
Namera o MENJAVI nepremičnin  

 
 

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE ZA MENJAVO NEPREMIČNIN – POGODBA 
NAMESTO RAZLASTITVE 
V skladu z 216. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21), 52. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list št 11/2018 in spr.) in 
Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018 in 
spr.) Občina Bled objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe – menjava nepremičnin namesto 
razlastitve. 
Naziv in sedež: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.  
Menjalna pogodba se sklepa ob upoštevanju določil Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (sporazum, 
pogodba namesto razlastitve) in nadomešča razlastitev.  
Občina Bled za plačilo odškodnine sklepa neposredno menjalno pogodbo – sporazum namesto razlastitve 
za del parc. št. 1165/1 k. o. Želeče (cesta JP 513411-Mlino – Selo do ČN Bled). Občina Bled na zahtevo 
stranke namesto denarnega nadomestila izroči nadomestno nepremičnino parc. št. 1206/6 k. o. Želeče. 
S predmetno menjalno pogodbo se bo uredilo dejansko stanje uporabe predmetnih zemljišč z 
zemljiškoknjižnim stanjem.  
Rok in način oddaje ponudbe: Ponudbe oziroma izjave o interesu menjave 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 se lahko odda z vsebino oz. obrazcem iz priloge 1 te namere. 
Ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku. Podrobnejše informacije o predmetu razpolaganja se 
lahko dobi na naslovu obcina@bled.si, informacija o osebi za stike je na voljo v sprejemni pisarni Občine 
Bled (04) 575-01-00. 
Občina Bled na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi pogodbe o menjavi predmetnih 
nepremičnin s ponudnikom oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli 
ustavi. 
Datum: 1. 6. 2022 (20 dni) 

 



Priloga št. 1  
 

PONUDBA 
 
 

1. Podatki o ponudniku: 
 
Ime in priimek oz. firma: ……………………….……………………………………………………………..……….  
 
Naslov oz. sedež: …………………….……………………………………………………………………………….......  
 
Davčna številka oz. ID za DDV: …………………………..……………………….…………………………………  
 
EMŠO oz. matična številka: …………………………………………………..…………….………………………… 
 
Kontaktna oseba: ……………………………………………………………….…….…………………………………….  
 
Elektronski naslov kontaktne osebe: ……………………………………….…………………………………….  
 
Mobilni telefon: …………………………………………….….……  
 
Številka TRR z navedbo banke: …………………….…………...…………………………………...  
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ……………………….…….……………………………….  
 
 

2. Ponudba za menjavo parc. št. 1206/6 k. o. Želeče: 
 

_______________________ 
  

 
 
Izjavljamo, da z oddajo ponudbe v celoti sprejemamo pogoje na spletni strani Občine Bled 
objavljene namere za menjavo predmetne nepremičnine. 
 
Ponudba zavezuje do 1. 9. 2022. 

 
 
 
Kraj in datum: ……………………….…………………  
 
 

Ponudnik: ………………………..  
 

Podpis: ……………………….….  
 
(Žig, če je ponudnik firma) 

 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


