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11a) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Premoženjsko pravne zadeve: 
Zamenjava zemljišč parc. št. 866/4 in 369/5, k.o. Bled, za zemljišče 
parc. št. 17/11, k.o. Bled. 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo stavbnih zemljišč 866/4 

(v izmeri 97 m2) in parc. št. 369/5 (v izmeri 29 m2) k.o. Bled, za 
zemljišče parc. št. 17/11 k.o. Bled (v izmeri 43 m2), v skladu z uradno 
cenitvijo. Razlika v ceni se doplača. 

2. Vse stroške v zvezi ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 

pogodbe. 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
 
Stavbno zemljišče parc. št. 866/4 (v izmeri 97 m2) je javno dobro in parc. št. 369/5 (v izmeri 
29 m2) k.o. Bled je zemljišče v lasti Občine Bled. V naravi je na zemljiščih zgrajen del vhoda 
Diagnostičnega centra.  
Stavbno zemljišče parc. št. 17/11 k.o. Bled (v izmeri 43 m2) v naravi predstavlja del lokalne 
ceste LC 013521 – Cesta Svobode in je v lasti Diagnostičnega centra. 
Člani komisije za ravnanje s stvarnim premoženjem so v zvezi z zamenjavo zemljišč sprejeli 
naslednji sklep: 

• Komisija predlaga županu, da se parc. št. 866/4 kot javno dobro in parc. št. 369/5 k.o. 
Bled v lasti Občine Bled zamenja za parc. št. 17/11 k.o. Bled v lasti Diagnostičnega 
centra skladno s podpisanim pismom o nameri. Razliko v ceni Diagnostični center 
ustrezno doplača.  

• Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na sejo OS. 
 
 
 

parc. št. 866/4 in parc. št. 369/5 k.o. Bled (vhod v DC) 

 
 

parc. št. 17/11 k.o. Bled (del Ceste svobode – ob hotelu Jelovica) 
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11b) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Premoženjsko pravne zadeve: 
Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 866/4 k.o. Bled.  
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na 

parceli št. 866/4 k.o. Bled in zemljišče prenese v last občine Bled. 
2. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
V naravi je na zemljiščih zgrajen del vhoda Diagnostičnega centra. Parcela je bila pred 
izgradnjo Diagnostičnega centra del ceste Pod Skalo (kategorizirana javna pot JP 512391) in 
je v zemljiški knjigi vknjižena kot javno dobro. Cesta v naravi sedaj dejansko poteka okoli 
vhoda v Diagnostični center (sledi tudi popravek v banki cestnih podatkov). Če Občinski svet 
sprejme sklep, da se predmetno zemljišče proda Diagnostičnemu centru, mora sprejeti tudi 
sklep o ukinitvi javnega dobra na navedeni parceli in jo prenesti v last občine, da je možen 
pravni promet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled (Ur.list RS, št. 119/03-UPB in 84/06), je Občinski 
svet Občine Bled na 13. redni seji, dne 18.11.2008, sprejel 
 

S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 866/4 k.o. Bled 

 
1.člen 

S tem sklepom zemljišče parc. št. 866/4 k.o. Bled (poslovna stavba 28 m2, pot 2 m2, 67 m2) 
vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1088 k.o. Bled preneha biti javno dobro in se vpiše v 
zemljiškoknjižni vložek, kjer je vknjižena lastninska pravica za Občino Bled. 
 

2.člen 
Nepremičnina zemljišče parc. št. 866/4 k.o. Bled postane lastnina Občine Bled. 
 

3.člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka:  
Datum:   
                                                                     Župan Občine Bled 
   Janez Fajfar, univ.dipl.etn.prof.geogr. 
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11c) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Premoženjsko pravne zadeve: 
Prodaja zemljišča parc. št. 317/5 k.o. Bled, v izmeri 99 m2 in oddaja 
v najem zemljišče 318/5 k.o. Bled, v izmeri 36 m2  
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča 317/5 k.o. Bled, 

znanemu kupcu z neposredno pogodbo. 
2. Občinski svet Občine Bled potrdi oddajo v najem zemljišča parc. št. 

318/5 k.o. Bled, za 20 let s prednostno pravico za naprej (vnos 
klavzule v pogodbo). 

3. Vse stroške v zvezi ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
4. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 

pogodbe. 
 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
 
Zemljišče parc. št. 317/5 k.o. Bled v izmeri 99 m2 je stavbno zemljišče in v naravi predstavlja 
dvorišče objekta Mladinska cesta 3. Zemljišče 318/5 k.o. Bled v izmeri 36 m2 je stavbno 
zemljišče in v naravi predstavlja parkirišče. K prodaji predmetnega zemljišča (na obeh 
straneh ceste) se je Občina Bled zavezala v izvensodni poravnavi sklenjeni dne 30.11.2007, 
s katero sta tožnik Julijan Črv in tožena stranka Občina Bled zaključila postopek pred 
sodiščem (zadeva opr. št.: N 36/2007) in na podlagi katere je bila možna izvedba zunanje 
ureditve parkirišča pri ZD Bled. V zvezi z zadevo je bil opravljen razgovor z lastnikom objekta 
Mladinska cesta 3 in na podlagi opravljenega razgovora so člani komisije za ravnanje s 
stvarnim premoženjem sprejeli naslednje sklepe: 
- Komisija predlaga županu, da se zemljišče parc. št. 318/5 k.o. Bled odda v najem za 20 

let s prednostno pravico za naprej (vnos klavzule v pogodbo), zemljišče 317/5 k.o. Bled 
pa proda v skladu z uradno cenitvijo. 

- Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na sejo OS. 
- Občina Bled bo poskrbela za ustrezno označitev, da je parkiranje na navedenih 

zemljiščih prepovedano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

parc. 318/5 k.o. Bled 

(36 m
2
) – stavbno 

zemljišče 

parc. 317/5 k.o. Bled 

(99 m
2
) – stavbno 

zemljišče 
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11d) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Premoženjsko pravne zadeve: 
Odkup zemljišča 153/6 k.o. Bohinjska Bela  

 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi nakup zemljišča 153/6 k.o. 

Bohinjska Bela, v izmeri 428 m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 

pogodbe. 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Stavbno zemljišče 153/6 k.o. Bohinjska Bela (njiva v izmeri 428 m2) predstavlja 
nekategorizirano javno pot mimo Kulturnega doma in trgovine do stanovanjskih objektov na 
Bohinjski Beli. Na omenjeni cesti se trenutno izvaja gradnja kanalizacijskega omrežja, zato 
stranka zahteva takojšen odkup. Cena, za katero je stranka cesto pripravljena zemljišče 
prodati, je 14€ / m2 (5.992,00 €). 
Točko je obravnavala tudi Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem. Člani komisije so 
sprejeli naslednje sklepe: 
- Komisija predlaga županu, da se zemljišče parc. št. 153/6 k.o. Bohinjska Bela v izmeri 

428 m2 odkupi po ceni v skladu z uradno cenitvijo. 
- Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na sejo OS. 
 
 
 
 
 
 

parc. št. 153/6 k.o. Boh. Bela  
27/127/127/127/127/1

27/127/127/127/127/1

37/037/037/037/037/0
38/038/038/038/038/0

40/040/040/040/040/0

41/041/041/041/041/0

41/041/041/041/041/041/041/041/041/041/0

42/042/042/042/042/0

42/042/042/042/042/0
42/042/042/042/042/0

42/042/042/042/042/0

45/245/245/245/245/2

45/345/345/345/345/3

47/247/247/247/247/2

47/247/247/247/247/2

47/747/747/747/747/7

47/1447/1447/1447/1447/14

47/1447/1447/1447/1447/14

47/1547/1547/1547/1547/15

47/1547/1547/1547/1547/15
47/1647/1647/1647/1647/16

48/048/048/048/048/0

48/048/048/048/048/0

49/149/149/149/149/1

50/150/150/150/150/1
50/250/250/250/250/2

50/350/350/350/350/3

51/151/151/151/151/1

51/351/351/351/351/3

52/352/352/352/352/3

52/452/452/452/452/4

53/053/053/053/053/0

146/0146/0146/0146/0146/0

147/2147/2147/2147/2147/2

147/3147/3147/3147/3147/3

147/4147/4147/4147/4147/4

147/4147/4147/4147/4147/4

148/1148/1148/1148/1148/1

151/1151/1151/1151/1151/1

151/3151/3151/3151/3151/3

151/4151/4151/4151/4151/4

151/5151/5151/5151/5151/5

152/1152/1152/1152/1152/1

152/2152/2152/2152/2152/2

152/3152/3152/3152/3152/3

152/3152/3152/3152/3152/3 152/3152/3152/3152/3152/3

152/5152/5152/5152/5152/5

153/1153/1153/1153/1153/1

153/2153/2153/2153/2153/2

153/2153/2153/2153/2153/2

153/3153/3153/3153/3153/3

153/3153/3153/3153/3153/3

153/4153/4153/4153/4153/4

154/1154/1154/1154/1154/1

154/2154/2154/2154/2154/2

154/3154/3154/3154/3154/3

154/3154/3154/3154/3154/3

154/4154/4154/4154/4154/4

154/4154/4154/4154/4154/4

154/5154/5154/5154/5154/5

154/9154/9154/9154/9154/9

154/9154/9154/9154/9154/9

155/1155/1155/1155/1155/1

155/2155/2155/2155/2155/2

156/1156/1156/1156/1156/1

156/2156/2156/2156/2156/2

159/0159/0159/0159/0159/0

162/5162/5162/5162/5162/5162/9162/9162/9162/9162/9

914/1914/1914/1914/1914/1

917/0917/0917/0917/0917/0

922/2922/2922/2922/2922/2

BOHINJSKA BELA

 


