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Datum: 21. 9. 2021
OBČINA BLED - BARBARA JANČIČ
CESTA SVOBODE 13
4260 Bled

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in
16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) je občinski svet Občine Bled na 12.
redni seji dne 15. 6. 2021 sprejel sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra. Na podlagi sprejetega
sklepa občinska uprava izdaja naslednjo
UGOTOVITVENO ODLOČBO
Zemljišče s parc. št. 1185/20 k. o. Želeče (pred parcelacijo del parc. št. 1185/16 k. o. Želeče), se
v skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Občine Bled na 12. redni seji dne 15. 6. 2021
izvzame iz javne rabe in se prenese v last Občine Bled.
Obrazložitev:
V postopku je bilo ugotovljeno, da je del zemljišča s parc. št. 1185/20 k. o. Želeče v zemljiški knjigi
vknjižena kot javno dobro v lasti Občine Bled, vendar dejansko v naravi nima funkcije javnega
dobra. Zemljišče, ki je predmet izvzema iz javne rabe, v naravi predstavlja del hotelskega objekta.
Sklep o izvzemu zemljišča (za del parc. št. 1185/16 k. o. Želeče - pred parcelacijo) iz javne rabe je
bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 49 z dne 17. 9. 2021.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dopustna pritožba na župana Občine Bled. Rok
za pritožbo je 15 dni od dneva objave te odločbe na spletni strani Občine Bled. Pritožba se lahko
vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in se plača v skladu z Zakonom
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16,
30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO) v višini 18,10 EUR.
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zadeve- vodja službe
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