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OBČINA BLED  

 
274. Sklep o ugotovitvi javne koristi 
 
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni 
list RS, št. 61/17), Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14, 57/14, 
14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 
67/09, 87/12) je občinski svet Občine Bled na 2. redni seji 
dne 19. 2. 2019 sprejel   
 

SKLEP 
O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI 

 
1. člen 

S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z 
odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo 
obstoječe kategorizirane javne ceste LZ 013081-Seliška 
cesta, ki po projektu PZI »Ureditev pasu za levo zavijanje 
pri vrtcu« (štev. 18_787/C, PNZ d.o.o., Vojkova cesta 65, 
1000 Ljubljana, odg. vodja projekta Igor Trdin, univ. dipl. 
inž. grad.) poteka po nepremičninah s parc. št. 260/2, 
260/1 (del), 256/3 (del), vse k. o. Bled, nujno potreben za 
javno korist in je v javnem interesu. 
 

2. člen 
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, 
določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki je izdelan 
na podlagi projektne dokumentacije.  
 

3. člen 
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na 
predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v lasti 
Občine Bled.  
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Datum: 19.2.2019 
Številka: 034-2/2019-20 
 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
 

 
275. Sklep o ugotovitvi javne koristi 
 
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni 
list RS, št. 61/17), Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14, 57/14, 
14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 
67/09, 87/12) je občinski svet Občine Bled na 2. redni seji 
dne 19. 2. 2019 sprejel   
 

SKLEP 
O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI 

 
1. člen 

S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z 
odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo 
obstoječe kategorizirane javne poti JP 512181-Jarška 
cesta, ki po idejnem projektu IZP »Ureditev odseka 
Jarške ceste na Bledu« (štev. K 152028, Protim Ržišnik 
Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja 
projekta Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.) poteka po 
nepremičninah s parc. št. 305/5 (del), 305/9 (del), obe k. 
o. Želeče, nujno potreben za javno korist in je v javnem 
interesu. 
 

2. člen 
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, 
določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki je izdelan 
na podlagi projektne dokumentacije.  
 

3. člen 
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na 
predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v lasti 
Občine Bled.  
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi. 
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Datum: 19.2.2019 
Številka: 034-2/2019-20 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
 

 
276. Sklep o ugotovitvi javne koristi 
 
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni 
list RS, št. 61/17), Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14, 57/14, 
14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 
67/09, 87/12) je občinski svet Občine Bled na 2. redni seji 
dne 19. 2. 2019 sprejel   
 

SKLEP 
O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI 

 
1. člen 

S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z 
odkupom ali razlastitvenim postopkom na kategorizirani 
javni poti JP 512351-Naselje Jaka Bernarda in delno na 
lokalni cesti LC 012031-Bled-Koritno-Bodešče, ki po 
idejnem projektu IZP »Ureditev odseka Ulice Jaka 
Bernarda na Bledu« (štev. K 152027, Protim Ržišnik Perc 
d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja 
projekta Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.) poteka po 
nepremičninah s parc. št. 326/1 (del), 326/9, 326/10, 
326/3 (del), 321/9 (del), 327/4 (del), 326/8 (del), 326/7 
(del), vse k. o. Želeče, nujno potreben za javno korist in 
je v javnem interesu. 
 

2. člen 
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, 
določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki je izdelan 
na podlagi projektne dokumentacije.  
 

3. člen 
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na 
predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v lasti 
Občine Bled.  
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Datum: 19.2.2019 
Številka: 034-2/2019-20 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
 

 
277. Sklep o ugotovitvi javne koristi 
 
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni 
list RS, št. 61/17), Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14, 57/14, 
14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 
67/09, 87/12) je občinski svet Občine Bled na 2. redni seji 
dne 19. 2. 2019 sprejel   
 

SKLEP 
O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI 

1. člen 
S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z 
odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo 
obstoječe kategorizirane javne poti JP 512283-
Levstikova ulica III, ki po idejnem projektu IZP »Ureditev 
odseka Levstikove ulice na Bledu« (štev. K 152025, 
Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 
Šenčur, odg. vodja projekta Rok Ahačič, univ. dipl. inž. 
grad.) poteka po nepremičninah s parc. št. 339/7 (del), 
340/2 (del), 340/9 (del), 340/8 (del), 340/7 (del), vse k. o. 
Želeče, nujno potreben za javno korist in je v javnem 
interesu. 

2. člen 
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, 
določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki je izdelan 
na podlagi projektne dokumentacije.  
 

3. člen 
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na 
predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v lasti 
Občine Bled.  
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Datum: 19.2.2019 
Številka: 034-2/2019-20 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
 

 
278. Sklep o ugotovitvi javne koristi 
 
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni 
list RS, št. 61/17), Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14, 57/14, 
14/17)  in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 
67/09, 87/12) je občinski svet Občine Bled na 2. redni seji 
dne 19. 2. 2019 sprejel   
 

SKLEP 
O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI 

 
1. člen 

S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z 
odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo 
obstoječe kategorizirane javne poti JP 512421-Prečna 
ulica, ki po idejnem projektu IZP »Ureditev odseka 
Prečne ulice na Bledu« (štev. K 152023, Protim Ržišnik 
Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja 
projekta Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.) poteka po 
nepremičninah s parc. št. 515/24, 515/16 (del) k. o. Bled, 
nujno potreben za javno korist in je v javnem interesu. 
 

2. člen 
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, 
določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki je izdelan 
na podlagi projektne dokumentacije.  
 

3. člen 
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na 
predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v lasti 
Občine Bled.  
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi. 
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Datum: 19.2.2019 
Številka: 034-2/2019-20 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 
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