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8) 
 

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 

Premoženjsko pravne zadeve: prodaja zemljišča parc. št. 85/2, k.o. 
Želeče. 

 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald, višji ref. na 
področju nepremičnin. 
 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet ne potrdi prodaje zemljišča s parc.št. 85/2, k.o. Želeče. 
 
 
 
 

 
Janez Fajfar, 

         univ.dipl.etnolog,prof.geografije 
župan Občine Bled  
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Obrazložitev: 

 
Zemljišče leži v križišču Prešernove in Trubarjeve ulice in je v naravi zelenica. Predmetno točko 
dnevnega reda je obravnaval občinski svet že v prejšnjem mandatu, vendar takrat prodaje na 
podlagi negativnega mnenja občinske strokovne službe pristojne za ceste ni potrdil. Strokovna 
služba je svoje mnenje utemeljila z razlogom, da bi bila v primeru spremembe  uporabe zemljišča 
iz zelenice v začasno parkiranje zmanjšana preglednost, težje vključevanje v promet v križišču 
tako uporabnikov parkirišča kot ostalih udeležencev  in s tem manjšo prometno varnost. Takrat je 
občinski svet sprejel sklep, da se zemljišče ne proda niti ne da v najem ampak na j se zemljišče 
hortikulturno uredi. 
V letošnjem letu pa so bile ponovno podane vloge za odkup vseh treh zainteresiranih strank. Prav 
tako pa je letos v jeseni pisno vlogo poslala tudi Občina Radovljica, ki želi zemljišče odkupiti za 
zamenjavo zemljišča ene od zainteresiranih strank, preko katerega bo zgradila odsek med 
regionalno cesto Lipnica – Lesce in glavno cesto Lesce – Črnivec. Zaradi navedenih dejstev je 
strokovna služba ponovno uvrstila prodajo predmetne parcele na dnevni red občinskega sveta. 
Mnenje strokovnih služb je nespremenjeno, to je, da se zemljišče zaradi zgoraj navedenih razlogov 
ne odproda.   
 
Pripravil: Maksimiljan Osvald  
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