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7a) 
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 dela zemljišča s parc. št. 810/2, k.o. Želeče, v izmeri cca, 
545 m2   
 

 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald, višji ref. 
na področju nepremičnin. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Varianta 1:  
Občinski svet Občine Bled ne potrdi prodaje dela zemljišča s parc.št. 
810/2, k.o. Želeče, v izmeri 545 m2. 
 
Varianta 2:  
Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc.št. 810/2, 
k.o. Želeče, v izmeri 545 m2.  
 
 
 
 

 
Janez Fajfar, 

        univ.dipl.etnolog,prof.geografije 
župan Občine Bled  
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Obrazložitev: 

 
Zemljišče s parc. št. 810/2 k.o. Želeče leži nad parcelami, kjer so zgrajeni stanovanjski 
objekti na ulici Pod Stražo 18 parc.št. 810/15, Pod Stražo 16 parc. št. 810/14 in Pod stražo 
14 parc. št. 810/10. V naravi je parcela gozdno zemljišče v izmeri 3094 m2. Po prostorskih 
aktih je parc. št. 810/2 k.o. Želeče delno stavbno zemljišče v območju za stanovanja (v izmeri 
cca 50 m2), delno mestni parkovni gozd, delno varovalni gozd. Po robu navedenih pozidanih 
parcel poteka turistična pot iz Dindola na Stražo.  
Predlagatelja odkupa sta lastnika parc. št. 810/14 k.o. Želeče, ki neposredno meji na 
predmetno parcelo. Nadalje navajata, da se parc. št. 810/2 k.o. Želeče nahaja v veliki strmini, 
kjer zaradi slabega vzdrževanja gozda in erozije pogosto odpadajo skalnati odkruški 
posebno spomladi po odmrzovanju terena ter predstavljajo stalno nevarnost za 
poškodovanje njihovih nepremičnin. Predlagatelja bi v primeru odprodaje dela parcele 
zgradila ob robu parcele zaščitno varovalno pregrado in ga utrdila s posaditvijo ustreznega 
gozdnega drevja, ki bi dodatno utrdilo varovalno pregrado. Prav tako bi ob pregradi na novo 
zgradila turistično pot. 
Ker je navedena parcela po prostorskih aktih delno stavbno in delno gozdno zemljišče, bi v 
primeru prodaje morali izvesti parcelacijo zemljišča ter parcelo prodati po predpisih za 
prodajo kmetijskih zemljišč. Zato mora občinski svet sprejeti odločitev o prodaji oz. zavrnitvi 
prodaje zemljišča. V primeru potrditve prodaje bo možno začeti s postopki. 
 

 
 

810/2(predmet prodaje)   

                                   810/15(Pod Stražo 18)   810/14, 17(Pod Stražo 16)   810/10(Pod Stražo 14)        nova pot 

719/9719/9719/9719/9719/9

719/6719/6719/6719/6719/6

719/4719/4719/4719/4719/4

719/3719/3719/3719/3719/3

719/2719/2719/2719/2719/2

719/4719/4719/4719/4719/4
810/9810/9810/9810/9810/9

719/4719/4719/4719/4719/4

718/2718/2718/2718/2718/2

810/7810/7810/7810/7810/7

810/10810/10810/10810/10810/10

810/17810/17810/17810/17810/17

810/17810/17810/17810/17810/17

720/3720/3720/3720/3720/3

720/3720/3720/3720/3720/3

810/7810/7810/7810/7810/7
810/7810/7810/7810/7810/7

810/14810/14810/14810/14810/14

719/2719/2719/2719/2719/2

720/3720/3720/3720/3720/3
810/18810/18810/18810/18810/18

719/2719/2719/2719/2719/2

719/2719/2719/2719/2719/2

810/11810/11810/11810/11810/11

811/2811/2811/2811/2811/2

810/12810/12810/12810/12810/12

724/3724/3724/3724/3724/3

725/3725/3725/3725/3725/3

725/6725/6725/6725/6725/6

723/2723/2723/2723/2723/2
723/2723/2723/2723/2723/2

723/2723/2723/2723/2723/2

810/6810/6810/6810/6810/6

810/15810/15810/15810/15810/15

810/15810/15810/15810/15810/15

719/5719/5719/5719/5719/5

718/1718/1718/1718/1718/1

720/3720/3720/3720/3720/3

810/2810/2810/2810/2810/2

810/2

ŽELEČE

 
 

 

 

 

 

 

predlog za odkup (del 

810/2 k.o. Želeče) 

cca 545 m
2
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7b) 
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 s parc. št. 174/11, k.o. Zasip, v izmeri 49 m2   
 

 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald, višji ref. na 
področju nepremičnin. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 174/11, 

k.o. Zasip, v izmeri 49 m2 po ceni določeni z uradno cenitvijo. 
2. Vse stroške s prenosom lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis prodajne 

pogodbe.  
 
 
 
 

 

Janez Fajfar, 
         univ.dipl.etnolog,prof.geografije 

župan Občine Bled  
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Obrazložitev: 

Zemljišče je po prostorskih dokumentih opredeljeno kot stavbno zemljišče v območju za 
stanovanja. V naravi je zemljišče dvorišče in del gradbene parcele stanovanjskega objekta 
zgrajenega na parceli št. 174/1 k.o. Zasip. Ker lastništva ni bilo mogoče urediti prej zaradi 
denacionalizacijskega postopka, lastnika stanovanjskega objekta po zaključku tega postopka 
predlagata, da jima občina odproda predmetno parcelo. 
Ker ni več ovir za prodajo zemljišča, strokovna služba predlaga, da se parcela proda po ceni 
določeni z uradno cenitvijo. 

 

 
174/2 (last Rimokatol. župnišče – 

 vrnjeno z denacionalizacijo) 

174/11 (last Občine Bled – vrnjeno z denacionalizacijo)  

                    PREDMET PREDLOGA PRODAJE 

 174/1 (Dolina 14)  

  KUPEC 

174/1174/1174/1174/1174/1

174/1174/1174/1174/1174/1

174/2174/2174/2174/2174/2

174/11174/11174/11174/11174/11
179/4179/4179/4179/4179/4

175/7175/7175/7175/7175/7
178/8178/8178/8178/8178/8

179/6179/6179/6179/6179/6

179/5179/5179/5179/5179/5
179/1179/1179/1179/1179/1

178/11178/11178/11178/11178/11

178/11178/11178/11178/11178/11

178/11178/11178/11178/11178/11

178/10178/10178/10178/10178/10

178/7178/7178/7178/7178/7

178/6178/6178/6178/6178/6

178/3178/3178/3178/3178/3

178/3178/3178/3178/3178/3

178/3178/3178/3178/3178/3

175/8175/8175/8175/8175/8

175/3175/3175/3175/3175/3

174/10174/10174/10174/10174/10

174/9174/9174/9174/9174/9

174/6174/6174/6174/6174/6

174/5174/5174/5174/5174/5
174/3174/3174/3174/3174/3

173/3173/3173/3173/3173/3

173/2173/2173/2173/2173/2

173/1173/1173/1173/1173/1

172/2172/2172/2172/2172/2

161/6161/6161/6161/6161/6

160/5160/5160/5160/5160/5

160/2160/2160/2160/2160/2
160/2160/2160/2160/2160/2

160/2160/2160/2160/2160/2

160/2160/2160/2160/2160/2

157/4157/4157/4157/4157/4
157/3157/3157/3157/3157/3

157/2157/2157/2157/2157/2

174/11

 
 
 


