
 

PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 

226/3 k. o. Želeče v izmeri 121 m2 za ceno 50,00 EUR/m2. Vse 
stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
2. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 
leto 2015 se ustrezno dopolni v skladu s prejšnjim sklepom. 

 
OBRAZLOŽITEV: 
Parc. št. 226/3 k. o. Želeče v izmeri 121 m2 v lasti Občine Bled v naravi predstavlja dvorišče 
objekta Gradnikova cesta 15 (delno uvoz na parcelo). Predlagana in dogovorjena cena zemljišča 
za prodajo je 50,00€/m2 (skupaj 6.050,00€). 
 

       
 

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
 
  
  



 

PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo 170 m2 zemljišča v 

postopku komasacije za Zazidalni načrt Koritno po ceni 80,00 
EUR/m2.  
2. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 
leto 2015 se ustrezno dopolni v skladu s prejšnjim sklepom. 

 
OBRAZLOŽITEV: 
 

Občina Bled bo po predlogu komasacijske razdelitve zemljišč pridobila parceli v izmeri 
424 m2 in 918 m2, skupno v izmeri 1.342 m2, kar predstavlja 170 m2 manj, kot je bila 
vložena površina v lasti Občine v komasacijski sklad po korekciji površin in odbitku za 
javne površine (parc. št. 614/7, 615/2 k. o. Ribno). S pogodbeno stranko v 
komasacijskem postopku, ki je pridobila za 170 m2 več površine, se pri sklenitvi 
komasacijske pogodbe razlika poračuna po ceni 80,00 EUR/m2, kolikor znaša uradno 
ocenjena vrednost po uradni cenitvi (vrednost zemljišča v območju zazidalnega načrta 
pred izvedeno komasacijo), kar znese skupaj 13.600€.  
  

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
  
 
  



 

PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč s parc. št. 1098/1, 

1101/13, 1101/17, 1101/12, 1101/18 k. o. Želeče v skupni izmeri 
4.314 m2 za 38.826€. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača 
kupec. 
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Bled za leto 2015 se ustrezno dopolni v skladu s prejšnjim sklepom. 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Zemljišča s parc. št. 1098/1, 1101/13, 1101/17 k. o. Želeče v skupni izmeri 4.020 m2 
predstavljajo koridor južne razbremenilne ceste (JRC) – stavbno zemljišče v območju za 
transport, zemljišči s parc. št. 1101/12, 1101/18 k. o. Želeče v skupni izmeri 294 m2 pa 
kmetijsko zemljišče neposredno ob koridorju JRC. Na podlagi dogovora z lastnikom in na podlagi 
ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč se vsa navedena zemljišča odkupi za ceno 9,00 €/m2 
(skupaj 38.826€ za 4.314 m2).  
 

       
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča s parc. št. 

992 k. o. Bohinjska Bela v izmeri pribl. 140 m2 po ceni 50,00 EUR/m2. 
Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
2. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 
leto 2015 se ustrezno dopolni v skladu s prejšnjim sklepom. 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Stavbni del parc. št. 992 k. o. Bohinjska Bela v izmeri pribl. 140 m2 v lasti Občine Bled v naravi 
predstavlja dvorišče objekta Bohinjska Bela 151 (nasproti uvoza v vojašnico). Preostali del 
zemljišča s parc. št. 992 k. o. Bohinjska Bela bo po parcelaciji prenesen na Sklad RS, ker je po 
namenski rabi kmetijsko zemljišče.  
Predlagana in dogovorjena cena zemljišča za prodajo je 50,00€ / m2 (skupaj 7.000,00€). 
 

       
 

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
 



PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo dela zemljišča s parc. 

št. 919 k. o. Bohinjska Bela za del zemljišča s parc. št. 23 k. o. 
Bohinjska Bela. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina 
Bled. 
2. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 
leto 2015 se ustrezno dopolni v skladu s prejšnjim sklepom. 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Preko zemljišča s parc. št. 23 k. o. Bohinjska Bela poteka nekategorizirana javna pot v izmeri 118 
m2 (ocena vrednosti 10€/m2). Zemljišče je v lasti lastnikov objekta Bohinjska Bela 5. Obstaja 
javni interes, da lastnik poti postane Občina Bled, zato je z lastniki objekta Bohinjska Bela 5 
prišlo do dogovora, da se izvede zamenjava za del zemljišča s parc. št. 919 k. o. Bohinjska Bela v 
lasti Občine Bled v izmeri 81 m2, ki v naravi predstavlja travnik (ocena vrednosti 2,5€/m2). 
Razlika v vrednosti zemljišč (978€) se ustrezno doplača s strani Občine Bled. 
 

       
 

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
 
 

del 919 (81 m2), 

last Občine Bled 

del 23 (118 m2), 

zasebna last  

Bled 



PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišč s parc. št. 

781/1, 1144/11, 1144/7, 781/7 (del), 781/8, 784/2, 788/20, 
788/22, 1138/14, 1135/2, 1132/87, 1132/88 k. o. Želeče v lasti Save 
za zemljišča s parc. št. 740/1, 1185/1 (del), k. o. Želeče v lasti Občine 
Bled. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plačata obe stranki do 
polovice. 
2. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Bled za 
leto 2015 se ustrezno dopolni v skladu s prejšnjim sklepom. 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Občina Bled in Sava imata v svoji lasti zemljišča, na katerih ima interes za pridobitev lastninske 
pravice nasprotna stranka. V izogib sodnim postopkom za vpis lastninske pravice na Občino 
Bled na podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), se za spodaj navedena 
zemljišča predlaga sklenitev sporazumne menjalne pogodbe za prenos lastninske pravice brez 
doplačil. 
 
1.  Prenos nepremičnin na Občino Bled (OB): 
Sava je zemljiškoknjižna lastnica zemljišč s parc. št. 781/1, 1144/11, 1144/7, 781/7 (del), 
781/8, 784/2, 788/20, 788/22, 1138/14, 1135/2, 1132/87, 1132/88, vse k. o. Želeče. Zemljišča 
je pridobila v last po Zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL), kot 
imetnik pravice uporabe. 
Na zemljiščih s parc. št. 781/1, 1144/11, 1144/7, 781/7 (del), 781/8, 784/2, 788/20, 788/22, 
vse k. o. Želeče je po mnenju OB lastninsko pravico Občina pridobila originarno – na podlagi 76. 
člena ZGJS (»z dnem uveljavitve tega zakona postanejo lastnina republike, občine oziroma Mesta 
Ljubljana infrastrukturni objekti, naprave oziroma omrežja ter mobilna in druga sredstva, ki so v skladu s 

predpisi namenjena izvajanju dejavnosti oziroma zadev…«). Glede na to, da sodne prakse za tovrstne 
primere ni, bi bila tožba na vpis lastninske pravice na OB zelo dolgotrajna in obenem negotova, 
zato se predlaga sklenitev sporazumne menjalne pogodbe. 
Parc. št. 1138/14, 1135/2, 1132/87, 1132/88 k. o. Želeče (283 m2) bi OB morala pridobiti 

odplačno (del ceste v Veliki Zaki). 
k. o.  parc. št.  površina v naravi namenska 

raba 

vrednost GURS  delež 

Želeče 781/1 662 m2 park ob Casinoju Bled 

in Panorami 

ZP, OPPN ožje 

središče Bleda 

15.392 EUR 98/100 

Želeče 1144/11 724 m2 park ob Casinoju Bled 

in Panorami 

ZP, OPPN ožje 

središče Bleda 

16.833 EUR 1/1 

Želeče 1144/7 209 m2 jezersko obalo ob 

Casinoju Bled in 

Panorami 

ZP, OPPN ožje 

središče Bleda 

4.859 EUR 1/1 

Želeče 781/7 (del – 

parcelacija) 

pribl. 1000 m2  

(celota 1.706) 

kategorizirano javno 

pot JP 513212 in park 

ob Casinoju Bled in 

Panorami 

ZP, OPPN ožje 

središče Bleda 

pribl. 23.250 EUR  

(celota 39.665) 

1/1 

Želeče 781/8 120 m2 

 

pomol ob Casinoju 

Bled 

ZP, OPPN ožje 

središče Bleda 

2.790 EUR 1/1 

Želeče 784/2 351 m2 travnik in stopnice ob 

pomolu 

ZP, OPPN ožje 

središče Bleda 

8.161 EUR 1/1 

Želeče 788/20 242 m2 kategorizirana javna 

pot JP 513212 

ZP, OPPN ožje 

središče Bleda 

5.627 EUR 1/1 

Želeče 788/22 919 m2 kategorizirana javna ZP, OPPN ožje 21.367 EUR 1/1 



pot JP 513212 središče Bleda 

Želeče 1138/14  

1135/2 

1132/87 

1132/88 

178 m2 

20 m2 

69 m2 

16 m2 

kategorizirana javna 

cesta LC 012071 v 

Veliki Zaki 

PC 4.139 EUR 

465 EUR 

1.604 EUR 

12 EUR 

1/1 

 

Skupaj pribl. 4.510 m2, vrednost pribl. 104.500,00 EUR (natančna površina in vrednost po 

parcelaciji). 
 

1138/14, 1135/2, 1132/87, 1132/88 k. o. Želeče                  781/1, 1144/11, 1144/7, 781/7, 781/8, 784/2, 788/20, 788/22 k. o. Želeče 

   
 
 
2. Prenos nepremičnin na Savo: 

Sava ima interes pridobiti lastninsko pravico na zemljiščih, ki zaokrožujejo hotelske komplekse v 

njihovi lasti. 
k. o.  parc. št.  površina v naravi namenska 

raba 

vrednost GURS  delež 

Želeče 740/1 116 m2 brežina nad Hotelom 

Jadran 

ZP 2.697 EUR 1/1 

Želeče 1185/1 (del 

– parcelacija) 

pribl. 1000 m2  

(celota 5.178) 

brežina pod Hotelom 

Golf  

del BT, del ZP pribl. 23.250 EUR  

(celota 120.388) 

1/1 

 

Skupaj pribl. 1.116 m2, vrednost pribl. 25.947,00 EUR (natančna površina in vrednost po 

parcelaciji). 
 

740/1 k. o. Želeče         del 1185/1 k. o. Želeče 

           
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
 
 



PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  direktor občinske uprave Matjaž Berčon 
 
PREDLOG SKLEPOV:  1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča s parc. št. 212 

k. o. Rečica v izmeri 2.105 m2 po ceni 6,00 EUR/m2. Vse stroške v 
zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
2. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Bled za leto 2015 se ustrezno dopolni v skladu s prejšnjim sklepom. 

 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Zemljišče s parc. št. 212 k. o. Rečica (2.105 m2) predstavlja koridor severne razbremenilne ceste 
– stavbno zemljišče za transport ob Rečiški cesti. Na podlagi dogovora z lastniki se zemljišče 
odkupi za ceno 6,00 €/m2 (skupaj 12.630€).  
 

       
 

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
 
 
 

 

 

 


