
Zap. št. Zavedena št. Občine Način prejema 
pripombe

Datum oddane 
pripombe Sklop Parc. št. KO Vsebina pripombe Stališče do pripombe Upoštevanje 

pripombe
1 3505-2/2017-8 PŠ 13.01.2019 C) SELIŠKA CESTA 260/2, 260/1 Bled Sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča v stabno 

zemljišče, predlog spremembe trase zavijalnega pasu proti vrtcu
Sprememba namembnosti je predmet drugih postopkov. Ob upoštevanju obstoječega uvoza na parkirišče, veljavnih predpisov 
in smernic za projektiranje cest ter že izvedeno Seliško cesto zavijalenga pasu ni možno umestiti na sosednje parcele. NE

2 3505-2/2017-13 mail 16.01.2019 H) CANKARJEVA CESTA Predlog po širitvi ceste, ponudba za odkup do 2m zemljišča. Dokumentacija je bila usklajena na širino 5m, pri čemer se cesta širi na severno stran obstoječe ceste. DA
3 3505-2/2017-14 mail 16.01.2019 B) KORITNO VI 648/1 Ribno Zahteva po obrazložitvi posega na parceli 648/1 k.o. Ribno. po parceli št. 648/1 k.o. Rbino, ki je predmet odkupa zemljišča v naravi že poteka cesta. DA
4 3505-2/2017-27 Knjiga pripomb 17.01.2019 D) JARŠKA CESTA Predlog prometne ureditve z vertikalno signalizacijo namensto 

izgradnje pločnika, sanacija Ribenske ceste. Omenjena pripomba se ne nanaša na javno razgrnjeno dokumentacijo. NE
5 3505-2/2017-22 PŠ 17.01.2019 H) CANKARJEVA CESTA 346/5, 346/6, 346/7 Želeče Predlog širitve ceste na severno stran. Dokumentacija je bila usklajena na širino 5m, pri čemer se cesta širi na severno stran obstoječe ceste. DA
6 3505-2/2017-21 PŠ 18.01.2019 C) SELIŠKA CESTA 256/3 Bled Nestrinjanje s predlogom. Z namenom povečanja prometne varnosti je predvidena izgradnja tretjega zavijalnega pasu, ki ga ni mogoče izvesti brez 

posega na tangirano parcelo št. 256/3 k.o. Bled. NE
7 3505-2/2017-28 Knjiga pripomb 18.01.2019 G) PREČNA ULICA 515/24 Bled Na parceli se nahaja jama za meteorno vodo, predlog prometne 

ureditve Prečne ulice v pešpot 
Meteorno jamo se da s primernimi tehničnimi ukrepi sanirati, karakteristike ceste so povsem primerne za dostopno pot, ki jo 
lahko uporablja 6 lastnikov Prečne ulice. NE

8 3505-2/2017-23 mail 18.01.2019 H) CANKARJEVA CESTA 354/11 Želeče Strinjanje z razgrnjenim načrtom. Dne 31.01.2019 je bila stranja seznanjena z popravljeno dokumentacijo, ki predvideva širino ceste 5m in poseg na zemljišča 
severno od obstoječe ceste.9

3505-2/2017-18 mail 18.01.2019 B) KORITNO VI 533/16, 533/17, 
533/10, 532/2, 648/1 Ribno V križišču z LC 012031 je notranji zavijalni radij ob zemljišču s parc. 

št. 648/1 velikosti cca. 6 m. 

Zavijanje vozila za odvoz odpadkov iz LC 012031 na JP 513076 in v obratno smer je prikazano z zavijalnimi krivuljami. Iz 
situacije je razvidno, da so asfaltni površine zadostne na obeh straneh, opozorili pa smo na ovirano preglednost zaradi 
obstoječe ograje. V idejni zasnov se predlaga ostranitev ovir na parc. št. 648/1 iz preglednostnega trikotnika. Gradbeni posegi 
na zemljišču s parc. št. 532/2 niso potrebni, predvidena je ureditev meje, ki bo skladna z dejanskim potekom robu vozišča v 
priključku z LC 012031. 

NE

Stranka opozarja na obstoječe betonske stebre na zemljišču s 
parc. št. 647/1 (nasproti objekta Koritno 42). 

S pripombo se strinjamo, saj se stebri nahajajo tik ob vozišču JP 513076 in predlagamo, da se ovire odstranijo vsaj izven 
prostega profila ceste (upošteva se varnostna širina 0,50 m) oz. se zahteva odmik za postavitev žive meje ali ograje po 
veljavnem OPN.

DA

Stranka opozarja na križišče JP 513076 in 513077, in sicer na 
preglednost križišča ter zavijanje intervencijskega vozila

Menimo, da preglednost priključevanja z JP 513077 na JP 513076 ni zadostna (ogled lokacije dne 27.8.2018) zaradi visoke žive 
meje. Preglednost je potrebno zagotoviti z znižanjem višine žive meje, preveri se smiselnost postavitve prometnega ogledala 
na obstoječ drog javne razsvetljave na parc. št. 647/1. Zavijanje intervencijskega vozila z JP 513076 na JP 513077 iz zahodne 
smeri ni nujno potrebno, saj je primernejši dostop iz južne smeri do objekta Koritno 14.

NE

10 3505-2/2017-24 PŠ 21.01.2019 D) JARŠKA CESTA 309/8, 305/9 Želeče Prodajna cena zazidljivega zemljišča, zmanjšanje gradbene parcele 
pod 500 m2 Pripomba se upošteva. Spremenjena je širina povezovalne ceste, ki omogoča gradbeno parcelo velikosti 506,5 m2. DA

11 3505-2/2017-25 mail 30.01.2019 E) NASELJE JAKA 
BERNARDA 326/1 Želeče Širjenje ceste in posledično stroški z novo ureditvijo Parcele št. 326/7, 327/4, 326/8 k.o. Želeče katastrsko niso urejene. Projektna dokumentacija ne predvideva dodatnih širitev 

obstoječe ceste, temveč samo ureditev katastra v naravi in poseg do obstoječih zunanjih ureditev lastnikov ob tej cesti. DA
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