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7a)
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. 312/6 k.o. Bled

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za
urejanje prostora in GJS.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 312/6 k.o.

Bled v izmeri 23 m2 po ceni 42,00€ / 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. 312/6 k.o. Bled v izmeri 23 m2 v naravi predstavlja
dvorišče objekta Mladinska cesta 3 – v naravi oporni zid (brežina za objektom).
Zemljišče nima dostopa iz javne poti in glede na velikost in lego ne predstavlja
samostojne gradbene parcele. Cena zemljišča parc.št. 312/6 k.o. Bled je 42€ / m2

(skupaj 966,00€) in je dogovorjena na podlagi primerljivih cenitev.
Zadeva se uvrsti v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Bled za leto 2011.

312/6

BLED

Pripravila:
Barbara Jančič
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7b)
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. 310/3, 308/2, 311/9 k.o. Želeče

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za
urejanje prostora in GJS.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč parc. št. 310/3,

308/2, 311/9 k.o. Želeče v skupni izmeri 80 m2 po ceni 22€ / 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. 310/3, 308/2, 311/9 k.o. Želeče v skupni izmeri 80 m2 v naravi
predstavljajo lokalno cesto LC 012031 Bled-Koritno-Bodešče. V skladu z veljavno
zakonodajo je občina dolžna pridobiti lastništvo na kategoriziranih javnih cestah.
Cena zemljišč je 22€ / m2 in je določena na podlagi uradne cenitve, ki je bila izdelana
5.8.2011 (naročnik prodajalec).
Zadeva se uvrsti v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Bled za leto 2011.

308/2

310/3

311/9

ŽELEČE

Pripravila:
Barbara Jančič
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7c)
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. 515/28 k.o. Bled – Prečna ulica

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za
urejanje prostora in GJS.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 515/28

k.o. Bled v izmeri 42 m2po 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:
Zemljišče parc. št. 515/28 k.o. Bled v naravi predstavlja javno pot JP 512421 Prečna
ulica. V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna pridobiti lastništvo na
kategoriziranih javnih cestah.
Cena zemljišča je 20€ / m2 in je določena na podlagi uradne cenitve, ki je bila
izdelana 25.11.2010.
Zadeva se uvrsti v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Bled za leto 2011.

515/28

BLED

Pripravila:
Barbara Jančič
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7d)
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. 159/9 k.o. Zasip

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za
urejanje prostora in GJS.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 159/9

k.o. Zasip v izmeri 90 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



100

Obrazložitev:
Zemljišče parc. št. 159/9 k.o. Zasip v izmeri 90 m2 v naravi predstavlja javno pot JP
512841 Sebenje I. V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolžna pridobiti
lastništvo na kategoriziranih javnih cestah.
Dogovorjena cena zemljišča za odkup je 10€ / m2.
Zadeva se uvrsti v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Bled za leto 2011.

159/9

ZASIP

PODHOM

Pripravila:
Barbara Jančič
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7e)
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. 646/5 k.o. Želeče

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za
urejanje prostora in GJS.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 646/5

k.o. Želeče v izmeri 52 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. 646/5 k.o. Želeče v izmeri 52 m2 v naravi predstavlja
nekategorizirano javno pot – dostop do objektov Cankarjeva cesta 20a,b,c.
Dogovorjena cena zemljišča za odkup je 10€ / m2.
Zadeva se uvrsti v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Bled za leto 2011.

646/5

Pripravila:
Barbara Jančič
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7f)
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 dela zemljišč parc. št. 207/5 in 164/1 k.o. Ribno

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za
urejanje prostora in GJS.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup dela zemljišč parc. št.

207/5 in 164/1 k.o. Ribno v skupni izmeri cca 230 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:
Del zemljišč parc. št. 207/5 in 164/1 k.o. Ribno v skupni izmeri cca 230 m2 v naravi
predstavlja krajevno cesto LK 013583 Gorenjska ulica. V skladu z veljavno
zakonodajo je občina dolžna pridobiti lastništvo na kategoriziranih javnih cestah.
Cena zemljišč je 10€ / m2 in je določena na podlagi medsebojnega dogovora na
podlagi primerljivih cenitev.
Zadeva se uvrsti v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Bled za leto 2011.

RIBNO

Pripravila:
Barbara Jančič
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7g)
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 deleža na zemljiščih parc. št. 257, 258, 294/1, 294/2, 294/3, 294/5,
295/3, 380/1 k.o. Rečica

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za
urejanje prostora in GJS

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup 1/96 lastniškega deleža za

ceno 3.141,00€ na zemljiščih:
- parc. št. 257, 258 k.o. Rečica,
- parc. št. 294/1, 294/2, 294/3, 294/5, 295/3, 380/1 k.o. Rečica,
- parc. št. 463/81 k.o. Rečica.

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:
1. Stavbni zemljišči parc. št. 257 in 258 k.o. Rečica v skupni izmeri 1.511 m2 v

naravi predstavljata objekt »Mrakova domačija« in gospodarsko poslopje z okolico
- Odlok o razglasitvi Mrakove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
(Ur.l.RS, št. 111/08). Cena nepremičnin je določena na podlagi GURS-ove ocene
vrednosti nepremičnin in znaša 278.700,00€ (delež 1/96 = 2.903,00€).

257/0

257/0

257/0

258/0REČICA

2. Kmetijska zemljišča parc. št. 294/1, 294/2, 294/3, 294/5, 295/3, 380/1 k.o. Rečica
v skupni izmeri 9.779 m2 v naravi predstavljajo obcestni pas Kolodvorske ceste.
Cena nepremičnin je določena na podlagi GURS-ove ocene vrednosti nepremičnin
in znaša 22.491,00€ oz. 2,30€/m2 (delež 1/96 = 235,00€).

295/3

294/5

294/3

294/2

294/1

380/1

REČICA

3. Zemljišče parc. št. 463/81 k.o. Rečica v izmeri 56 m2 spada v območje mestnih
zelenih površin in parkov in v naravi predstavlja obalo Blejskega jezera. Cena
nepremičnine je določena na podlagi sklepa o dedovanju (DURS) in znaša
112,00€ oz. 2,50€/m2 (delež 1/96 = 3,00€).

463/81

Nakup 1/96 deleža vseh naštetih nepremičnin se uvrsti v letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2011.

Pripravila:
Barbara Jančič



Občina Bled
OBČINSKI SVET

107

7h)
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. 312/4 k.o. Želeče

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za
urejanje prostora in GJS.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 312/4

k.o. Želeče v izmeri 210 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. 312/4 k.o. Želeče v izmeri 210 m2 v naravi predstavlja delno
pločnik in delno obcestni pas državne ceste.
Dogovorjena cena zemljišča za odkup je 25€ / m2, glede na primerljive cenitve.
Zadeva se uvrsti v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Bled za leto 2011.

ŽELEČE

Pripravila:
Barbara Jančič
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7i)
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. 14/6 k.o. Zasip

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, Oddelek za
urejanje prostora in GJS.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 14/6

k.o. Zasip v izmeri 236 m2 po ceni 56€ / 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. 14/6 k.o. Zasip v izmeri 236 m2 v lasti Občine Bled v
naravi predstavlja dvorišče objekta Ledina 28. Cena zemljišča parc.št. 14/6 k.o. Zasip
je 56€ / m2 in je določena na podlagi uradne cenitve, ki je bila izdelana 2.4.2011.
Zadeva je uvrščena v Letni načrt razpolaganja in pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Bled za leto 2011.

ZASIP

Pripravila:
Barbara Jančič
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