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9) 
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. 729, 730, 731, 1002, 1007, 1008/1, 
1008/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 31398 z zemljišči parc. št. 207/19, 
207/50, 207/98, 207/99, 207/107, 207/110 k.o. Ribno v skupni izmeri 
29773 m2 
 

 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišč parc. št. 729, 

730, 731, 1002, 1007, 1008/1, 1008/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 31398 v 
lasti Občine Bled za zemljišča z zemljišči parc. št. 207/19, 207/50, 
207/98, 207/99, 207/107, 207/110 k.o. Ribno v skupni izmeri 29773 m2 v 
lasti KGZ Gozd Bled. 

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

pogodbe. 
 
 
 
 

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

župan Občine Bled  
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Obrazložitev: 
Strokovna služba je pri pregledu lastništva na zemljiščih prireditvenega prostora Ribenska 
gora ugotovila, da je bilo na podlagi pogodbe o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov štev. 
60-2/98 z dne 4.11.1998 sklenjeno med Skladom RS in KGZ Gozd Bled vpisana lastninska 
pravica na KGZ Gozd Bled. V denacionalizacijskem postopku, ki ga je vložila AS Ribno je 
bilo ugotovljeno, da deli navedene parcele predstavljajo prireditveni prostor in že asfaltirane 
ceste (Gorenjska, Izletniška cesta) in zato ni bil vrnjen AS Ribno. Podržavljena zazidana 
stavbna zemljišča se v skladu z veljavno zakonodajo ne vračajo, zato so zemljišča 
prireditvenega prostora Ribenska gora in kategorizirane javne ceste ostala v lasti KGZ Bled. 
 
Točko je obravnavala komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem občine. 
Sklepi komisije: 
- Komisija predlaga županu, da se zemljišča parc. št. 729, 730, 731, 1002, 1007, 1008/1, 
1008/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 31398 v lasti Občine Bled zamenjajo za zemljišča z 
zemljišči parc. št. 207/19, 207/50, 207/98, 207/99, 207/107, 207/110 k.o. Ribno v skupni 
izmeri 29773 m2 v lasti KGZ Gozd Bled. 
- Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na dnevni red seje občinskega sveta. 
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1. Zemljišča parc. št. 729, 730, 731, 1007, 1008/1, 1008/2, 1002 v skupni 
izmeri 31398 m2 so v lasti Občine Bled 

 
 
 
 

 
 
a) parc. št. 729, 730, 731 k.o. Ribno v skupni izmeri 12452 m2 (travnik, njiva)  
Kmetijska zemljišča se nahajajo ob naselju Bodešče. So najboljša kmetijska zemljišča in so 
primerna za zamenjavo, saj jih Občina Bled za druge namene ne potrebuje.   

729/0

731/0

731/0

RIBNO

 
 
 
 

parc. št. 729, 730, 731 k.o. 

Ribno v izmeri 12452 m
2
 – 

kmetijsko z. 
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b) parc. št. 1007, 1008/1, 1008/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 15346 m2 (travnik, 
gozd) 
Zemljišča parc. št. 1007, 1008/1, 1008/2 k.o. Ribno so po namenski rabi delno kmetijska 
zemljišča, delno gozdna zemljišča. Zemljišča se nahajajo ob cesti Bled-Ribno-Bodešče v 
bližini reke Save. Zemljišča so primerna za zamenjavo, saj jih Občina Bled za druge namene 
ne potrebuje. 

1007/0

1008/1

1008/2

RIBNO

 
 
 
 

 
 
c) parc. št. 1002 k.o. Ribno v izmeri 3600 m2 (travnik) 
Zemljišče 1002 k.o. Ribno je po namenski rabi kmetijsko zemljišče. Nahaja se neposredno 
ob stavbi Bodešče 12. Zemljišče je primerno za zamenjavo, saj ga Občina Bled za druge 
namene ne potrebuje. 

1002/0

RIBNO

 
 

 
 
 

parc. št. 1007, 1008/1, 

1008/2 k.o. Ribno v izmeri 

15346 m
2
 – delno kmetijsko 

z., delno gozdno z. 

parc. št. 1002, k.o. Ribno v 

izmeri 3600 m
2
 –kmetijsko z. 
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2. Zemljišča parc. št. 207/19, 207/50, 207/98, 207/99, 207/107, 207/110 k.o. 
Ribno v skupni izmeri 28416 m2 so v lasti KGZ GOZD Bled. z.o.o. 

207/19207/19

207/50

207/98

207/98

207/98

207/98

207/98

207/99

207/107

207/107

207/107

207/110

 
 
 

 
 
a) parc. št. 207/19 k.o. Ribno v izmeri 2509 m2 (neplodno)  
Preko stavbnega zemljišča parc. št. 207/19 k.o. Ribno v skupni izmeri 87 m2 v naravi poteka 
kategorizirana lokalna cesta (LC 013581 – Izletniška ulica). Občina je zemljišča, ki so v 
naravi kategorizirane javne poti dolžna pridobiti v svojo last, zato strokovne službe 
ugotavljajo, da je pridobitev navedenega zemljišča v last Občine Bled upravičena in nujna. 

207/19
207/19

207/98

RIBNO

 
 
 
 

parc. št. 207/19, k.o. 

Ribno v izmeri 2509 

m
2
 – stavbno z. 



                                                               

190 

b) parc. št. 207/50 k.o. Ribno v izmeri 224 m2 (pot) 
Preko stavbnega zemljišča parc. št. 207/50 k.o. Ribno v skupni izmeri 224 m2 v naravi poteka 
nekategorizirana javna pot. Zemljišče predstavlja dostopno pot do objektov. Strokovne 
službe ugotavljajo, da je pridobitev navedenega zemljišča v last Občine Bled upravičena. 

207/50

RIBNO

 
 
 
 

 
c) parc. št. 207/98 k.o. Ribno v izmeri 18812 m2 (poslovna stavba, funkcionalen 
objekt, pot, dvorišče, igrišče) 
Zemljišče predstavlja rekreacijsko območje Ribenska gora s poslovno stavbo, več 
funkcionalnimi objekti, dostopno potjo in dvorišče. Ker zemljišče predstavlja rekreacijsko 
območje javnega pomena, strokovne službe ugotavljajo, da je pridobitev navedenega 
zemljišča v last Občine Bled upravičena in nujna. 

 
 
 
 

parc. št. 207/50, k.o. 

Ribno v izmeri 224 m
2
 

– stavbno z. 

parc. št. 207/98, k.o. 

Ribno v izmeri 18812 

m
2
 – stavbno z. 
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č) parc. št. 207/99 k.o. Ribno v i izmeri 2184 m2 (cesta) 
Preko stavbnega zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno v skupni izmeri 2184 m2 v naravi 
poteka kategorizirana lokalna cesta (LC 013581 – Izletniška ulica). Občina je zemljišča, ki so 
v naravi kategorizirane javne poti dolžna pridobiti v svojo last, zato strokovne službe 
ugotavljajo, da je pridobitev navedenega zemljišča v last Občine Bled upravičena in nujna. 

168/0168/0168/0168/0168/0

168/0168/0168/0168/0168/0
169/0169/0169/0169/0169/0

169/0169/0169/0169/0169/0

170/1170/1170/1170/1170/1

170/3170/3170/3170/3170/3

171/1171/1171/1171/1171/1

171/2171/2171/2171/2171/2

171/2171/2171/2171/2171/2

171/2171/2171/2171/2171/2171/2171/2171/2171/2171/2171/2171/2171/2171/2171/2

171/4171/4171/4171/4171/4

171/4171/4171/4171/4171/4171/4171/4171/4171/4171/4

172/2172/2172/2172/2172/2

172/2172/2172/2172/2172/2
172/2172/2172/2172/2172/2

172/3172/3172/3172/3172/3
172/3172/3172/3172/3172/3

172/3172/3172/3172/3172/3

172/4172/4172/4172/4172/4

172/5172/5172/5172/5172/5

172/6172/6172/6172/6172/6

172/7172/7172/7172/7172/7

173/1173/1173/1173/1173/1

173/1173/1173/1173/1173/1 173/1173/1173/1173/1173/1

173/2173/2173/2173/2173/2

173/2173/2173/2173/2173/2

173/2173/2173/2173/2173/2

173/3173/3173/3173/3173/3

173/3173/3173/3173/3173/3
173/3173/3173/3173/3173/3

174/1174/1174/1174/1174/1

174/1174/1174/1174/1174/1
174/2174/2174/2174/2174/2

175/0175/0175/0175/0175/0

176/0176/0176/0176/0176/0

176/0176/0176/0176/0176/0
176/0176/0176/0176/0176/0

177/1177/1177/1177/1177/1

177/2177/2177/2177/2177/2

177/2177/2177/2177/2177/2
177/2177/2177/2177/2177/2

178/0178/0178/0178/0178/0

178/0178/0178/0178/0178/0

178/0178/0178/0178/0178/0

178/0178/0178/0178/0178/0

180/1180/1180/1180/1180/1

180/1180/1180/1180/1180/1

180/1180/1180/1180/1180/1

180/2180/2180/2180/2180/2

181/0181/0181/0181/0181/0

182/0182/0182/0182/0182/0

183/0183/0183/0183/0183/0

184/0184/0184/0184/0184/0

185/1185/1185/1185/1185/1

187/1187/1187/1187/1187/1

188/2188/2188/2188/2188/2

189/1189/1189/1189/1189/1 190/1190/1190/1190/1190/1

190/2190/2190/2190/2190/2

191/1191/1191/1191/1191/1

192/2192/2192/2192/2192/2

192/2192/2192/2192/2192/2

193/1193/1193/1193/1193/1

193/1193/1193/1193/1193/1

193/1193/1193/1193/1193/1

193/2193/2193/2193/2193/2

193/2193/2193/2193/2193/2

194/1194/1194/1194/1194/1
194/3194/3194/3194/3194/3

194/4194/4194/4194/4194/4194/5194/5194/5194/5194/5194/5194/5194/5194/5194/5

195/1195/1195/1195/1195/1

195/2195/2195/2195/2195/2

200/1200/1200/1200/1200/1

207/11207/11207/11207/11207/11

207/11207/11207/11207/11207/11

207/12207/12207/12207/12207/12

207/12207/12207/12207/12207/12

207/42207/42207/42207/42207/42

207/42207/42207/42207/42207/42

207/42207/42207/42207/42207/42207/43207/43207/43207/43207/43

207/43207/43207/43207/43207/43

207/44207/44207/44207/44207/44

207/48207/48207/48207/48207/48

207/50207/50207/50207/50207/50

207/51207/51207/51207/51207/51

207/51207/51207/51207/51207/51

207/53207/53207/53207/53207/53

207/53207/53207/53207/53207/53

207/56207/56207/56207/56207/56

207/57207/57207/57207/57207/57
207/61207/61207/61207/61207/61

207/75207/75207/75207/75207/75

207/84207/84207/84207/84207/84

207/85207/85207/85207/85207/85

207/85207/85207/85207/85207/85

207/99207/99207/99207/99207/99

207/100207/100207/100207/100207/100

207/99

RIBNO

 
 
 
 

 
 
d) parc. št. 207/107 k.o. Ribno v izmeri 4687 m2 (garaža, cesta, dvorišče) 
Preko večjega dela stavbnega zemljišča parc. št. 207/107 k.o. Ribno v skupni izmeri 4687 m2 
v naravi poteka kategorizirana javna pot (JP 512711 – Gorenjska ulica). Občina je zemljišča, 
ki so v naravi kategorizirane javne poti dolžna pridobiti v svojo last, zato strokovne službe 
ugotavljajo, da je pridobitev navedenega zemljišča v last Občine Bled upravičena in nujna. 

207/107

207/107

207/107

207/107

RIBNO

 
 
 
 

parc. št. 207/99, k.o. 

Ribno v izmeri 2184 

m
2
 – stavbno z. 

parc. št. 207/107 k.o. 

Ribno v izmeri 4687 

m
2
 – stavbno z. 
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e) parc. št. 207/110 k.o. Ribno v izmeri 1357 m2 (cesta) 
Preko večjega dela stavbnega zemljišča parc. št. 207/107 k.o. Ribno v skupni izmeri 4687 m2 
v naravi poteka kategorizirana javna pot (JP 513261 – Selo-Ribno). Občina je zemljišča, ki 
so v naravi kategorizirane javne poti dolžna pridobiti v svojo last, zato strokovne službe 
ugotavljajo, da je pridobitev navedenega zemljišča v last Občine Bled upravičena in nujna. 

207/110

 
  
 

parc. št. 207/110 k.o. 

Ribno v izmeri 1357 

m
2
 – stavbno z. 


