
 

PREDLAGATELJ:   Župan Janez Fajfar 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA:  višja svetovalka za prostor Saša Repe 
 
PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in  
dopolnitvah Odloka o predkupni pravici – 1. 
 

 
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - 
ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni 
list RS, št. 67/2009, 87/2012) je Občinski svet Občine Bled na __. redni seji dne _________ sprejel 

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o predkupni pravici Občine Bled 

1. člen 

V Odloku o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list RS, št. 58/07) se spremeni 3. člen, tako da se glasi: 

»Območje predkupne pravice iz 2. člena tega odloka je opredeljeno v veljavnem občinskem prostorskem 
načrtu občine in je na vpogled pri pristojni službi Občine Bled.« 
 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

Št.  

Bled,  

Župan  
Občine Bled  
Janez Fajfar l.r. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20025386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20038&objava=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20032857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104305


 

Obrazložitev: 

Veljavni odlok o predkupni pravici Občine Bled (Uradni list RS, št. 58/07) se v 3. členu sklicuje na območja 

poselitve, ki so prikazana v grafičnem delu Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega 

plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02).  

Zaradi razveljavitve navedenega prostorskega akta z uveljavitvijo Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2014, 40/2014, 14/2015) se predlaga 

smiselna sprememba sklica na veljavni občinski prostorski načrt. 

Finančne posledice: 

Župan uveljavlja predkupno pravico v skladu s sprejetim odlokom o proračunu, zato ima sprejem Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Bled posredne finančne posledice, ki so 

vezane na zagotovljena sredstva za namen nakupov zemljišč v veljavnem odloku o proračunu. 

Priloga: 

- Čistopis odloka s prikazom sprememb 

 

 

Pripravila: 

Saša Repe 

Višja svetovalka za prostor 

 



Čistopis odloka s prikazom sprememb: 

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popravek) 
in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 4. redni 
seji dne 12. 6. 2007 sprejel 

O D L O K  

o predkupni pravici Občine Bled 

1. člen 

S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Bled na nepremičninah na območju 
Občine Bled. 

2. člen 

Predkupna pravica Občine Bled na nepremičninah velja na celotnem območju poselitve v občini, ter na 
območju obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali 
delu teh območij, na teritoriju Občine Bled. 

3. člen 

Območje predkupne pravice iz 2. člena tega odloka zajemajo območja poselitve, ki so prikazana v 
grafičnem delu Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni 
list RS, št. 95/02) v merilu 1:5000 in je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor na Občini Bled je 
opredeljeno v veljavnem občinskem prostorskem načrtu občine in je na vpogled pri pristojni službi Občine 
Bled. 

4. člen 

Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja župan.  
Nakup se izvrši na podlagi sklepa občinskega sveta.  
Župan samostojno odloča o nakupu nepremičnin, v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu. 

 

5. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območju predkupne pravice Občine Bled 
(Uradni list RS, št. 81/04, 56/05, 70/05). 

6. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 


