
Župan lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti ustavi. 
 

NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM  

 

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 

list RS, št. 11/18 in spr.) in  19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) Občina Bled objavlja namero o sklenitvi 

neposredne pogodbe. 

 

Datum: 3. 11. 2021 (do 23. 11. 2021) 

Naziv in sedež: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled 

 

Predmet oddaje:  

Predmet oddaje v najem je del zemljišča s parc. št. 1129/3 k. o. Želeče v izmeri pribl. 2.000 m2, ki 

v naravi predstavlja naravno kopališče v Veliki Zaki. Namen oddaje je zagotavljanje urejenosti 

zemljišča, ki je dostopno vsem pod enakimi pogoji. Glede urejanja je potrebno upoštevati 153. 

člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

34/2014 in spr.) – BJ-8 Velika Zaka kopališče. 

Nepremičnina se odda v najem za nedoločen čas, s 6-mesečnim odpovednim rokom. 

 

Rok in način oddaje ponudbe:  

Ponudbe oziroma izjave o interesu najema pričakujemo v 20 dneh od objave na spletni strani 

www.e-bled.si na naslov obcina@bled.si ali Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. 

 

Ponudba mora vsebovati: 

- podatke o ponudniku,  

- ponujeno ceno za najem nepremičnine, 

- namen uporabe nepremičnine. 

 

Ostalo: 

- po prejemu ponudb se bodo z zainteresiranimi ponudniki opravila pogajanja o pogojih 

pravnega posla, 

- način in rok plačila najemnine  bo določen v najemni pogodbi in je bistvena sestavina 

pravnega posla, 

- podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja se lahko dobi na naslovu obcina@bled.si, 

- informacija o osebi za stike in podrobnejše informacije je na voljo v sprejemni pisarni Občine 

Bled (04) 575 01 00, 575 01 23, 

- župan lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske 

odgovornosti postopek oddaje v najem ustavi. 


