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Zadeva: Stališče društva Spoštujmo Bled glede izgradnje novega hotela Evropa na Rečici 

 

Društvo nasprotuje predlaganim načrtom novega hotela Evropa zaradi naslednjih razlogov: 

- Načelno nasprotujemo dodatni pozidava vplivnega območja Blejskega jezera -  dokler bo jezero 

v tako slabem stanju, naj se tega prostora dodatno ne obremenjuje. 

- Bled je kot »podoba raja« zaščiten na državnem in lokalnem nivoju prav zaradi njegove podobe, 

zelenih površin in čiste vode in premišljenem umeščanju objektov in naselij v prostor, načrtovan 

hotel pa grobo posega  v ta ambient in vplivno območje jezera. 

- Bled s pretirano pozidavo in gradnjo večjih hotelskih kapacitet, lahko  kmalu povzroči, da pride 

razvoj turističnega gospodarstva v svoje lastno nasprotje (prodajamo enkratno naravo, ki jo 

hkrati pretirano pozidujemo, betoniramo, brez spoštovanja do »podobe raja« grobo 

preoblikujemo. Zavedati se moramo, da bo  pretirano pozidan Bled, in v katerem se bo gnetlo 

preveč turistov, kmalu postal nezanimiv in odbijajoč, sploh  za petične turiste, ki so strateški cilj.  

- Izbrana varianta bistveno odstopa od umestitve porušenega Hotela Evropa v prostor, ni in ne 

more biti njegov »nadomestek« -  ta prostor je danes mnogo več vreden takšen kot je, sploh s 

stališča ekologije in relacij do jezera. 

- Predlagan hotel je odločno prevelik in oblikovan v neskladju z okolico in alpsko krajino (star 

Hotel Evropa je imel le 45 postelj, in ne 45 sob in je imel ostrešje prilagojeno alpskemu okolju).  

- Z obliko kocke in barvo bo izstopal iz lokalne krajine in kvaril pogled iz jugovzhodne smeri. 

- Ni v skladu z občinskimi prostorskimi  predpisi, ker je za ta prostor prevelik (po volumnu, kot 

tudi po programu). 

- Ni v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja občine, kot tudi Strategijo trajnostnega razvoja 

blejskega turizma 2018-2025, kjer je osnoven cilj očuvanje narave in ščitenja naravnih vrednot, 

zmanjšanje pritiskov na okolje in naravnih virov ter dvig kakovostne ravni turističnih storitev. 

- Projekt izhaja primarno iz ekonomske logike in v največji možni meri upošteva  programsko 

trženjski koncept, premalo pa odnos do lokalnega okolja in enkratne krajine, saj ne upošteva 

posebnosti in omejitve lokacije 

- Območje, kjer naj bi stal nov hotel je zelo strmo in vodnato in neprimerno za takšno pozidavo. 

- S pretirano pozidavo in izgradnjo tako velikih »kubusov« bomo dokončno razvrednotili prostor 

na zahodni strani jezera, za katerega je arhitekt Vurnik predvidel, da ostane čim bolj naraven in 

nepozidan. 

- Projekt ni sprejemljiv tudi zaradi tega, ker pri njegovem načrtovanju in izbiri ni bila že od vsega 

začetka vključena naravovarstvena stroka, gozdarji, urbanisti, krajinarji, kulturna dediščina, 

lokalni prebivalci ipd.  

- V poročilu ocenjevalne komisije je navedeno, da sta gabarit in fasada novega hotela zasnovana 

tako, da se skladata z okolico in v nobenem primeru bistveno ne izstopata od bližnjih hotelskih 

stavb. Take trditve so močno vprašljive in odražajo zgolj mnenje ene stroke, saj je npr. več 

različnih strokovnjakov, kot tudi krajanov, to trditev na podlagi argumentov ovrglo. 



- Občinski svet  naj na podlagi upoštevanja nacionalne zakonodaje, kot tudi evropskih 

standardov, ki se nanašajo na turistične objekte sprejme avtentično in jasno omejujočo razlago, 

s katero naj natančneje opredeli uporabljeni pravni standard »manjši družinski hotel«.. 

- Močno je vprašljiv tudi indeks pozidave, saj parcela v izmeri  2551 m2 ne prenese take 

obremenitve pozidave (hotelski objekt z vsemi dostopi, infrastrukturo..) niti v mestu, kaj šele v 

turističnem kraju, kjer želimo ponujati gostom »zeleni turizem«. 

- Društvo dvomi tudi v korektnost vodenja postopka za gradnjo navedenega hotela, postopek ni 

bil voden transparentno, da ne uporabimo hujših besed (glej članek SN »Hotel jim bo vzel 

pogled na jezero« z dne 14.12. 2019),  na naslov društva je anonimna oseba leta 2019 prinesla 

dokument, ki smo ga posredovali občinskim svetnikom, le-ti so od vodstva občine zahtevali 

določena pojasnila, ki pa jih do danes niso dobili- razlog tajnost postopka?)  

- Če je že potrebno graditi hotel na tem mestu (najprej naj se obnovijo zgradbe, ki propadajo celo 

v centru Bleda) bi bilo morda bolj smiselno zgraditi manjši objekt, ki bi npr. sledil stilu železniške 

postaje in hotela Triglav - tako, da bi ta del Bleda kot zaključena celota, prikazoval obdobje in 

tradicijo turizma še iz časov Avstro ogrske in Kraljevine Jugoslavije, ko je bil Bled kraljevska 

rezidenca. 

Društvo meni, da je glede na skrajno neugodno obstoječe razmerje med površino in prostornino 

Blejskega jezera in zelo omejeno površino pojezerja, kar kaže na ekosistemsko asimetrijo in s tem 

povezano skrajno vodnoekološko ranljivost že sedaj prekomerno obremenjenega jezera, je vsako 

dodatno prostorsko in vodno obremenjevanje bližnjega pojezerja-trajnostno problematično. Ob 

upoštevanju posledic klimatskih sprememb in pandemije pa je verjetno taka investicija tudi 

ekonomsko zelo vprašljiva. 

 

Bled, 22. 2. 2021 

Srečko Kunčič, pred. društva Spoštujmo Bled 
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