Občina Bled
OBČINSKI SVET

7a)
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 deleža »Mrakove domačije«

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, višja svetovalka za področje
stvarno-premoženjskih zadev.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup 32,38% lastniškega deleža zemljišč parc. št. 257
in 258 k.o. Rečica za ceno 45.118,00€ (92,00€ / 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:
Stavbni zemljišči parc. št. 257 in 258 k.o. Rečica v skupni izmeri 1.511 m2 v naravi predstavljata
objekt »Mrakove domačije« in gospodarsko poslopje z okolico - Odlok o razglasitvi Mrakove
domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena (Ur.l.RS, št. 111/08).
Občina Bled ima trenutno 1/96 lastniškega deleža. Cena za delež 1/96 je bila 184€/m2 (skupaj
2.903€) in je bila določena na podlagi GURS-ove ocene vrednosti nepremičnin. Glede na precejšnje
dodatno zanimanje solastnikov za prodajo deležev (31 solastnikov), je Občina ponudila ½ nižjo ceno
za odkup. 30 solastnikov (32,38% delež celotne nepremičnine parc. št. 257 in 258 k.o. Rečica) se je
s ponudbo Občine strinjalo. Z odkupom ponujenih deležev bi Občina Bled postala 33,42% lastnica
navedenih nepremičnin.
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Pripravila:
Barbara Jančič
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

7b)
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 dela zemljišča parc. št. 363/18, k. o. Bled

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič, višja svetovalka za področje
stvarno-premoženjskih zadev.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo dela zemljišča parc. št. 363/18, k. o. Bled v
izmeri cca 220 m2 po ceni 50,00 €/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:
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se nahaja na Z strani občinske poti, ki pelje mimo Festivalne
dvorane in meri pribl. 220 m2 od skupno 763 m2. Predstavlja nezazidano stavbno zemljišče, na
katerem gradnja samostojnih objektov ni možna, razen v povezavi s parc. št. 363/1, k. o. Bled oz.
parkirišč. Preko navedenega zemljišča potekata kanalizacijski vod in podzemni kabel elektrovoda ter
služnostni dostop do TP Elektro Gorenjska. Na delu zemljišča se zagotovijo nove zelene površine.
Zemljišče zato nima visoke tržne vrednosti, ampak svojo vrednost dobi le v povezavi s sosednjimi
zemljišči.
Na preostanku zemljišča parc. 363/18, k. o. Bled, ki ostaja v lasti Občine Bled, je z idejno zasnovo
zunanje ureditve predvidenih 8 parkirišč za Festivalno dvorano in zelene površine.
Predlagana cena zemljišča za prodajo je 50,00 €/m2 v skladu z uradno cenitvijo, ki je bila izdelana
dne 13. 8. 2012.
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Pripravila:
Barbara Jančič
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

7c)
V skladu s 30. členom
lenom Statuta Občine
Ob ine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi
pošiljam v obravnavo in sprejem:

Premoženjsko pravna zadeva:
Izvzem iz javnega dobra – parc. št. 1382/2,
/2, 1382/4, 1382/5, k. o.
Ribno

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Barbara Jančič,
Jan
višja svetovalka za
področje stvarno-premoženjskih
premoženjskih zadev.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine
ine Bled potrdi izvzem zemljiš
zemljišč parc. št. 1382/2, 1382/4, 1382/5, k. o.
Ribno. Zemljišča
a se prenesejo v last Ob
Občine Bled.

Župan Občine
Ob
Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Na 24. redni seji OS Občine Bled 10. 6. 2010 so bili potrjeni predlagani sklepi za zamenjavo
zemljišč, ki v naravi dejansko predstavljajo cestišče lokalne ceste LC 012011 Koritno-Ribno,
za zemljišča v ZK vpisana kot javno dobro in so v naravi gozdne površine in nimajo funkcije
javnega dobra za občino Bled. Ker javno dobro ne more biti predmet pravnega prometa, se
morajo zemljišča najprej prenesti v last Občine Bled. Na navedeni seji OS sklep o izvzemu iz
javnega dobra pomotoma ni bil predlagan v sprejem.
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