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10a) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup zemljišč parc. št. 227/6, 228/5, 231/2 k. o. Bohinjska Bela. 

 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za 
prostor, okolje in infrastrukturo. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč parc. št. 227/6, 228/5, 
231/2 k. o. Bohinjska Bela v skupni izmeri 162 m2 po ceni 10 €/m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 

pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 

2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 

 
 
 

       Župan Občine Bled 
      Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
         prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Zemljišča parc. št. 227/6, 228/5, 231/2 k. o. Bohinjska Bela v skupni izmeri 162 m2 v 
naravi predstavljajo kategorizirano javno pot JP 513033 Boh. Bela III (mimo objektov 
Boh. Bela 13a, 13b). V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna pridobiti 
lastništvo na kategoriziranih javnih cestah. 
Cena zemljišča za odkup je 10 €/m2 v skladu z uradno cenitvijo, ki je bila izdelana 
dne 16. 12. 2008. 

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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10b) 
 
 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 

Odkup zemljišč parc. št. 339/1 in 340/1 k. o. Želeče. 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za 
prostor, okolje in infrastrukturo. 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 339/1 k. o. 
Želeče v izmeri 234 m2 in del zemljišča parc. št. 340/1 k. o. Želeče v 
izmeri 447 m2 po ceni 20 €/m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 

pogodbe. 
 
 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Zemljišči parc. št. 339/1 in 340/1 k. o. Želeče v naravi predstavljata kategorizirano 
javno pot JP 512283 Levstikova cesta. Na zemljišču parc. št. 340/1 k. o. Želeče je 
Občina Bled že solastnica v deležu 2/5, zato želi še od ostalih solastnikov odkupiti le 
delež (sporazumni dogovor je trenutno dosežen z enim od treh solastnikov). V skladu 
z veljavno zakonodajo je občina dolžna pridobiti lastništvo na kategoriziranih javnih 
cestah. 
Cena zemljišča za odkup je 20 €/m2 v skladu z dogovorom z lastniki, ki je bil sklenjen 
na podlagi primerljivih cenitev. 

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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10c) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Prodaja zemljišča parc. št. 1191/4 k. o. Želeče. 

 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za 
prostor, okolje in infrastrukturo. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 1191/4 k. o. 
Želeče v izmeri 69 m2 po ceni 75 €/m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 

pogodbe. 
4. Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 

2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Stavbno zemljišče parc. št. 1191/4 k. o. Želeče v izmeri 69 m2 v naravi predstavlja 
dvorišče objekta Mlinska c. 4 ob strugi Jezernice, katerega lastnik je zainteresirani 
kupec. Parcela sama zaradi majhne površine in neurejenega dostopa nima tržne 
vrednosti, svojo vrednost dobi le v povezavi s sosednjimi parcelami. 
Cena zemljišča za odkup je 75 €/m2 v skladu z uradno cenitvijo, ki je bila izdelana 
dne 23. 12. 2011. 

1191/41191/4

ŽELEČE

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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10č) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup dela zemljišča parc. št. 709/5 k. o. Želeče. 

 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za 
prostor, okolje in infrastrukturo. 
 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup dela zemljišča parc. št. 709/5 k. 
o. Želeče v izmeri cca 300 m2 po ceni 33,12 €/m2. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 

pogodbe. 
4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 

2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Del stavbnega zemljišča parc. št. 709/5 k. o. Želeče v izmeri cca 300 m2 (natančna 
površina bo znana po izvedeni parcelaciji) v naravi predstavlja del Cankarjeve ceste, 
ekološki otok ob Cankarjevi cesti, kanalizacijski podzemni vod, električni drog in del 
Ceste v Megre.  
Cena zemljišča za odkup je 33,12 €/m2 v skladu z uradno cenitvijo, ki je bila izdelana 
dne 28. 5. 2011. Preostali del zemljišča v izmeri cca 200 m2 je bil ocenjen na 94,45 
€/m2 in ni predmet odkupa s strani Občine Bled. 

709/5

ŽELEČE

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 



                        
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  

120 

10d) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup stanovanjske enote v objektu Izletniška c. 22. 

 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za 
prostor, okolje in infrastrukturo. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup stanovanja (garsonjera) št. 6, v 
izmeri 26 m2 v večstanovanjskem objektu št. 104, Izletniška cesta 22, po 
ceni 40.000,00 €. 

2. Davek na nepremičnine plača prodajalec, vse ostale stroške v zvezi z 
ureditvijo lastništva plača Občina Bled. 

3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 
pogodbe. 

4. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 
2012 se ustrezno dopolni v skladu s 1. sklepom. 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Stanovanje – garsonjera v izmeri 26 m2 s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 
2,5 m2 se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe Izletniška ulica 22, na parc. 
št. 288/21 k. o. Ribno. Garsonjera je bila v celoti obnovljena leta 2004 in je v zelo 
dobrem stanju. Občina Bled bo s tem pridobila dodatno stanovanjsko enoto, ki bo 
predmet oddaje v najem v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem. 
Cena za stanovanje je 40.000,00 € v skladu s ponudbo prodajalca. 

288/21

RIBNO

 
 

     
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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10e) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi 
pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Uveljavljanje predkupne pravice in prodaja parc. št. 357/1 k. o. Bled. 

 
 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za 
prostor, okolje in infrastrukturo. 
 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 

1. Občinski svet Občine Bled potrdi uveljavljanje predkupne pravice na 
javni dražbi za parc. št. 357/1 k. o. Bled – stavba TVD Partizan (Sokolski 
dom) za ceno 180.000,00 €. 

2. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo parc. št. 357/1 k. o. Bled – 
stavba TVD Partizan (Sokolski dom) po ceni 200.000,00 € z neposredno 
pogodbo. 

3. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
4. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne 

pogodbe. 
5. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Občine Bled za leto 2012 se ustrezno dopolni 
v skladu s 1. in 2. sklepom. 

 
 
 
 
Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

   prof. geografije 
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Obrazložitev: 
Sodišče je dne 2. 2. 2012 razpisalo 2. javno dražbo za prodajo posameznih 
nepremičnin na območju TVD Partizana. Občina Bled je pri ceni 180.000,00€ v 
javnem interesu uveljavila predkupno pravico na zemljišču parc. št. 357/1 k. o. Bled, 
ki v naravi predstavlja objekt TVD Partizana. Kupec funkcionalnega zemljišča in 
parkirišča ob stavbi pa je IEDC – Poslovna šola Bled. V skladu z veljavno 
zakonodajo (Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti) ima Občina Bled možnost nepremičnino, ki jo 
pridobi na podlagi uveljavljanja predkupne pravice, prodati z neposredno pogodbo za 
gradnjo ali prenovo objektov za potrebe kvartarnih dejavnosti (šolstvo, zdravstvo …). 
Občina Bled predlaga prodajo nepremičnine parc. št. 357/1 k. o. Bled podjetju IEDC 
v smislu zagotovitve javnega interesa za širitev izobraževalne dejavnosti. Obenem si 
bo v nadaljnjih korakih (3. dražba, neposredna prodaja ali menjava) prizadevala za 
pridobitev tudi spodnjega dela parkirišča, kjer pa je strateški interes občine, da sama 
pridobi lastninsko pravico. 
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350/3350/3350/3350/3350/3

357/1

ŽELEČE

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
 


