrajen objekt je dopustna rekonstrukcija, 
dozidava (v smislu poenotenja južnega roba fasadne linije, skladno z 
grafičnim prikazom ki ne sme preseči najbolj izpostavljenih 
delov obstoječe stavbe) in nadzidava (poenotenje višinskih 
gabaritov, višina obodnega fasadnega venca je lahko največ 10 m), 
sprememba namembnosti ni dopustna, razen za potrebe ureditve 
centralne kotlovnice za potrebe območja.  
2.b    Povečanje prostornine objekta je dopustno samo za namen 
tehnološke posodobitve proizvodnega procesa obstoječe dejavnosti, 
ob hkratnem pogoju, da se sočasno zagotovi sanacija arhitekturnega 
oblikovanja in drugi ukrepi, s katerimi se bodo zmanjšali negativni 
vplivi objekta in dejavnosti na okolje in druge prostorske ureditve, 
načrtovane z OPPN, ter da hkrati ne bo presežen 60% zazidanosti 
parcele za gradnjo z dopustno toleranco ± 5%.  
2.c        Gradnja je lahko fazna.  
Dopustno je tudi vzdrževanje objekta in odstranitev.« 
 

2.a    Pripomba se upošteva. 

S SD OPPN se omogoči dozidava obstoječega objekta v smislu poenotenja 
južnega roba fasadne linije, kot je prikazano v grafičnem delu OPPN. Skupaj s 
prizidavo obstoječi objekt ne sme preseči maksimalnih tlorisnih dimenzij 
65,0 x 37,8 m, kot je prikazano v grafičnem delu OPPN.  

2.b    Pripomba se ne upošteva. 

Na območju parcele za gradnjo, v katero je s predvidenimi SD OPPN Seliše 
vključeno tudi celotno zemljišče 1222, k.o. Želeče, je skladno z grafičnim 
prikazom dopustnih povečav obstoječega objekta in predvidenega regalnega 
skladišča dosežen manj kot 60% faktor pozidanosti (58%). Predpisan 
največji faktor pozidanosti 60 % je enak, kot jih OPN določa za območja z 
namensko rabo IG (gospodarske cone), ki so v osnovi namenjene obrtnim, 
skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.   

2.c    Pripomba se upošteva. 

Fazna gradnja objekta je v skladu z veljavnim OPPN že dopustna. Skladno s  
43. členom Odloka o OPPN je dopustna tudi etapna gradnja posameznih 
objektov, če zgrajen del objekta predstavlja zaključeno funkcionalno celoto.  
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Zav. št. 
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Način 
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Vsebina pripombe Stališče 

  E 3. V odloku o OPPN (prečiščeno besedilo) se v 13. členu 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti C) v 6. točki spremeni 
površina funkcionalne enote: 
 
»Površina funkcionalne enote: cca. 4.180 m2 4.242 m2« 
 

Pripomba se upošteva.  

Površina funkcionalne enote C (4.180 m2) se s predvidenimi SD OPPN ne 
spreminja, pri čemer pa je s SD OPPN predvideno, da območje parcele za 
gradnjo obsega tudi del investitorjevega zemljišča s parc. št. 1222, k.o. Želeče, 
ki se nahaja izven območja OPPN. Omenjeni del zemljišča se nahaja v območju 
urejanja z Odlokom o OPPN za SRC, v skladu s katerim se ga lahko smiselno 
pripoji k sosednjim parcelam in namenskim rabam na obrobju (60. člen, 3. tč.). 
Površina celotnega območja parcele za gradnjo objekta znaša 4.242 m2.  
 

  E 4. V odloku o OPPN (prečiščeno besedilo)  se v 13. členu 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti C) besedilo 7. točke 
spremeni tako, da se glasi: 
 
»Fasade obstoječega objekta je v primeru rekonstrukcije, dozidave ali 
nadzidave potrebno poenotiti (barve, materiali ipd.) z namestitvijo 
dodatne fasadne obloge ter v čim večji možni meri vizualno 
prilagoditi novi namembnosti območja. Vzhodno fasado obstoječega 
objekta je potrebno izvesti kot ozelenjeno fasado ali zasaditi 
drevored.« 
 

Pripomba se upošteva.  

S SD OPPN se omogočita želeni spremembi glede posegov na fasadi. 

Namesto ozelenjene vzhodne fasade se ob vzhodnem robu območja, v pasu 
med obstoječim objektom in cesto, predvidi zasaditev drevoreda. Drevoredno 
zasaditev je treba izvesti z visokodebelnimi drevesi z obsegom debla več kot 
16/18 cm ob saditvi. Predvidi se zasaditev listopadnih drevorednih vrst z ozko 
stebrasto krošnjo kot so npr. stebrasti gaber (Carpinus betulus ʻFastigiataʻ), 
stebrasti dob (Quercus robur ʻFastigiataʻ), stebrasta rdečelistna bukev (Fagus 
sylvatica ʻDawyck Purpleʻ) ali podobne. 

Zasaditev drevoreda je dolžan izvesti investitor v fazi rekonstrukcije obstoječe 
stavbe. 
 

  E 5. V odloku o OPPN (prečiščeno besedilo)  se v 13. členu 
(prostorska ureditev v funkcionalni enoti C) besedilo 12. točke 
spremeni tako, da se glasi: 
 
»Dopustna je postavitev žičnate ograje do višine 2,20 m. Ograja naj 
se na vzhodni in južni strani objekta se ozeleni in vključi v 
vertikalno ozelenitev fasade.« 

Pripomba se upošteva.  

S SD OPPN se na območju omogoči postavitev neozelenjene žičnate ograje, pri 
čemer je kot nadomestni ukrep za ozelenjeno ograjo na vzhodni strani 
območja funkcionalne enote C predvidena zasaditev drevoreda v pasu med 
obstoječim objektom in glavno vzdolžno cesto. Na južni strani območja 
funkcionalne enote C zaradi predvidenega poenotenja južne fasadne stene ni 
prostorskih možnosti za postavitev ograje.   
   

2.   JR Kakšen način ogrevanja se predvideva za medgeneracijski center? V 
javnosti je namreč slišati, da bo sistem kogeneracije in s tem velika 
okoljska obremenitev.  

Pripomba podaja vprašanje.  

Za medgeneracijski center sistem kogeneracije ni predviden. Predvideva se 
ogrevanje s toplotno črpalko tipa voda/voda s podporo plinskega ogrevanja.  

3.  JR Ali se bo področje OPPN do letošnje turistične sezone počistilo 
(vrtički, ute, zemljina,…)? 

Pripomba podaja vprašanje.  

Na območju funkcionalne enote A se bo zemljišče počistilo še letošnje leto.  
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4.  OS V odloku je za objekt 10, v katerem so dopustne tudi hotelske in 
podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, dodana opomba, ki ni 
razumljiva in je kontradiktorna: »mladinska prenočišča, bungalovi, 
apartmajska naselja in apartmaji niso dopustni« in v nadaljevanju 
»počitniška stanovanja, ki niso predmet trženja v turistične namene, v 
teh objektih niso dopustna«. To ni strokovna opredelitev, ker se 
vsako počitniško stanovanje  po obstoječem (tudi po predvidenem) 
Pravilniku o kategorizaciji namestitvenih obratov lahko kategorizira 
kot apartma.   
Kakšna je razlika med počitniškim stanovanjem  in apartmajem? 

Pripomba se delno upošteva.  

Objekt 10 se nahaja na delu funkcionalne enote H, ki je s SD OPPN prevideno 
kot posebno območje (BT- površine za turizem).  
Dopustne dejavnosti v objektu so usklajene z nadrejenim prostorskim aktom – 
OPN občine Bled. OPN s splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji v območjih 
z namensko rabo BT – površine za turizem dopušča umestitev hotelskih in 
podobnih stavb za kratkotrajno nastanitev (CC-SI 12111) pod naslednjimi 
pogoji: »Mladinska prenočišča (hostli), bungalovi, apartmajska naselja in 
apartmaji, razen hotelski apartmaji, niso dopustni. V hotelskih in podobnih 
gostinskih stavbah je dopustno bivanje lastnika ali upravljavca objekta, in 
sicer največ ena stanovanjska enota.« 
Ker v objektu 10 ni obstoječih stanovanj, novih pa skladno z namensko rabo ni 
dopustno graditi, je nadaljnja navedba OPN »Počitniška stanovanja, ki niso 
predmet trženja v turistične namene, v teh objektih niso dopustna.« 
brezpredmetna, zato se briše iz odloka.  
 

5.  OS Predlog, ki se nanaša na območje Kovinske Bled, je kvalitetno 
pripravljen in obsega osnovo, na kateri bi se dalo izvesti nameravano 
rekonstrukcijo in dozidavo v okviru načrtovane celovite prenove 
kompleksa.  
Faktor pozidanosti se v resnici se zmanjšuje, vendarle pa vseeno 
presega 60 %. 
Odbor za infrastrukturo je že sam ugotovil in sprejel ustrezne sklepe 
glede dovozno izvoznih poti.  
Potrebno je vključiti faznost gradnje.  
V predlogu je napisano, da se ozeleni južni del fasade, kar pa ni 
mogoče, saj objekti posegajo točno do mejne črte, skladno z grafičnim 
prikazom. V kolikor bodo kakršnekoli eventuelne motnje hrupa ni 
nobenih zadržkov, da ne bi k projektom celovito in kvalitetno 
pristopili, z namenom, da bi lahko potem na tem prostoru živeli in 
delali.  

Pripomba podaja mnenje.  

Odgovori, ki se nanašajo na navedene ugotovitve, so podani v stališčih k 
pripombi pod zap. št. 1.  
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6.  OS V odloku se je za objekt 10, v katerem so dopustne tudi hotelske in 
podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, pripravljalcu napačno 
zapisal »apartmaji proti stanovanjem«. V preteklosti je bilo na Bledu 
zelo lahko zgraditi in prodati stanovanje in izrecno je bilo takrat 
zapovedano oziroma zaprošeno, ko se je gradila apartmajska hiša 
Apartments Bled, da gre strogo za turistične apartmaje in ne gre za 
prikrito izgradnjo apartmajev, katera bodo na koncu pristala v 
prodaji kot stanovanja. Verjetno je to zapis, ki je bil prepisan iz teh 
aktov in je bil napisan takrat, ko je šlo za popolnoma drugačen 
namen. Ne izgradnja stanovanj, ampak izgradnja apartmajev.  
 

Pripomba podaja mnenje.  

Odgovor, ki se nanaša na ugotovitev, so podani v stališčih k pripombi pod zap. 
št. 4. 

7.  E 1. V prostorski enoti E, v objektu 6, je predviden dnevni center 
socialnovarstvenih storitev za starejše osebe.  
Ta program je naveden v sklopu Pravilnika o minimalnih tehničnih 
zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev v poglavju 1. Zavodi 
za usposabljanje pod 1.2 Dnevni center in v poglavju 2. Domovi za 
starejše in posebni socialnovarstveni zavodi pod 2.3 Dnevni center. V 
klasifikaciji objektov ni posebne navedbe za ta program.  
V odloku o OPPN je med dopustnimi objekti naveden samo dom za 
starejše, kar bi lahko bilo vprašljivo glede na pravilnik. Zato 
predlagamo, da se dopiše tudi dnevni center.  
 

Pripomba se upošteva. 

S SD OPPN se predvidi uskladitev določil, ki se nanašajo na vrste dopustih 
objektov in dejavnosti v funkcionalni enoti E in na načrtovano prostorsko 
ureditev v tej enoti. V klasifikacijski skupini vrst objektov CC-SI 11302 
»Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupino« se poleg doma za 
starejše dopusti tudi dnevni center. 

 

 

  E 2. Predlaga se dopolnitev določil, ki se nanašajo na splošne pogoje 
za oblikovanje in umeščanje objektov in sicer: 
Predlaga se izvedbo stanovanjskih objektov zaradi racionalnosti 
vzdrževanja fasade objektov brez obveznih 10% uporabe lesa na 
fasadni površini stavbe. 
Predlaga se dodatna možnost dopustnih fasadnih elementov z 
možnostjo toniranja in zaščite lesenih površin zaradi možnosti 
uporabe sistemskih kompozitnih plošč s finalno oblogo iz furnirja in 
lesenih okenskih okvirjev, ki so ravno tako sistemsko zaščiteni. 
 

2.a   Pripomba se ne upošteva.  

Oblikovanje fasad je določeno z OPN Občine Bled.   

 Z upoštevanjem enotnih oblikovalskih izhodišč se na območju OPPN 
zagotavljajo urbanistično kakovostne rešitve v smislu poenotenega 
oblikovanja objektov in  prepoznavnosti območja. 
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  E 3. Predlaga se sprememba določi l5. člena Odloka o OPPN, ki se 
nanašajo na prostorsko ureditev v funkcionalni enoti E in sicer: 

- Poleg kolesarnice se lahko kot samostojni objekt umesti tudi 
eko otok. 

- Umakne naj se navedba, da je umestitev nadstrešnic 
dopustna skladno z grafičnim prikazom, saj je velika možnost, da bo 
parkirišč in s tem tudi nadstrešnic na nivoju terena  izvedenih manj, 
kot jih trenutno prikazuje grafična podloga. 

- Ker bo javni objekt predvidoma izveden v leseni 
konstrukcijski zasnovi, se bodo povečale njegove bruto etažne višine. 
Zato je potrebno max. višino objekta popraviti na 14 m. 

- Višinske kote pritličij objektov naj se uskladijo z zadnjim 
stanjem idejne zasnove in sicer: 

- Objekt 6:    501,05 m.n.v (±0,5 m) 
- Objekt 7.1: 501,20 m.n.v (±0,5 m) 
- Objekt 7.2: 501,20 m.n.v (±0,5 m) 
 

Pripomba se upošteva. 

S SD OPPN se predvidi uskladitev določil, ki se nanašajo na načrtovano 
prostorsko ureditev v funkcionalni enoti E in izdelano idejno zasnovo za 
ureditev medgeneracijskega središča in objektov z oskrbovanimi stanovanji.  

  E 4. Predlagamo, da se za funkcionalno enoto E – oskrbovana 
stanovanja dopusti tudi namestitev prezračevalnih naprav v kletnem 
delu ob zagotovitvi ustreznih tehničnih ukrepov za omejitev hrupa  
(pripomba navedena zaradi skladnosti s sedaj predvideno idejno 
zasnovo inštalacij v oskrbovanih stanovanjih).  
 

Pripomba se upošteva. 

S SD OPPN se na območju funkcionalne enote E omogoči namestitev 
prezračevalnih naprav v kletnih etažah, v kolikor bodo zagotovljeni ustrezni 
omilitveni ukrepi skladno s strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom 
izdelano z modelnim izračunom, ki jo je treba izvesti na nivoju PGD 
dokumentacije. Izpusti/zajemi zraka morajo biti v takem primeru obrnjeni 
stran od stavb z varovanimi prostori. 
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   5. V zazidalni situaciji se na območju funkcionalne enote E uskladi 
prostorska ureditev območja skladno z zadnjim stanjem idejne 
zasnove. Spremembe: 

- eko otok ter rampa nista združena 
- kolesarnice so v zadnji verziji predvidene v garaži 
- tlorisni gabariti vseh objektov so delno spremenjeni (tloris 

pritličja javnega objekta je nov) 
- povečan je gabarit podzemne garaže pod stanovanjskima 

objektoma 
- dodan je uvoz za bibliobus pred javnim objektom in začasno 

parkirno mesto 
- spremenjena je višinska kota 0.00 pritličja javnega objekta 

na 501.05 

- popravijo se tudi prerezi glede na nove bruto etažne višine 
javnega objekta (etažne plošče - 1. N – bruto višina 4.35m, 2N – bruto 
višina 4.35m, 3N-streha- bruto višina 4.90m, višina venca/objekta 
14.00m) 

Pripomba se upošteva. 

S SD OPPN se predvidi uskladitev grafičnega prikaza prostorske ureditve v 
funkcionalni enoti E z izdelano idejno zasnovo za ureditev medgeneracijskega 
središča in objektov z oskrbovanimi stanovanji.  
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8.  P Po dosedanjih izkušnjah pri uporabi objektov smo ugotovili določena 
neskladja v prostorskem aktu, ki vplivajo na funkcionalnost in 
uporabnost celotnega območja:  
 
Na celotnem območju OPPN Seliše je predvideno preveč trgovskih 
površin, ki posledično vplivajo na pomanjkanje parkirnih mest na 
celotnem območju. Trenutne razmere na območju so glede parkiranja 
kaotične, kar se je najbolje pokazalo v letošnjih poletnih mesecih. Iz te 
izkušnje je sklepati, da bo stanje na območju po izgradnji vseh 
predvidenih objektov samo še bistveno slabše.  
 
Glede na to dejstvo predlagamo dva ukrepa na razgrnitev sprememb 
in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje BL-27 Seliše na Bledu, in sicer:  

- Omejitev trgovskih površin v funkcionalnih enotah A, B, C, E in 
F na 20% bruto tlorisne površine pritlične etaže in povečanje števila 
parkirnih mest za posamezne funkcionalne enote na območju, ki še 
niso zgrajene. Predlagamo celo, da bi se na celotnem območju OPPN 
omejile površine namenjene trgovski dejavnosti na max površino 
5.000 m2 BTP (bruto tlorisne površine), upoštevši vse funkcionalne 
enote skupaj.  

- Glede na dejansko stanje, da je parkirnih mest premalo, se 
morajo za potrebe predvidenih objektov zagotoviti parkirna mesta v 
svojih funkcionalnih enotah, zato nasprotujemo 3 točki 27. člena. 
Vsaka funkcionalna enota mora zagotoviti ustrezno število parkirnih 
mest skladno s 104. členom OPN Občine Bled. Predlagamo celo, da se 
v funkcionalnih enotah A, B, C, E in F poveča zahteva po številu 
pakirnih mest glede na BTP za vsako funkcionalno enoto vsaj za 20%. 
 
Zato na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev sprememb in 
dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
BL-27 Seliše na Bledu zahtevamo, da se z navedenimi ugotovitvami 
ustrezno dopolnijo posamezni členi Odloka o OPPN (8., 11.,  12., 13., 
15., 16. in 27. člen).  

Pripomba se ne upošteva. 

Območje OPPN je v skladu z OPN občine Bled namenjeno centralnim 
dejavnostim (C), na območju katerih so trgovske stavbe dopustne (brez 
omejevanja BTP). V okviru 2SD OPN se na območju OPPN BL-27 Seliše 
ohranja obstoječ koncept razvoja dejavnosti.  

Parkirni normativi, v skladu s katerimi je treba zagotavljati ustrezno število 
parkirnih mest na območju parcele za gradnjo oz. v primeru, da na gradbeni 
parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti, tudi na drugih parkiriščih, so 
določeni z OPN.   

 


