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11a) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Prodaja zemljišča parc. št. 814/5 k.o. Želeče. 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 814/5 k.o. 

Želeče v izmeri 366 m2 po ceni 50€ / m2
. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
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: 
Stavbno zemljišče parc.št. 814/5 k.o. Želeče v izmeri 366 m2 v naravi predstavlja 
dvorišče objekta Na Plani 4. Zemljišče nima dostopa iz javne poti in glede na velikost 
in lego ne predstavlja samostojne gradbene parcele. Cena zemljišča parc.št. 814/5 
k.o. Želeče je 50€ / m2 (skupaj 18.300€) in je določena na podlagi uradne cenitve, ki 
je bila izdelana 6.10.2010. 
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 
 

814/5

ŽELEČE

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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11b) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Prodaja zemljišča parc. št. 379/20 k.o. Želeče 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 379/20 

k.o. Želeče v izmeri 59 m2 po ceni 144€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
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: 
 
Stavbno zemljišče parc.št. 379/20 k.o. Želeče v izmeri 59 m2 v lasti Občine Bled v 
naravi predstavlja trafo postajo TP Jarše, ki je v lasti Elektra Gorenjske. Zemljišče se 
proda z namenom ureditve zemljiškoknjižnega stanja. Cena zemljišča parc.št. 379/20 
k.o. Želeče je 144€ / m2 (skupaj 8.496€) in je določena na podlagi uradne cenitve, ki 
je bila izdelana marca 2011. 
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

ŽELEČE

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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11c) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Prodaja zemljišča parc. št. 657/10 k.o. Želeče. 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 657/10 

k.o. Želeče v izmeri 13 m2 po ceni 120€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
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: 
Stavbno zemljišče parc.št. 657/10 k.o. Želeče v izmeri 13 m2 v lasti Občine Bled v 
naravi predstavlja trafo postajo TP Dindol, ki je v lasti Elektra Gorenjske. Zemljišče se 
proda z namenom ureditve zemljiškoknjižnega stanja. Cena zemljišča parc.št. 657/10 
k.o. Želeče je 120€ / m2 (skupaj 1.560€) in je določena na podlagi uradne cenitve, ki 
je bila izdelana marca 2011. 
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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11d) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Prodaja zemljišča parc. št. 90/3 k.o. Želeče. 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 90/3 k.o. 

Želeče v izmeri 57 m2 po ceni 240€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
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: 
Stavbno zemljišče parc.št. 90/3 k.o. Želeče v izmeri 57 m2 v lasti Občine Bled v 
naravi predstavlja trafo postajo TP Grič, ki je v lasti Elektra Gorenjske. Zemljišče se 
proda z namenom ureditve zemljiškoknjižnega stanja. Cena zemljišča parc.št. 90/3 
k.o. Želeče je 240€ / m2 (skupaj 13.680€) in je določena na podlagi uradne cenitve, ki 
je bila izdelana marca 2011. 
Zadeva se uvrsti v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

 

90/3ŽELEČE

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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11e) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Prodaja objekta Kolodvorska cesta 11. 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišč parc. št. 276/2 in 

277/2 k.o. Rečica (objekt Kolodvorska 11 z dvoriščem) v skupni izmeri 
942 m2 po metodi javnega zbiranja ponudb, z izklicno ceno, določeno 
z uradno cenitvijo. 

2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
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: 
Stavbni zemljišči parc.št. 276/2 in 277/2 k.o. Rečica v skupni izmeri 942 m2 v lasti 
Občine Bled v naravi predstavljata objekt z dvoriščem Kolodvorska cesta 11. Cena 
objekta s pripadajočim zemljiščem je 250.000,00€. Določena je na podlagi uradne 
cenitve, ki je bila izdelana 13.2.2011 in bo v postopku javnega zbiranja ponudb 
določena kot izklicna cena. 
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 
 
 

277/2

276/2

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 



                        
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  

131 

 

11f) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Zamenjava dela zemljišča parc. št. 917 k.o. 
Bohinjska Bela za del zemljišč 151/3 in 152/1 k.o. 
Bohinjska Bela.  
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 

917 k.o. Bohinjska Bela za del zemljišč parc. št. 151/3 in 152/1 k.o. 
Bohinjska Bela.  

2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
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: 
 
Zemljišče parc.št. 917 k.o. Bohinjska Bela je v lasti Občine Bled in v naravi v večji 
meri predstavlja lokalno cesto Bohinjska Bela - Obrne. V izdelavi je projekt gradnje 
stanovanjske hiše in investitor želi na delu zemljišča parc.št. 917 k.o. Bohinjska Bela 
urediti dovoz na gradbeno parcelo. Predlaga se zamenjava dela zemljišča parc.št. 
917 k.o. Bohinjska Bela v izmeri cca 85 m2 za del zemljišč parc. št. 151/3 in 152/1 
k.o. Bohinjska Bela v izmeri cca 85 m2 v lasti investitorja predvidenega objekta, ki se 
nahajata tik ob parkirišču Gasilskega doma in sicer za morebitne potrebe širitve 
parkirišča. Strokovne službe za upravljanje z GJI so podale pozitivno mnenje. 
Obe zemljišči sta bili ocenjeni na 16€ / m2 in sta določeni na podlagi uradne cenitve, 
ki je bila izdelana marca 2011. 
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

del parc. št. 917 

 
del parc. št. 151/3, 152/1 
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11g) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Zamenjava dela zemljišča parc. št. 23/3 k.o. Rečica 
za del zemljišč parc. št. 23/2 in 23/5 k.o. Rečica.  
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 

23/3 k.o. Rečica za del zemljišč parc. št. 23/2 in 23/5 k.o. Rečica po 
ceni, določeni z uradno cenitvijo.  

2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
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: 
 
Zemljišče parc.št. 23/3 k.o. Rečica je v lasti Občine Bled in v naravi predstavlja delno 
priobalni pas potoka, delno dvorišče objekta Kolodvorska 28. Predlaga se zamenjava 
za del zemljišč parc. št. 23/2 in 23/5 k.o. Rečica v lasti predlagatelja v enaki površini, 
ki v naravi predstavljata obcestni pas in sicer za potrebe izdelave pločnika na 
Kolodvorski cesti. Strokovne službe za upravljanje z GJI so podale pozitivno mnenje. 
Površina zamenjanih zemljišč bo znana po odmeri. Cena zemljišč parc.št. 23/3, 23/2 
in 23/5 k.o. Rečica je 86€ / m2 in je določena na podlagi uradne cenitve, ki je bila 
izdelana marca 2011. 
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

REČICA

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
 

 

del parc. št. 23/3 

 
del parc. št. 23/2, 23/5 
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11h) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela. 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 61/6 k.o. 

Bohinjska Bela v izmeri 191 m2 po ceni 25€ / 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: 
 
Zemljišče parc. št. 61/6 k.o. Bohinjska Bela v izmeri 191 m2 v naravi predstavlja 
travnik ob OŠ Bohinjska Bela, na katerem bi bila možna ureditev parkirnih mest za 
potrebe OŠ (pobuda s strani OŠ in KS Bohinjska Bela). Gre za edino možno varianto 
pridobitve potrebnih parkirnih mest ob šoli. Zemljišče je delno stavbno (cca 1/3), 
delno kmetijsko. Dogovorjena cena zemljišča za odkup je 25€ / m2.  
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

BOHINJSKA BELA

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

parc. št. 61/6 
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11i) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. 
Ribno. 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč parc. št. 299/2, 328/2, 

329/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 387 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. 
 
 

 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
          prof. geografije 
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Obrazložitev: 
 
Zemljišča parc. št. 299/2, 328/2, 329/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 387 m2 v naravi 
predstavljajo lokalno cesto LC 012051 Bled-Mlino-Selo-Ribno. V skladu z veljavno 
zakonodajo je občina dolžna pridobiti lastništvo na kategoriziranih javnih cestah. 
Dogovorjena cena zemljišča za odkup je 10€ / m2.  
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

RIBNO

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

parc. št. 299/2, 

328/2, 329/2 
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11j) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup zemljišč na delu lokalne ceste Bled-Ribno-
Bodešče-Lancovo. 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč po ceni 10€ / m2: 

- parc. št. 855/2, 947/2, 949/2 k.o. Ribno v skupni izmeri 485 m2 ; 
- parc. št. 946/2, 946/3, 946/5, 946/7 k.o. Ribno v skupni izmeri 464 

m2; 
- parc. št. 966/2 k.o. Ribno v izmeri 198 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: 
 
Vsa navedena zemljišča v naravi predstavljajo lokalno cesto LC 012021 Bled-Ribno-
Bodešče-Lancovo. V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna pridobiti 
lastništvo na kategoriziranih javnih cestah. 
Dogovorjena cena zemljišča za odkup je 10€ / m2.  
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

RIBNO

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

vsa navedena zemljišča se 

nahajajo na označenem delu 

trase ceste Bled-Ribno-

Bodešče-Lancovo 
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11k) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup zemljišč – Prisojna ulica. 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč po ceni 20€ / m2: 

- parc. št. 384/20 k.o. Rečica v izmeri 83 m2 ; 
- parc. št. 384/21 k.o. Rečica v  izmeri 48 m2; 
- parc. št. 384/22 k.o. Rečica v izmeri 39 m2; 
- parc. št. 385/16 k.o. Rečica v izmeri 15 m2; 
- parc. št. 463/212 k.o. Rečica v izmeri 193 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: 
 
Zemljišča parc. št. 384/20, 384/21, 384/22, 385/16, 463/212 v naravi predstavljajo 
javno pot JP 512451 Prisojna ulica. V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna 
pridobiti lastništvo na kategoriziranih javnih cestah. 
Dogovorjena cena zemljišča za odkup je 20€ / m2.  
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

REČICA

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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11l) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup zemljišč – Prečna ulica in Partizanska cesta. 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč po ceni 20€ / m2: 

- parc. št. 515/25 k.o. Bled v  izmeri 19 m2; 
- parc. št. 515/27 k.o. Bled v izmeri 38 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: 
 
Zemljišča parc. št. 515/25, 515/27 k.o. Bled v naravi predstavljajo javno pot JP 
512421 Prečna ulica in delno lokalno cesto LC 150061 Bled-Piškovca. V skladu z 
veljavno zakonodajo je občina dolžna pridobiti lastništvo na kategoriziranih javnih 
cestah. 
Cena zemljišč je 20€ / m2 in je določena na podlagi uradne cenitve, ki je bila izdelana 
25.11.2010. 
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

BLED

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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11m) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. Želeče. 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 391 k.o. 

Želeče v izmeri 2.598 m2 po ceni 5,70€ / 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: 
 
Zemljišče parc. št. 391 k.o. Želeče v izmeri 2.598 m2 je delno stavbno zemljišče v 
območju za transport – koridor JRC, delno kmetijsko zemljišče. Dogovorjena cena 
zemljišča za odkup je 5,70€ / m2 (skupaj 14.809€).  
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

391/0

ŽELEČE

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

parc. št. 391 
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11n) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. Želeče. 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 135/11 k.o. 

Želeče v izmeri 105 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. 
 
 

 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
          prof. geografije 
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Obrazložitev: 
 
Zemljišče parc. št. 135/11 k.o. Želeče v izmeri 105 m2 v naravi predstavlja javno pot 
JP 512561 Ulica Matije Čopa. V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna 
pridobiti lastništvo na kategoriziranih javnih cestah. 
Dogovorjena cena zemljišča za odkup je 10€ / m2.  
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

ŽELEČE

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 

parc. št. 135/11 
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11o) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Prodaja zemljišča parc. št. 479/16 k.o. Rečica. 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 479/16 

k.o. Rečica v izmeri 86 m2 po ceni 62€ / m2. 
2. Vse stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača kupec. 
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: 
 
Stavbno zemljišče parc.št. 479/16 k.o. Rečica v izmeri 86 m2 v lasti Občine Bled v 
naravi predstavlja dvorišče objekta Kolodvorska cesta 19. Cena zemljišča parc.št. 
479/16 k.o. Rečica je 62€ / m2 in je določena na podlagi uradne cenitve, ki je bila 
izdelana marca 2011. 
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
 

REČICA

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
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11p) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Premoženjsko pravna zadeva: 
Zamenjava dela zemljišča parc. št. 207/99 k.o. Ribno 
za del zemljišč 181 in 182 k.o. Ribno.  
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala mag. Barbara Jančič, 
oddelek za urejanje prostora in GJS ter infrastrukturo. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo dela zemljišča parc. št. 

207/99 k.o. Ribno za del zemljišč 181 in 182 k.o. Ribno.  
2. Stroške v zvezi z ureditvijo lastništva plača predlagatelj. 
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: 
 
Zemljišče parc.št. 207/99 k.o. Ribno je v lasti Občine Bled in v naravi v večji meri 
predstavlja lokalno cesto LK 013581 Izletniška ulica. V izdelavi je projekt gradnje 
stanovanjskih hiš in investitor želi na delu zemljišča parc.št. 207/99 k.o. Ribno urediti 
dovoz na gradbeno parcelo. Predlaga se zamenjava dela zemljišča parc.št. 207/99 
k.o. Ribno v izmeri 27 m2 za del zemljišč parc. št. 181 in 182 v izmeri 100 m2 v lasti 
investitorja, ki predstavljata lokalno cesto LK 013581 Izletniška ulica. Strokovne 
službe za upravljanje z GJI so podale pozitivno mnenje. 
Del zemljišča parc.št. 207/99 k.o. Ribno v lasti občine je bil ocenjen na 55€ / m2, del 
zemljišč parc. št. 181 in 182 v izmeri 100 m2 v lasti investitorja pa na 15€ / m2. Ceni 
sta določeni na podlagi uradne cenitve, ki je bila izdelana marca 2011.  
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega 
premoženja Občine Bled za leto 2011. 
              

 
 
Pripravila: 
Barbara Jančič 
 

del parc. št. 207/99 

 
del parc. št. 181, 182 


