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1 UVODNO POJASNILO
V gradivu so podana stališča do pripomb in predlogov na Elaborat lokacijske preveritve za enoto 
urejanja prostora z oznako JR-1 – 517/12 - 2190  (v nadaljnjem besedili: ELP), podanih v času 
javne razgrnitve, ki je potekala od ponedeljka 04.04.2022 do vključno srede 20.04.2022, na spletni 
strani Občine Bled (https://www.e-bled.si) inm v avli Občine Bled. V sklopu javne razgrnitve so 
bili o postopku ELP, z dopisom obveščeni tudi sosedje. 

Pripombe je bilo možno podati do vključno 20.04.2022.

V stališčih do pripomb je za vsako pripombo najprej podana opredelitev do pripombe (stališče), v 
nadaljevanju pa še obrazložitev stališča, če je potrebna. Stališča do pripomb in predlogov so 
izkazana glede na njihovo upoštevanje in sicer na načine, ki so opisani v nadaljevanju: 

Pripomba se upošteva Pripomba se upošteva pri pripravi OPN v nadaljnjih fazah, po 
potrebi je obrazložen način upoštevanja pripombe.

Pripomba se delno upošteva Če je v eni pripombi podanih več različnih pripomb in so le-te 
različno upoštevane

Pripomba se ne upošteva Pripomba je nesprejemljiva, obrazložen je razlog 
neupoštevanja.

Pripomba je že upoštevana Rešitev, na katero se pripomba nanaša, je že podana v aktu, 
podana je obrazložitev, na kakšen način je upoštevana.

Na pripombo se poda 
pojasnilo

Kadar pripombodajalec ni podal konkretne pripombe, pač pa 
komentar na rešitve ali zahteval pojasnilo k razgrnjenim 
rešitvam, je na pripombo podano pojasnilo.

Pripomba se ne nanaša na 
vsebino OPN

Pripomba se ne nanaša na vsebine, ki so predmet priprave 
prostorskega akta.

Na javno razgrnjeni ELP je bila prejeta ena pripomba. V nadaljevanju sta kratek povzetek 
pripombe in stališče do pripombe. 

Ime in priimek oz. naziv pripombodajalca niso vidni zaradi upoštevanja predpisov s področja 
varstva osebnih podatkov. Informacije o pripombodajalcih hrani Občina Bled.

1.1 Povzetek pripombe in stališče

1
Povzetek 
pripombe

Pripombodajalec navaja: »Glede na določila prenovljene gradbene in prostorske 
zakonodaje ter tudi pojasnila MOP, me zanima, ali bo občina sama pristopila k 
ponovni umestitvi  zemljišč v zazidljiva (t.j. prej zazidljivih parcel v nezazidljiva, 
katere zakon predvideva, da se bo vzpostavil ponovni režim zazidljivosti).«

Stališče do 
pripombe

Pripomba se vsebinsko ne nanaša na razgrnjen ELP. Pripomba se preuči v 
nadaljnjih postopkih s področja urejanja prostora.

Pripomba 
se ne 
nanaša na 
vsebino 
OPN 

Pripomba ni predmet razgrnjenega ELP.

https://www.e-bled.si/
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