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PREDLAGATELJ:   Janez Fajfar, župan 
PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Robert Klinar, direktor občinske uprave 
 
 
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o prenehanju 
veljavnosti sklepa ki je bil sprejet na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Bled 
dne 19. 2. 2019: 
»Prevzem nepremičnin z odkupom ali razlastitvenim postopkom za 
rekonstrukcijo obstoječe kategorizirane javne poti JP 512181-Jarška cesta, ki 
poteka po nepremičninah s parc. št. 305/5 (del), 305/9 (del), k. o. Želeče, je nujno 
potreben za javno korist in je v javnem interesu.«  



 
OBRAZLOŽITEV: 
Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Bled dne 19. 2. 2019 je bil sprejet sklep o ugotovitvi 

javne koristi, s katerim je bilo ugotovljeno, da je prevzem dela nepremičnin s parc. št. 305/5 in 

305/9 k. o. Želeče z odkupom ali razlastitvenim postopkom nujno potreben, saj je rekonstrukcija 

kategorizirane javne poti JP 512181-Jarška cesta v javno korist. Osnovni namen predlaganega 

sklepa v sprejem je bil v pomenu povezovalne ceste - opravljanje javne gospodarske javne službe 

(komunalna dejavnost, zimska služba), pri projektiranju je bilo upoštevano merodajno 

komunalno vozilo. Obenem rekonstrukcijo in s tem prevoznost predvideva tudi veljavni OPN: na 

delih zemljišč s parc. št. 305/5, 305/9 in 305/1 k. o. Želeče je načrtovana povezovalna cesta 

Ribenska – Koritenska cesta kot podaljšek Jarške ceste.   

 

S strani stanovalcev Jarške ceste je občina prejela pobudo za spremembo OPN-ja in pobudo za 

ponovno preveritev javnega interesa na seji občinskega sveta v smislu prenehanja veljavnosti 

sklepa. Na predmetno temo so bili izvedeni tudi sestanki, prejeto je bilo obvestilo zastopnice 

stanovalcev Jarške ceste, ki ga prilagamo gradivu. Glede na prejeto obvestilo dodajamo spodnje 

pojasnilo: 

- postopek obveščanja lastnikov zemljišč je bil v celoti zakonit (objava v Blejskih novicah in na 

spletni strani občine), dodatno so bili o razgrnitvi sklepa s posebnim dopisom obveščeni 

lastniki zemljišč, ki jih rekonstrukcija ceste zadeva, ostali stanovalci Jarške ceste niso lastniki 

zemljišč, ki so del projektne dokumentacije, 

- postopki so bili izvedeni pravilno, skladno z veljavno zakonodajo (o tem smo dobili tudi 

pisno potrditev Ministrstva za okolje in prostor), 

- sodelovanje javnosti na način, kot ga opisuje zastopnica stanovalcev Jarške ceste, je bilo 

omogočeno pri sprejemanju določil Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Bled 

(UGSO, št. 34/2014 in spr.) - 153. člen: Na delih zemljišč s parc. št. 305/5, 305/9 in 305/1, vse 

k.o. Želeče, je načrtovana povezovalna cesta Ribenska – Koritenska cesta kot podaljšek Jarške 

ceste, 

- z načrtovanjem rekonstrukcije ceste je občina sledila določilom iz OPN. 

 

OCENA FINANČNH IN DRUGIH POSLEDIC  

Sprejem sklepa nima finančnih posledic. 

 











 


