
 

Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Urad. list RS 61/2017) Občina Bled 

s tem 

J A V N I M    N A Z N A N I L O M 

obvešča javnost o javni razgrnitvi 

sklepov o ugotovitvi javne koristi – javne ceste 

 

I. 

Občina Bled naznanja javno razgrnitev Sklepov o ugotovitvi javne koristi – interesa odkupa 

oziroma razlastitve zemljišč za vzpostavitev prometa na javnih prometnih površinah oziroma za 

rekonstrukcijo obstoječih cest na nepremičninah: 

1. odsek Cankarjeva cesta: parc. št. 346/5, 346/6, 346/7, 345/5 (del), 345/6 (del), 345/13 (del), 

345/10 (del), 346/2 (del), 346/3 (del), 346/4 (del), 346/17 (del), 346/10 (del), vse k. o. 

Želeče; 

2. Ulica Jaka Bernarda: parc. št. 326/1 (del), 326/9, 326/10, 326/3 (del), 321/9 (del), 327/4 

(del), 326/8 (del), 326/7 (del), vse k. o. Želeče; 

3. Jarška cesta: parc. št. 305/5 (del), 305/9 (del), obe k. o. Želeče; 

4. Koritno VI: parc. št. 533/16, 533/17, 533/10 (del), 532/2 (del), 648/1 (del), vse k. o. Ribno; 

5. Levstikova ulica: parc. št. 339/7 (del), 340/2 (del), 340/9 (del), 340/8 (del), 340/7 (del), vse 

k. o. Želeče; 

6. Prečna ulica: parc. št. 515/24, 515/16 (del) k. o. Bled; 

7. Seliška cesta – zavijalni pas na parkirišče Vrtec Bled: parc. št. 260/2, 260/1 (del), 256/3 (del), 

vse k. o. Bled. 

8. Razgledna cesta: parc. št. 463/137 (del), 463/148 (del) k. o. Rečica   

 

Javno razgrnjeni dokumenti bodo javno naznanilo, besedilo sklepov o ugotovitvi javne koristi,  

projekt za izvedbo s katastrskim elaboratom in načrtom parcelacije, ter knjiga pripomb in 

predlogov. 

 

II. 

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od četrtka 3. 1. 2019 do petka 18. 1. 2019, v 

prostorih Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in 

četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure. 

 

III. 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na Sklepe o ugotovitvi 

javne koristi – interesa za odkup oziroma razlastitve. Pripombe in predloge se lahko poda do 

konca javne razgrnitve, do vključno 18. 1. 2019, in sicer: 

- ustno na zapisnik v sprejemni pisarni v času uradnih ur,  

- pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov,  

- po pošti na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled ali  

- na elektronski naslov obcina@bled.si,  

Občina Bled bo pripombe in predloge javnosti preučila, do njih zavzela stališče in o stališčih 

obvestila dajalce pripomb. Za pripombe posredovane po pošti ali po elektronski pošti se pod 

»zadeva« navede Pripombe na javno razgrnitev sklepov o ugotovitvi javne koristi – »navedba 

cestnega odseka«. Za oddane pripombe v knjigo pripomb lahko dajalec pripomb kontaktne 

podatke sporoči v sprejemni pisarni ali jih posreduje po elektronski pošti obcina@bled.si, če želi 

biti obveščen o stališčih. 
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