
ŽUPAN OBČINE BLED 

MAYOR OF BLED 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO
lB, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11- ZKZ-C, 57 /12, 57 /12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14- odi. 
US, 14/15 - ZUUJFO, 61/17 - ZUreP-2 in 199/21- ZUreP-3) v povezavi z 273. členom Zakona D 
urejanju prostora - ZureP-2 (Ur. l. RS št. 61/2017), 298. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 
(Uradni list RS, št. 199/21) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67 /09 - UPB, 87 /12) 
župan Občine Bled objavlja 

JAVNO NAZNANILO 

o javni razgrnitvi in javni obravnavi
četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Bled 

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o četrtih spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta Občine Bled (v nadaljevanju SD4 OPN). 

2. člen
SD4 OPN se nanaša na posodobitev določil strateškega dela, ki so v pretežni meri redakcijske narave, 
za spremembe izvedbenega dela, ki se nanašajo na jasnejše definiranje določil, ter za dopolnitve in 
spremembe nekaterih izvedbenih določil. 

3. člen
SD4 OPN bo javno razgrnjen v avli Občine Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, v poslovnem času Občine 
in na spletni strani Občine na spletnem naslovu: www.e-bled.si. 

4. člen
Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka, 19. 12 2022, do vključno petka, 17. 02. 2023. V času 
javne razgrnitve bo potekala javna obravnava SD4 OPN in sicer v sredo 01. 02. 2023 ob 16:00 v 
Festivalni dvorani, Cesta svobode 11, 4260 Bled. 

5. člen
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na SD4 OPN, ki se lahko: 

pošljejo na elektronski naslov obcina@bled.si z navedbo v Zadevi: »Pripombe SD4 OPN«, 
pošljejo na naslov Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled s pripisom »Pripombe SD4 OPN«, 
dajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve, ter 

- ,pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za 
oddajo pripomb k razmejenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve: 17.02.2023. 

6. člen
Javno naznanilo se objavi v Blejskih novicah, Gorenjskem Glasu in na spletni strani Občine Bled. 

7. člen
Občina Bled bo do podanih pripomb in predlogov javnosti zavzela stališča in jih javno objavila na 
spletni strani Občine, na spletnem naslovu: www.e-bled.si . 
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