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OBČINA  KRANJSKA  GORA 
OBČINSKI  SVET 

 

 
 

 
2. DOPISNA SEJA 

10.01.2019 – 15.01.2019 
 

 



 2

 

                     
         

Štev.: 032-3/2019-1 
Datum: 10.01.2019 
 

Na podlagi 35. čl. Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Ur. l.  94/07, 27/08 Odločba US in 
76/08) in 30. čl. Statuta Občine (Uradni list RS št. 31/2017) 

 
 

S K L I C U J E M 
2. dopisno sejo Občinskega sveta v sedmem mandatu, ki bo trajala 

 od 10.01.2019 do 15.01.2019 do 10.00 ure po elektronski pošti.  
 
Za sejo predlagam naslednji 
 
 

I. DNEVNI RED: 
 

1. Sprememba Odloka o turistični taksi v Občini Kranjska Gora – skrajšani postopek 
2. Predlog uskladitve meje Občine Kranjska Gora z Občino Jesenice 

 
1. Točka 

 
SKLEP 2-1_dopisna: 
Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Spremembe Odloka o turistični taksi v 
Občini Kranjska Gora. 
 

2. Točka 
 

SKLEP 2-2_dopisna : 
Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša z uskladitvijo poteka meje med občino 
Kranjska Gora in občino Jesenice, po predlogu kot je razviden z obrazca 'Spremembe 
občinske meje'. Obrazec 'Spremembe občinske meje' je priloga tega sklepa. 
 
 
Vljudno vas prosimo, da po elektronski pošti glasujete o obeh predlaganih sklepih. Za 
morebitna dodatna pojasnila pa nas lahko pokličete tudi po telefonu.   
 

       ŽUPAN: 
                                                Janez Hrovat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora 
tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 

http://obcina.kranjska-gora.si/ 
e-mail:grzetic@kranjska-gora.si 

O B Č I N A 
KRANJSKA  GORA 
OBČINSKI  SVET 



 
 
 
 
 

TOČKA 1 



PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 
  
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 
POROČEVALCI: Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo  
  

SPREMEMBA ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI KRANJSKA GORA 
Predlog za sprejem po skrajšanem postopku 
Gradivo za 2. dopisno sejo občinskega sveta 

  
ZAKONSKA PODLAGA: Statut Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS št. 31/2017), Poslovnik            

Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS. št. 61/2018) 
 
UVOD  
Občinski svet Občine Kranjska Gora je na 2. seji, dne 19.12.2018 sprejel nov Odlok o turistični 
taksi v občini Kranjska Gora, ki je bil objavljen v Ur.l.št. 86 z dne 31.12.2018. 
 
Po objavi je bilo ugotovljeno, da je prišlo do napake v 1. odstavku in 4. odstavku 8. člena. 
Ugotovljeno je bilo tudi neskladje med prvim in drugim odstavkom 13. člena Odloka. 
 
Glede na navedeno, smo pripravili spremembe sprejetega Odloka. 
 
OBRAZLOŽITEV 
 
V prvem in četrtem odstavku 8. člena se besedilo »iz druge alineje 3. člena« nadomesti z besedilom 
»iz druge alineje 2. člena«.  
 
Zaradi odprave neskladja se črta drugi odstavek 13. člena. 
 
  
PREDLOG SKLEPA  
Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, 61/2018) 
predlagam, da Občinski svet sprejme, predlagane spremembe Odloka o turistični taksi v občini 
Kranjska Gora, po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe odloka. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji 
 
SKLEP:  
Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Spremembe Odloka o turistični taksi v Občini 
Kranjska Gora.  
 
Številka:032-3/2019-2 
Datum: 8.1.2019 
 
Pripravila:                                                                                                 
Vida Černe  
                                                                                                                          ŽUPAN 
                                                                                                                      Janez Hrovat 
 
 
 
 
 
Priloge: Spremembe Odloka o turistični taksi v občini Kranjska Gora, besedilo za sprejem po 
skrajšanem postopku 



OBČINA KRANJSKA GORA      PREDLOG 
OBČINSKAUPRAVA  
Služba za družbene dejavnosti  
in gospodarstvo 

  
 
 
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Uradni 
list RS, št. 31/17) je Občinski svet občine Kranjska Gora na seji dne  ___________ sprejel naslednje 
 
 
 

SPREMEMBE ODLOKA 
O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI KRANJSKA GORA 

 
1. člen 

 
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora (Ur.l. RS št. 86/2018) se v 1. in 4. 
odstavku 8. člena besedilo »iz druge alineje 3. člena« nadomesti z besedilom »iz druge alineje 2. člena«. 
 
 

2. člen 
 

 
Črta se drugi odstavek 13. člena Odloka.  
 
 

3. člen 
 

Spremembe Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kranjska Gora začnejo veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 
 
 
 
 
Številka: 007-2018/5-2/0232 
Datum:                     

OBČINA KRANJSKA GORA 
   Župan Janez Hrovat 



 
 
 
 
 

TOČKA 2 



   

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 
  
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 
POROČEVALEC: Služba za okolje in prostor 
  

Predlog uskladitve meje Občine Kranjska Gora z Občino Jesenice 
 

Gradivo za 2. dopisno sejo občinskega sveta 
  
ZAKONSKA 
PODLAGA: 

27. člen Zakona o spremembah zakona o evidentiranju nepremičnin 
(Ur. l. RS, št. 7/18), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - 
odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 61/2018, ter 16. člen Statuta 
Občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 31/2017) 
 

  
 
 
1. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA  

Geodetska uprava Republike Slovenije je z dopisom št. 35321-3/2018-2 z dne 30. 7. 2018 
obvestila vse občine, da je pripravila predlog poteka mej občin glede na meje parcel v 
zemljiškem katastru v skladu z 27. členom Zakona o spremembah zakona o evidentiranju 
nepremičnin (Ur. l. RS, št. 7/18) in na spletnih straneh zagotovila podatke, programsko opremo 
za pregled podatkov in posredovanje predlogov sprememb. V skladu s 27. členom navedenega 
zakona lahko občine posredujejo spremembe predloga do 30. januarja 2019. Predlagane 
spremembe morajo biti skladne z določili zakona in potrjene s strani pristojnih organov obeh 
občin, kjer bodo predlagane spremembe. Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni oz. spremembe ne 
bodo posredovane, bo Geodetska uprava RS evidentirana potek meje v zemljiškem katastru in 
registru prostorskih enot po predlogu, ki ga je dopolnila 25. 8. 2018. Vse spremembe poteka 
mej občin po 30. januarju 2019 bo občina lahko izvedla po postopkih spreminjanja mej občin, 
določenih z 112. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06, 65/07-
odl.US, 79/12-odl.US, 61/17-ZAID in 7/18). 
 
Po prejemu predloga poteka mej občin s strani GURS-a, je Občina Kranjska Gora, Služba za 
okolje in prostor, predlog poteka občinske meje med občinama Kranjska Gora in Jesenice 
pregledala. Ugotovljeno je bilo, da predlog meje poteka po parcelnih mejah, kot to določa 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), vendar pa 
dve cesti, ki sta v rabi občanov občine Jesenice, po predlogu GURS-a, ležita v občini Kranjska 
Gora. Gre za kategorizirani občinski cesti, med katerima je ena kategorizirana v Občini 
Kranjska Gora, druga pa v Občini Jesenice. 
 
Prva cesta se nahaja na zemljišču s parc. št. 1982/1 k. o. Dovje in v naravi predstavlja bivšo 
magistralno cesto Jesenice – Kranjska Gora, in poteka po južni strani dela naselja Hrušica, t.i. 
Belega polja. Z izgradnjo nove regionalne ceste Jesenice – Kranjska Gora, je stara cesta izgubila 
status regionalne oziroma medkrajevne ceste. Predmetna cesta je sicer kategorizirana v občini 
Kranjska Gora vendar, ker je v pretežni meri namenjena naselju Belo polje, tudi vzdržuje jo 
Občina Jesenice, predlagamo, da se meja med občinama v tem delu spremeni, in sicer tako, da 
se meja med občinama premakne na zunanjo parcelno mejo omenjene ceste, v približni dolžini 



   

560 m ter da se omenjena cesta priključi k naselju Belo polje. Predlog novega poteka občinske 
meje je razviden z obrazca 'Spremembe občinske meje'. 
Druga cesta se nahaja na zemljišču s parc. št. 490/6 k. o. Dovje in v naravi predstavlja 
kategorizirano občinsko cesto št. 654471 (kategorizirana v občini Jesenice). Cesta poteka od 
Belega polja do potoka Dobršnik. Omenjeno cesto prav tako vzdržuje Občina Jesenice, v 
pretežni meri je namenjena dostopanju do stanovanjskih stavb naselja Hrušica. Tudi v tem 
primeru se predlaga uskladitev meje med občinama, in sicer tako, da se meja premakne severno 
nad omenjeno cesto v približni dolžini 170 m. Predlog novega poteka občinske meje je razviden 
z obrazca 'Spremembe občinske meje'. 
 
Na podlagi navedenega je med Občino Jesenice in Občino Kranjska Gora potekalo 
usklajevanje. Strokovne službe obeh občin se strinjajo s potekom predlagane uskladitve mej 
med občinama. Pravno formalni učinek predlagane uskladitve mej med občino Kranjska Gora 
in Jesenice pa skladno s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18) predstavlja potrditev predlagane 
uskladitve s strani najvišjih organov obeh občin in sicer Občinskega sveta občine Kranjska Gora  
in Občinskega sveta občine Jesenice.  
 
V kolikor predlog uskladitve meje ne bo potrjen s strani obeh občinskih svetov, bo ostal v 
veljavi predlog Geodetske uprave Republike Slovenije. Kakršne koli kasnejši predlogi 
uskladitve meje med občinama bodo sicer še mogoči, vendar skladno s 112. členom Zakona o 
evidentiranju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 47/06, 65/07-odl.US, 79/12-odl.US, 61/17-ZAID in 
7/18), po bistveno zahtevnejšem in dolgotrajnešem postopku. Na podlagi 27.člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 
7/18) je uskladitev mej med občinami poenostavljen. 
 
 
2. OCENA FINANČNH IN DRUGIH POSLEDIC: 

Sprejem sklepa in uskladitev predloga meje občine nima neposrednih finančnih posledic na 
proračun Občine Kranjska Gora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

3. PREDLOG SKLEPA  

Predlagamo, da Občinski svet po razpravi sprejme naslednji 

SKLEP: 

 
Občinski svet Občine Kranjska Gora soglaša z uskladitvijo poteka meje med občino 
Kranjska Gora in občino Jesenice, po predlogu kot je razviden z obrazca 'Spremembe 
občinske meje'. Obrazec 'Spremembe občinske meje' je priloga tega sklepa. 

 
 
Številka:032-3/2018-3 
Datum: 9.1.2019 
 
 
Pripravil:  
Alojz Jakelj, dipl.org.menedž., 
višji svetovalec I 

           ŽUPAN: 
       Janez Hrovat                                   

 
 
 
 
 
                                                    
 
Priloge: 
- Predlog GURS in obstoječe stanje,  
- Obrazec 'Spremembe občinske meje', 
- 27. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin –  

ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18). 
 



Predlog GURS (rdeče barve), obstoječe stanje (modra barva) 

 



Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen)
Številka: 41_53-1
Datum: 18.12.2018

Spremembe občinske meje

Ime občine, ki je poslala spremembe: Jesenice
OB_ID občine, ki je poslala spremembe: 41
Datum prejema elektronskega sporočila s slojem sprememb: 7.12.2018

Občine, ki so uskladile spremembe medsebojne meje:

Ime občine OB_ID občine

Jesenice 41

Kranjska Gora 53

Seznam parcel, ki se jih v celoti prenese v drugo občino:

Parcela Prvotna občina Nova občina

K.O. Štev. parcele Ime OB_ID Ime OB_ID

Ni sprememb

Seznam parcel, ki se jih deloma prenese v drugo občino:

Parcela Prvotna občina Nova občina

K.O. Štev. parcele Ime OB_ID Ime OB_ID

2171 1982/1 Kranjska Gora 53 Jesenice 41

2171 490/6 Kranjska Gora 53 Jesenice 41

2171 2066 Kranjska Gora 53 Jesenice 41

Obrazec je pripravljen kot priloga k aktu, ki ga potrdijo pristojni organi udeleženih občin.

V nadaljevanju so podane pregledna skica in skice posameznih sprememb.



Pregledna skica sprememb










