Občina Bled
OBČINSKI SVET

8a)
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 zemljišč parc. št. 317/5 k.o. Bled v izmeri 99 m 2 in 318/5 k.o.
Bled v izmeri 36 m2
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo stavbnih zemljišč parc. št.
317/5 k.o. Bled v izmeri 99 m2 in 318/5 k.o. Bled v izmeri 36 m2 v skladu
z uradno cenitvijo.
2. Vse stroške v zvezi ureditvijo lastništva plača predlagatelj.
3. Občinski svet pooblašča župana za podpis ustrezne pogodbe.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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Obrazložitev:
Kupec je Črv Julijan, Mladinska cesta 3, Bled. Zemljišče parc. št. 317/5 k.o. Bled v izmeri 99
m2 je stavbno zemljišče in v naravi predstavlja dvorišče objekta Mladinska cesta 3. Zemljišče
318/5 k.o. Bled v izmeri 36 m2 je stavbno zemljišče in v naravi predstavlja parkirišče. K
prodaji predmetnega zemljišča (na obeh straneh ceste) se je Občina Bled zavezala v
izvensodni poravnavi sklenjeni dne 30.11.2007, s katero sta tožnik Julijan Črv in tožena
stranka Občina Bled zaključila postopek pred sodiščem (zadeva opr. št.: N 36/2007) in na
podlagi katere je bila možna izvedba zunanje ureditve: parkirišča pri ZD Bled.
Točko je obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
Sklepi komisije:
- Komisija predlaga, da se zemljišča parc. št. 317/5 k.o. Bled in 318/5 k.o. Bled proda
znanemu kupcu (Črv) v skladu z določili izvensodne poravnave, sklenjene dne
30.11.2007, s katero sta tožnik Julijan Črv in tožena stranka Občina Bled zaključila
postopek pred sodiščem in na podlagi katere je bila možna izvedba zunanje ureditve:
parkirišča pri ZD Bled. Zemljišče bo prodano v skladu z uradno cenitvijo. Za prodajo
zemljišča se s kupcem sklene direktna pogodba, v kolikor vrednost zemljišča ne bo
presegla zneska 20.000€.
- Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na dnevni red seje Občinskega sveta.

parc. 318/5 k.o. Bled (36
m2) – stavbno zemljišče

parc. 317/5 k.o. Bled (99 m2) –
stavbno zemljišče

Mladinska 3 (Črv)
Zdravstveni
dom
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8b)
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. 1214/5 k.o. Selo pri Bledu v izmeri 15 m2
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo stavbnega zemljišča parc.
št. 1214/5 k.o. Selo pri Bledu v izmeri 15 m2 v skladu z uradno
cenitvijo.
2. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem iz javne rabe zemljišče parc.
št. 1214/5 k.o. Selo v izmeri 15 m2.
3. Vse stroške v zvezi ureditvijo lastništva plača predlagatelj.
4. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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Obrazložitev:
Interesent za nakup je Elektro Gorenjska d.d., Kranj. Zemljišče parc. št. 1214/5 k.o. Selo pri
Bledu je stavbno zemljišče v izmeri 15 m2 in v naravi predstavlja Transformatorsko postajo
Tp Selo Frata. Strokovne službe ugotavljajo, da je prodaja navedenega zemljišča Elektru
Gorenjske d.d. upravičena in smotrna.
Točko je obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
Sklepi komisije:
- Komisija predlaga županu, da se zemljišče parc. št. 1214/5 k.o. Selo pri Bledu proda
znanemu kupcu (Elektro) v skladu z uradno cenitvijo. Za prodajo zemljišča se s kupcem
sklene direktna pogodba.
- Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na dnevni red seje Občinskega sveta.
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8c)
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:
Zamenjava zemljišča parc. št. 1234/4 k.o. Selo pri Bledu v izmeri 121
m2 za zemljišča parc. št. 964/10, 955/4 k.o. Selo pri Bledu v skupni
izmeri 270 m2
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi zamenjavo zemljišča parc. št. 1234/4
k.o. Selo pri Bledu v izmeri 121 m2 z zemljišči parc. št. 964/10 in 955/4
k.o. Selo pri Bledu v skupni izmeri 270 m2 v skladu z uradno cenitvijo.
Razliko v ceni bo Občina Bled doplačala.
2. Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem iz javne rabe zemljišče parc.
št. 1234/4 k.o. Selo v izmeri 121 m2.
3. Vse stroške v zvezi ureditvijo prenosa lastništva plača Občina Bled.
4. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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Obrazložitev:
Preko stavbnih zemljišč parc. št. 964/10 in 955/4 k.o. Selo pri Bledu v skupni izmeri 270 m2 v
naravi poteka kategorizirana lokalna cesta (LC 012091 - Kupljenik) - objekt gospodarske
javne infrastrukture v lasti Razinger Alojza, Kupljenik 6, Bohinjska Bela. Stavbno zemljišče
parc. št. 1234/4 k.o. Selo pri Bledu v izmeri 121 m 2 je v lasti Občine Bled. Ker zemljišče parc.
št. 1234/4 k.o. Selo v naravi ne predstavlja objektov gospodarske javne infrastrukture,
temveč dvorišče oziroma funkcionalno zemljišče ob objektu Kupljenik 6, Bohinjska Bela,
strokovne službe ugotavljajo, da je zamenjava navedenih zemljišč upravičena in nujna.
Morebitno razliko v ceni bo Občina Bled doplačala.
Točko je obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
Sklepi komisije:
- Komisija predlaga županu, da se zemljišče parc. št. 1234/4 k.o. Selo pri Bledu v lasti
Občine Bled zamenja za zemljišča parc. št. 964/10, 955/4 k.o. Selo pri Bledu. Za
zamenjavo zemljišč se sklene direktna pogodba, razlika v vrednosti se doplača
- Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na dnevni red seje Občinskega sveta.

parc. št. 1234/4 k.o. Selo (v lasti
Občine Bled) – stavbno zemljišče

SELO PRI BLEDU

parc. št. 964/10, 955/4 k.o.
Selo (v lasti Razinger Alojza)
– stavbno zemljišče
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8d)
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:
Odkup zemljišča s parc. št. 166/6 k.o. Ribno v izmeri 87 m 2

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišča parc. št. 166/6 k.o.
Ribno v skupni izmeri 87 m2 v skladu z uradno cenitvijo.
2. Vse stroške v zvezi ureditvijo prenosa lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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Obrazložitev:
Preko stavbnega zemljišča parc. št. 166/6 k.o. Ribno v skupni izmeri 87 m 2 v naravi poteka
kategorizirana javna pot (JP 512711). Občina je zemljišča, ki so v naravi kategorizirane javne
poti dolžna pridobiti v svojo last, zato strokovne službe ugotavljajo, da je nakup navedenega
zemljišča upravičena in nujna.
Točko je obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
Sklepi komisije:
- Komisija predlaga županu, da se zemljišče parc. št. 166/6 k.o. Ribno odkupi v skladu z
uradno cenitvijo.
- Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na dnevni red seje Občinskega sveta.

parc. št. 166/6 k.o. Ribno
– stavbno zemljišče

RIBNO
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8e)
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:
Odkup zemljišč s parc. št. 1127/4, 1127/6, 1127/8, 1128/7, 1128/5 k.o.
Selo pri Bledu v skupni izmeri 448 m 2

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Bled potrdi odkup zemljišč parc. št. 1127/4,
1127/6, 1127/8, 1128/7, 1128/5 k.o. Selo pri Bledu v skupni izmeri
448 m2 v skladu z uradno cenitvijo.
2. Vse stroške v zvezi ureditvijo prenosa lastništva plača Občina
Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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Obrazložitev:
Preko stavbnih zemljišč parc. št. 1127/4, 1127/6, 1127/8, 1128/7, 1128/5 k.o. Selo pri Bledu
v skupni izmeri 448 m2 v naravi poteka kategorizirana lokalna cesta (LC 012091). Občina je
zemljišča, ki so v naravi kategorizirane javne poti dolžna pridobiti v svojo last, zato strokovne
službe ugotavljajo, da je nakup navedenih zemljišč upravičen in nujen.
Točko je obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
Sklepi komisije:
- Komisija predlaga županu, da se zemljišča parc. št. 1127/4, 1127/6, 1127/8, 1128/7,
1128/5 k.o. Selo pri Bledu odkupijo v skladu z uradno cenitvijo.
- Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na dnevni red seje Občinskega sveta.

parc. št. SELO
1127/4,
1127/6,
PRI BLEDU
1127/8, 1128/7, 1128/5
k.o. Selo pri Bledu
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

8f)
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:
Odkup zemljišč s parc. št. 1080/2, 1080/4, 1082/3, 1084/2, 1170/6 k.o.
Ribno v skupni izmeri 2829 m2

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi nakup zemljišč parc. št. 1080/2,
1080/4, 1082/3, 1084/2, 1170/6 k.o. Ribno v skupni izmeri 2829 m 2 v
skladu z uradno cenitvijo.
2. Vse stroške v zvezi ureditvijo prenosa lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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Obrazložitev
Preko stavbnih zemljišč parc. št. 1080/2, 1080/4, 1082/3, 1084/2, 1170/6 k.o. Ribno v skupni
izmeri 2829 m2 v naravi poteka kategorizirana javna pot (JP 513091 – Cesta na Peči).
Občina je zemljišča, ki so v naravi kategorizirane javne poti dolžna pridobiti v svojo last, zato
strokovne službe ugotavljajo, da je nakup navedenih zemljišč upravičen in nujen.
Točko je obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
Sklepi komisije:
- Komisija predlaga županu, da se zemljišča parc. št. 1080/2, 1080/4, 1082/3, 1084/2,
1170/6 k.o. Ribno odkupi v skladu z uradno cenitvijo.
- Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na dnevni red seje Občinskega sveta.

parc. št. 1080/2, 1080/4,
1082/3, 1084/2, 1170/6
k.o. Ribno (javna pot –
Cesta na Peči)

RIBNO
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8g)
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. 906/4 k.o. Bohinjska Bela v izmeri 224 m2

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi prodajo zemljišča parc. št. 906/4 k.o.
Bohinjska Bela v izmeri 224 m2 v skladu z uradno cenitvijo.
2. Vse stroške v zvezi ureditvijo prenosa lastništva plača predlagatelj.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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Obrazložitev:
Zainteresirani kupec je Ravnik Viktor, Bohinjska Bela 30, Bohinjska Bela. Zemljišče parc. št.
906/4 k.o. Bohinjska Bela je kmetijsko zemljišče v izmeri 224 m 2 in v naravi predstavlja
dvorišče okrog objekta na Grajski planini (gospodarsko poslopje je v lasti Ravnik Viktorja po
končanem denacionalizacijskem postopku). Strokovne službe ugotavljajo, da je prodaja
navedenega zemljišča Ravnik Viktorju upravičena in smotrna, saj zemljišče predstavlja
funkcionalno zemljišče k objektu v lasti Ravnik Viktorja.
Točko je obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
Sklepi komisije:
- Komisija predlaga županu, da se zemljišča parc. št. 906/4 k.o. Bohinjska Bela v izmeri
224 m2 proda v skladu z uradno cenitvijo.
- Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na dnevni red seje Občinskega sveta.

parc. št. 906/4 k.o. Boh.
Bela – kmetijsko
zemljišče na Grajski
planini

BOHINJSKA BELA
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8h)
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:
Odkup zemljišč s parc. št. 308, 311, 373/1, 373/2, 374 k.o. Ribno v
skupni izmeri 8189 m2

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Maksimiljan Osvald.

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Bled potrdi nakup zemljišč parc. št. 308, 311,
373/1, 373/2, 374 k.o. Ribno v skupni izmeri 8189 m2 v skladu z
določeno ceno na javni dražbi.
2. Vse stroške v zvezi ureditvijo prenosa lastništva plača Občina Bled.
3. Občinski svet Občine Bled pooblašča župana za podpis ustrezne
pogodbe.

Janez Fajfar,
univ.dipl.etnolog,prof.geografije
župan Občine Bled
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Obrazložitev:
Kmetijska zemljišča parc. št. 308, 311, 373/1, 373/2, 374 k.o. Ribno v skupni izmeri 8189 m 2
se prodajajo po principu javne dražbe na UE Radovljica. Cena zemljišč je 8,06€/m 2.
Strokovna služba predlaga, da se glede na bližino koridorja južne razbremenilne ceste
navedeno zemljišče odkupi za potrebe kasnejše zamenjave zemljišč, potrebnih za izgradnjo
južne razbremenilne ceste.
Točko je obravnavala Komisija za ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
Sklepi komisije:
- Komisija predlaga županu, da se zemljišča parc. št. 308, 311, 373/1, 373/2, 374 k.o.
Ribno odkupi v skladu z določeno ceno na javni dražbi.
- Komisija predlaga županu, da uvrsti točko na dnevni red seje Občinskega sveta.

trasa JRC

Na Jasi

parc. št. 308, 311,
373/1, 373/2, 374 k.o.
Ribno – kmetijska
zemljišča

gramoznic
a
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