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c) Urejanjo prostora, naselij 1r druglh posegov v prostor; varstvo
okoija terv.zvezi.s tem o
ptavlja stmkovne,-upravne In raZVOjflO
4
nalogé s podioč:
urejanje prostora In urbanizma,

-

-

-

-

=

-

-

varstva In izbäljšariJa okolja,
iokacijskih In gradbenih zadav,

usklajevanja posegov V prostor,
urejanje stavbnih zemljišč,
urejanje pramete ter
druge upravne In strokavne naloge s področja urejanja
prostora In varstva okolja.

12. Člen
Služba za dwžbene deJavnoti opravlja razvojne, upravne In
strokovne naloge ter izvaja predpise, ki se nanašao na:
vzgojo In izobražovarije,
otroško yarstvo,
kulturo ln kulturno dediščino,
zdravstveno In soclaino varstvo,
šport In rekreaco,
organlzirane dejavnosti mladih,
raziskovalne dejavnosti,
dejavnostl društev,
stanovanjsko področje,
vodenje postopkov podeljevanja konceslj s svojega
delovnega področja,
opravlja strokovna dela za občlnske sklade, odbore In
komlsije,
pripravlja predloge občinsklh predpisov In drugih strokovnih
gradív za občinski svet tar opravlja
druge naloge s področja dwžbenih dejavnosti.

163.
Na podlagi 58. In 61. Člena Zakona O stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 In 33/89) ter 10. In 17. Člena
Statuta občina Kranjska Gora (UVG 4/95) je Občinskl svet
občina Kranjska Gom na 27. seji dne 27. 11. 1996 sprejel

-ODLK
qmadonstIlu zá upäibo taega zemljišča

-

-

-

I SPLOŠNE DOLOČBE
.

-

-

-

-

-

1. člen
Ta odlok doloČa območja. na katerih se v občlni Kranjska Gora
plačuje nadomestllo za uporabo stavbnega zemljišČa (v
nadaljnjern besedilu: nadomestilo), merita za doloČanje višine
nadomestila ter.merila za oprostitev plačiia nadomestila.
-

(

2.člon
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemijišča se plaČujo za yse
zazidana In nezazldana stavbna zemIjlšča, kot so definlrana v
Zakanu o stavbnlh zemljlščih.

-

13. člen
Finančno-računovodska služba opravlja naloge s področja:
materia!no-flnančnega poslovanja,
proračuna, zaključnega računa In premoženjske bilance,
računovodstva, krijlgovodstva osnovnih sredstev In plač,
blagajniškega poslovan]a tar
dwgo naloge s padročja financ.

-

-

-

-

II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA
3. člen
ObmoČja, na katerih se piačuje nadomestito, so:
obmoČje k območja naselja Kranjska Gom z rekreacijskiml In
športnimi površlnaml, Log In Jasna z rekreacijski
mi In športniml površinaml ter meinl prehodi,
obmoČje B: območja naseli] Podkoreri, Planica, Rateče, Gozd
Martuljek,
območje C: območja nasetu Doe, Mojs‘uaiia,
območje D: obmoČja naseli] Selce, Zgornja Radovna,
Srednji Vrh,
obrnočje E: ostala območja, ki so opremljeria z vodovodom,
elektriČnim In cestnim omrežjem.
-

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Za delavce v občinskl upravi se smiselno uporabljajo določHa
zakona o delavcih v državnih organih (Uradnl Ust RS, št. 15190,
18/91, 22/91, 2/91-lin 4/93), zakona o razmer1i plač v javnih
zavodih državnih organlh In organlh lokalnih skupnostl (Uradnl
list RS, T. 18/94) kakor tudl določbe Uredbeo skupnih temeljih
za riotranjo arganlzacljo In Sistemlzacijo delovnih mast v
upravnih orgarih (lJradni list RS, št. 8191 In 8/94).
Za tajnlka se prlmerno uporabija]o določbe zakona o
funkclonarjlh v državnih organih (Uradnl list RS, t. 30/90, 18/
91, 22191, 2J91-i In 4/93) In določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih In organlh lokainlh skupnostl
(Uradni list RS, št.18/94) ter določbe zakona o nezdružljivosti
opravljanja Jayne funkcije s pridobitrio deja\nostjo (Uradnl list
RS, št. 49/92).
15. člen
Župan v enem mesecu od uveljavitve tega odluka izda akt o
slstemizaciji delovnlh mest In izvede organlzacljo in slstemati
zacijo delovriih mast v občinski Úpravi.
16. Člen
Ta odlok začne veljat] osmi dan po objavl v. Uradnem vestriiku
Gorenjske.

I

Predsednlk ObČInskga sveta
obine Gorenja vaz Poljana
Kaťel Jezeršek,Lr.
-

Št. 1110196
Gorenja vaz, dne 11.10.1996

4. Člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, co označenaC.
graflčnih kartah v mediu 1:5000, ki So sestavnl dal odloka In so
na vpogled prl občinskem upravnem arganu za urejanje
prostora In DURS izpostavi Jesenice.
lil. MERILA ZA DOLOČITEV vIŠINE NADOMESTILA
5. čten
Za doloČitev višine nadamestiia se upoštevajo nasiedn]a
merita:
a) opreml]enost stavbnega zemljišča s komunainimi In drugimi
objokti In napravaml tar dejanske možnosti priključitve na
ta objekte In naprave In uporabe le-tah,
b) lega, namembnost tar smotma uporaba stavbnega
zemljišča,
c) lzjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjern dohodka
v gospodarskih deJavnostih,
d) večje motnje pri uporabl zem!jič.
-

6. Člen
Opremljenost stavbnega zemljišČa s komunalniml napravami v
območjih, kjer se plačuje nadomestllo, se ovrednotl z
nslednjim številom toČtc
-
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Oprenhienost

.Štlo točk

..vodovod

kariallzacjja
elektrika
-PlTstoritve
plino(,od
vročevod
•
urejene zelane in rekreacijske površine
mestni promet
urejena parklnšča
makadamska cestá
asfaltna cesta
sodobno opremljeria cesta z robniki, hodnlkorn a
pešco, Jayne razsvetljavo ltd.
-

‚

-

-

-

-

-

-

-

-

*

30
15
20
20
30
10
20
20
15
20

-

(

\

30

7. člen
Po namembnosti se stavbna zemljišČa na območjih Iz 3 Člena
tega odloka razvrstijo v skupme za:
al) Stalno stanovanja (bivanje):
stanovanja v blokih, družirske hiše, samski domovi, dijaški
domovi, domovi za stareJe občane, družinske In kmečke hiše z
apartmajl In tujsklmi sobaml, za katare ni potrebna sprememba
narnembnosti stavba.
PočitnIškI namen:
‚áItniške hiše, poČitniška stanovanja In počitniški apartrnaji,
stanovarijske hiše In stanovanja za zaČasno prebivanje
bl) Družberie dejavnosti:
javna uprava Jayne ustanovo s podroČja zdravstva, izobraže
varija, kulture, umetnostl In druge socialne storitve, javna
varnost, clvilna zaščita, polltlěne organizaciJe, kulturna, folklorna, športna In druga društva, ki ne opravljajo prldobltrie
dejavnosti, amaterska gfedallšča, asnovno izobražovanje,
kulturna dejavnosti ltd.
b2) ‚Jayne službe In storitve:
Javni potnlškl promet cestnl, zrněni, pomorski In rečni promet,
komunalna energetika, PTF storitve, telekomunikacije, komu
nalna dejavnost, osebne storitve In storitve v gospodinjstvih ltd.
b3) Šport In rekreacijo:
obratovanje špQrtnih objekto dejavnosti smučrskIh centrov
(tek na smučeh, drsanje ltd); rekreacllski centrI, trlmskesteze,
fitness kiubi In druge športne In rekreacijske deJavnostl, s
katerim se opravljajo ridobflfle deJavnostl, tor zemIjišČa, ki Jih
športna dništva uporabljajo za pridobltne dejavnostL
b4) Gospodarske dejavnosti:
industiija In rudarstvo, kmetljska prolzvodnja, ribištyo, gradbe
‘vo, transportna In skladišČna dejavnost, prolzvodna obrt.
oznišWo, urejanje nase%j In prostora, elektrogospodarstvo,
‚irekladalne storltve, geotoška raziskovalna dejavnost ltd.
b5) Storitve In trgovino:
prodaja, vzdr-ževanje In popravila motornih vozil, trgovlna na
drobno z motomiml gorivl, posrednlštvo In trgovlna na debato,
trgovirla na drobno, storltve potovalnih In turlstiěnih orgardzacij,
projektiranje In tehnlčne storitva, obrtne storitve, seivisne
dejavnosti, kmetijske storitve, vrtnarstvo, drevesnice ltd,
b6) Gostlnstvo:
dejavnost hotelov, rnotelov, penzionov, počitniškIh domov In
druge nastanitvene zmogljivostl za krajŠI Čas (oddajanJe sob,
apartmaJski objektl), pIarinskI In drugi domovl, storitve
prehrane, točenje pijaČ In napitkov, menz, priprava In dostava
hrana In ostale gostinske dejavnostl.
b7) Poslovne dejavnosti:
firiančno posrodništvo, poslovan]e z nepremičnlnami, zunanja
trgovina, agenclje, zavarovalnice, poslovne storltve, lgralnlce,
prirejanje iger na srečo, bančnlštvo, menjalnlce, poslovna
združenja. zasebne zdravstvene ustanove ltd.
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ä. Člen,
Glede na lego In namembiiost se stavbna zemljišČa točkujejo z
riaslednjim številom točk
Namembnost
A TANOVANJSKI NAMEN:
al za stalno stanovanje (bivarije)
a2 za poČitnlŠki narnen
-

-

-

B
bl
b2
b3
b4
b5
b6
b7

-

-

-

-

-

-

-

POSLOVNI NAMEN:
Dwžberie dejavnosti
Jayne služba In storttve
Šport In rekreacľja
Proizvodno deJavnostl
Stolve In trgovina
Gostlnstvo
Poslovne dejavnosti

Števiiko točk za narnembnost
A

B

C

D

E

70 60
600 54!)

50 35 15
420 300 120

120
160
200
400
450
475
600

70
105
160
275
300
325
420

100
140
175
350
400
425
540

50 20
75 30
100 40
200 80
225 90
240 100
300 120

Kjer se obstoječa namembnost ne sklada s predvideno
namembnostjo v prostorskem aktu, se pri točkovanju zazida
nih stavbnih zemIjišč uiošteva obstojeČa namembnost.
Namembnost nezazidanega stavbnega zemljišča je dotočena z
izvedbenfm prostorskim načrtorn oz. s pravnomočnim loka
cijskim dovoljenjem.
9. Čten
Nepokrita skladišča, proIzvodni obrati In de!avnlce naprostern,
površine za statne deponije materlalov, kamnolomi, peskokopl,
Interna parkirišČa, javna parkirišČa, za katera se plačuJe
parkirnlna au najemnina, tržnice na javnih površlnah, za katare
se plačuje najemnina, tenika IgrišČa, golf Igrišča In dwgi
športnl obJekti In površine, kampi, hlpcdroml, odprti bazeni in
kopaiišČa, So po tem odloku poslovne površine In se jih tečkuje
po stopnJah Iede na tego oz. namembnost zemljišča v tabell Iz
8. Člena tega odloka.
10. člen
Za poslovne površIne lz 9. Člena, kJ presegajo 2.000 m
2
na zahtevo zavezanca, lahko otČInskI svet, na podlagl
predhodnega mnenja rIstoJnoga občinskega organa za
urejanje prostora, delno znlža število točk.
11. Člen
Sn,otrna uporaba emljišČa se med š faktorjem izkorišČenosti
zemijišč, ki predstavlja razmerja med bruto za2ldano površino
obstojeČih objektov In površlno s pistorskIm dokumentom
zaokroženega območja ter se tečkuJe po naslednjl tabeti:
Faktor izkoriščenostl zemljišča
do 0,2
do0,4
do0,6
do0,8
nad0,8

Števiio toČk za narnembnost
A
B
C
D
E
120
60
30
15
O

100
40
20
10
O

80
20
10
5
O

40
10
5
0
O

10
5
O
O
O

12. Člen
Za poslovne dejavnosti, gostinstvo, trgovino In storttve tar
komercialne športne dejavnosti (dejavncistl namenjene prIdo
bitveni dejavnosti) se pri uporabi stavbnega zemljišča upošte
vajo izjemne ugodnosti lokáclje poslovnoga prostora gtede na
možnost ustvajiánja dohodka. Kot Izjemno ugodne lokacije se
ŠtejeJo: pridobitne športne In rekreacljske površlne z 200 m
obrobnim pasem, obmoČja A In B tar mejnl prehodi.
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Namembnost, dejavnost
A B
Finančno posredovanje, menjalnicé, igral
nice, posiovne storitve, kornercialne 360 320
športne površine In objekti ž1Čnice, vlečnica) trgovina na drobno Z mótornimi
gorivi, specializlrane prodajalne z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijaČami In druge
speciatizirane prodajalne (npr duty free
shop) ltd.

C
250

Točenje paČ in napitkov, storitve pro- 260 230
hrano In druge gostinske storitve, odda
janjo sob (penzionl, apartmajki objekte
hotelske storitve, tUrlstlčno posredovanje
ltd.

180

Obrtne pridobltvene storltve, salonl za 230 200
osebno nego, zasebne zdravsWene usta
nov, t,ovina na drobno z žMli pijačami In
tobakom.

150

13. člen
Nadomestilo se obračuna tudi za uporabo javnih površin za
namene določene v tabeli, kJ so znotraj mej območij A, B In C.
števiio točk
C
B
A
Stojnlce In kioskl na tržnici In na za to 600 540 420
doloČenih prostorih, sejmih, zabavnlh sil
športno-rekrativnth priredltvah, točilnice na
prostem
Dejavnost, riamen uporabe

Obrtne storive, poslovna dejavnost, SBi- 400
mišča

350 200

Začasni gostinskl In turlstičnl objekti, 350
objektl za reklamo, gostlnski vrtovi In
druge površine, kJ se uporabljajo za
strežbo na prostem

300 170

K javni površinl, ki se uporabtja za namene navedeno v tabell,
se šteje tudl powšlna, kJ je potrebna za redno opravijanje
dejavnosti, In kJ jo doIočI tastnlk oz. upravljalec Jayne površlne
ob oddaji zemljišča v začasno uporabo.
V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
14. člen
Mosečna višina nadomesttla za zazldano stavbno zemljlščo se
odmerja od stariovanjske alt poslovno površfne zavezančevega
objekta oz. nepremlČnlne, ozlroma se vrši Izterjava PO predpislti
o davčnem postopku.
Višina nadomest]Ia se doIočI tako, da se stanovanjska sil
posiovna površina (odmerena v kvadratrilh metrh rn“
pomnoži s skupnim številom točk ugotovljenih po merilih lz 6.,
8., 12. In 13. člena tega odloka In z vrednostjo točke za izračun
nadomestlla.
-

15. člen
Mesečna vlšIna nadomestiia za nezazldario stavbno zemIJišČe
se odmerja od kvadratnega metra površlne, kJ je po
prostorskem lzvedberiem načrtu določena za gradnjo ozlroma
za katem je pristojnl oran Izdal lokacijsko dovotjenje.
Višina nadomestlla se določI tako, cla se stupno števllo točk
ugotovljenih po merilth iz 6., 8., 12. In 13. čtena tega odloka
pomnoži s površlno nezazldanega stavbnega zemljlšča In z
vrednostJo tečko za Jzračun nadomestila.
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iB. dien
Za uporabo Javnlh površln se doiočI v,šina nadomestitatako
da se števltu točk Iz 14. člena prištejejo točke za kóňtjhéJno
opmmljenost Iz 6. člena tega odloka.
2
Ta vsota se pomnožl s števltom dni uporabe zemljlšč, s ni
uporabljene površine In z vrednostJo točke za lziačun
nadomestita.
17. čten
Vrednost točke za Izračun nadomestlla za zazidano In
nezazldano stavbno zemtjlšče, na predlog župana, določl do
konca teta za naslednje lete s sk]epom Občinski svoL občlne
Kranjska Gera. Vrednost tečko je Iahko različna za zazldano In
nezazidano stavbno zemtjiščo oz.za posamezne namembnos
ti. Vrednost točke se polletno valorlzira na podlagi Indeksa rastl
cen na drobno po podatklh Zavoda za statistiko Republiko
S1oveno. Višino tako dotočeno vatarizace vrednosti točke
doIočl z odredbo župan.
18. člen
Nadomestllo se plaČu]e mesečno au tiimesečrio. lzpostava
republiškega organa, prlstoJnéga za Jayne prihodke izda
zavezancem odločbe o odmeri nedomastila oz. določi
mesečne sil trimesečne akontace nadorcestila za tekoče teto
na podlagi dotočeno vrednostl točke, nieril za lZť
nadomestila ter druglh podatkov, kj So jim Jih zavezanci(
sporočiti au 1cl jih ta Izpostava Izbere PO uradnl doižnosti.
Za yse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, Izterjavo,
odplsom zaradi nelzterlJivosti, zastaranja In plačlIa obrostl v
zvezi z nadomestllom se uporabljajo določbe zakona o davkih
občanov.
19. člen
Zavezanec do plačita nadomostila po toni odloku je neposredni
uporabnik zemIJlšča, stabe alt dola stavbo In drugega objekta
(imetnlk pravice razpolaganja, oziroma Iastnlk, najemnik
stanovanja ozlroma poslovnega prostora).
20. člen
Za Izračun nadomestlla se uporabljajo uradni podatkl In
evidence. Če poclatkl Iz prejšnjega odstavka niso dostopni jó
zavezariec dolžan na poziv prlstojnega občiriskega organa, v
roku trldeset dni Od prejema poziva, posredovati verodostojne
podatke, ki omogočjo odmero nadomestila. Če zavezanec tah
podatkov ne posieduje v predpis3nem roku, Izda ObčinskI svet
sklep, s katerim določI vlšlno akontacUe za hadomostito, kI Jo
zavezanec piačuje mesečno. Akontaclja za nadomestilo se
plačuje do izdaJe odióčbe o plačllu nadomestlla, lzdario na
podlagl verodostojnih podatkov. Zavezancl so dolžni sporri
občini spremembo vrste dejavnosti, spremembo poslot(
starlovanjske površlne, paiudl yse ostaie podatke In obta,
kl vplivaJo na odmero nadomestlia.
IV. OPROSTIWE PLAČILA NADOMESTILA
21. člen
Poleg primerov navedenlh v prvem In drugem odstavku 59.
člena zakona o stavbnlh zemljlščlh so zavezanci tahko
oproščerii ptačevanja nadomestita v nastodnjih piimwih:
če zavezanec prejema staJno soclalno pomoč,
zaradl etementarnih In druglh nezgod,
Zavezanci se, na tasmo zal,tevo iahko oproščenl p!ačila
nadomestila, delno alt v celoti.
-

-

22. čten
o oprostitvi plačita nadomestila, na podtagi zahtevo zavezanca,
v, prlmerih iz prajšnjega člena tega odloka, na podlagi
predhodnega rnnenJa prlstojnega občinskoga organa za
urejarije prostora, odtoča QbčInskl svet občino Kranjska Gora.
23. člen
zemijlšča za stanovanjske,
stavbnega
pri
uporabi
Za motenost
počltniške, gostinske, športne In rekreacijske namene es
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tJRADNI VESTNIK GQRENJSKE

doioČljo negativne toČke giade na staleri prekoniern hwp In
on,snanpst zrnka (Čez prédpisane stándarde) ter estetsko
v1zuaoe omejltve.
Matenost se ovrednoti z
nasiednjimi toČkarni:
5
obmoČjek
120
obmoČJe B:
90
območje C:
60
ostaia območja 30
Negativrie točke za motanost se doIoČo tako, da se upošteva
stvania površina zemjišČa, ki je noposredno izpostavljena
prkomemem hnpu, onesnaženosti zrnka au estetsko-vizuaí
nimi niotnjamj (omejltvami). O doíočanju negativnih toČk za
matenost pri uporábi stavbnega zemIjišČa, na zahtevo
ZaVezanca, odloča ObČiriski svet občine.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. Člen
Z dnem uveljavitve tega odloka rta območju občine Kranjska
Gora se preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišČa nokdanje občine Jesenice (UVG 3/87. 21/
83 In UL RS 20/93).
25. Člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnam vestniku
Gorenjske, uporablja pa se od 01. 01. 1997.
‘

Kranjska Gora, 27.11.1996
šta 467/2-8/96-M

Župan:
Ježe Kotnik Lr.
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•Predsednik Sveta:
Jože Zupančič i.r.

Gorenjski GIas Uradni vestnik Gorenjske
številka 35

27. docembra 2005

LETO: X)(XVIII

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnern vestniku Gorenjske,
uporablja pa se od L 1. 2006 dalje.

VSEBINA
OBČINA KRANJSKA GORA
SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI KORISTNE STANOVANJSKE
POVRŠINE, CENI ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE IN POVPREČNII-l
STROŠKOV KOMUNALNEGA UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2006
SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O
KOMUNALNII-l TAKSAH V OBČÍNI KRANJSKA GORA ZA LETO 2006
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBN EGA ZEMUIŠČA
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2006

Župan:
Juro Žerjav, prof.

Številka: 002/5-1/2005-M
Datum: 20. 12. 2005

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS 110/2002,
102/2004) tar 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (UVG 17/1999,
28/2000, 15/2002), je Občinski svet Občine Kranjaka Gora na 31 seji dne
19.12.2005 sprejel

Odlok o spremembah In dopolnttvah Odloka o nadomestllu za
uporabo stavbnega zemIJIšČa
°L XoO‘

‚

L

K,nĚ.J‘ 0o,

1. Člen

Na podlagl 6. Člena Odloka o povprečni gradbeni cafli koristne stanovanjske
površine, cent za stavbno zemljlšče in povprečnih straškov kamunalnega Ura
janja stavbnih zemIjišČ v ObČinl Kranjska Gora (UVG 30/2000), tar 16. Člen
Statuta občina Kranjska Gora(UVG 17/1999, 28/00, 15/2002) je Občinaki svet Občina Kranjska Gora na svoji 31. seji dne 19. 12. 2005 sprejel
SKLEP
o povprečnl gradbenl cenl koiistne stanovanjske površlne,
cenl za stavbno zemljlščo In povprečnlh straškov komunalnoga
urejan]a stavbnlh zemIjIšČ v ObČIni Kranjska Gora za Ieto 2006

poťtuq

novahjsle re qi tanovan
gradnje) i poslovni
\‘skladu z
ielovnega

l‘

I.
casa v sKiaau zveljavniml predpisl.
L

1. člen
Izhodiščna cena za 1 m2 koristrie stanovanjske površine, lzračunane po
standardu SIST ISO 9836 za III. stopnjo opremljonosti, broz straškov komu
nalnega urejanja In broz ceno atavbnoga zemljišČa na dan 31. 12. 2005
znaša 190.217,00 SIT.

2. člen
V 8. členu se v skuplni A-STANOVANJSKI NAMEN, obstoječe točke za
počltnlšld namen a2) nadomeatijo z novim številom točk:
D
E
C
B
A
1800 1620 1260 900 360
a2)Počitnlškinamen

2. člen
Povprečni stroški komunainega urejanja stavbne9a zemljišča za III. stopnJo
opremljenostj In gostoto riasetjenosti 100-200 prebivaicev ria hektar znašajo
26.630,00 SIT za 1 m2 uporabne površine In sIcer
za komunalne objekte in napravo v indMdualrii rabi 12.030,00 SIT/m2
za komunaino objekte In napravo v kalektivni rabi 14.600,00 SIT/m2.

Za skupino a2) se dada nova skupina a3) stanovanja v poslovnih prostorih z
naslednjim številom točk:

-

Črta se besedilo drugega (predzadnje9a) odstavka 8. Člena.

-

3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestnlku Gorenjsko,
uporabljapaseod 1.1.2006.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske,
uporablja pa se od 1.1.2006 dalje.

Št.: 002/6-1 /2005-M
Datum: 20. 12. 2005

Štsvllka: 002/4-1 /2005-M
Datum: 20. 12. 2005

SKLEP
o določitvi vredriosti toČke po Odloku o komunalnlh taksah
v ObČInI Kranjska Gora za loto 2006

[1

ŽUPAN
Jura Žejav, prof.

Župan:
Jura Žerjav, prof.

Na podlagi I. Člena Odloka o komunalnlh taksah V Občlni Kranjska Gora (UVG
34/1995, 12/1996, 36/1996, 48/1997, 9/1999) In 16. člena Statuta
Občino Kranjska Gom (UVG 17/1999, 28/2000, 15/2002) je občinski svet
Občino Kranjska Gorana svoji 31. seji, dne 19. 12. 2005 sprejel

J

‘

1. člen
Besedilo 3. 0 stavka I. člena Odloka o komunalnih taksah v ObČlni Kranjska
Gora se spremeni In novo besedilo glasl:
Vnadnost toČke za loto 2006 znaša 12,3 1 SIT.

Na podlagi zakona o nanciranju občin (Ur. list RS št. 80/94, 45/97, 56/98,
1/99. 59199, 61/99, 79/99 in 89/99), Zakona o javnih flnancah (Ur.
list RS št 79/99, 124/00 79/01 in 30/02) In 16. Člena statuta občino
Krarijska Gom (UVG 17/99, 8/2000 In 15/2002) je občinski svet Občino
Kranjska Gorana svoji 31. seji dne, 19. 12. 2005 aprejal

ODLOK O PRORAČUNJ OBČIN E KRANJSKA GORA
ZA LETO 2006
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za pruračun občino Kmnjska Gom za lato 2006 (vnada
ljevanju: proračun) določajo višina proračuna, postopki Izvrševanja proračufla
tor obseg zadolževanja In poroštev občine In javnega sektorja na ravnl
občino.

‘.JLI OJI

LII IILIIlI

?

4-II. LI%I

V L.%J I lUIS ‘.151 IL_I1lJ%JISI_

-

CLI. IS. CUUO

1

Na podiagl 281. člena Zakona o graditvl obJoktov (Ur. listRS 110/2002) tor 16.
člena Statuta občino Kranjská Gora (UVG 17/1999, 28/2000 In 15/2002), je
ObčInski svet občino Kranjska Gora ria 9. seji dne 13.10.2003sprejel
-

Na podlagi Zakona o Javnlh uslužbencihjUr.l. RS, št. 5 6/2002) In na podlagl 11.
člena Statuta občino Naklo (LNG, št. /03) je občlnski svet na svoji 8. seji dne
21.10.2003 sprejel

QDLOK O SPflEMEMBAH IN DOPOLNITVAI-I ODLO O NADOMESTILU
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V 013Č1N1 KRANJSKA GORA

Sklep
O RAZVELJAVITVI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM
PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE NAKLO

•1 čji

V Odtoku o nadomestilu za uporabb-stavbnegs zomijišča (LJVG 47/1996)sev 2.
členu vejica nadomestill s piko, besediio za vejico pa črta. Doda pa se nov drugi
in tratil odstavek:

1. člen
Razveljavl se Odiok o organlzaciji In deiavr,em področju občinske uprave občino
Nakio objavljen v Uradnem vestňlku Gorenjs.ke števiika 30/97 z dne 30.05.1 997
z vsemI kssnejšimi spromembarnl In dopolnltvami.

VZO azJdana savbnazemljš.sjo tem členu, štejejo tista-zemljišča, na kate
nh so gradbene parcele z z jerjInnl stavbami In gradbenimi inženirskimi objekti
Id niso objéktl gpodarake J ielnfrastnikture In tista zemijišča, na katerih seje
na podiagi dokončnega gradeneQa dovoljenjazačelo z gradnjo stavb In gradbe
gcspodarake]avne Infrastrukturo. Čo do
nlh.Inžen!rskih jdv, Id
iočena stavba gradbeno paiefse nimadolocene s do njene doiočltve za za
zidanosta,bno zeintjiše šte! tFstl del.pbvršine zemljiške parcQie, na katani stoji
talšna stavba (fundu) porí,iiožea.s faktoijern 1,5, preostali dol površirie takš
ne zmliiške parcelepa se šIeje4a pezazidano stavbno zeniljišče.

2. ČIeIi

-

Občlnska uprava In deiavnio področje ob‘Insk uprave se organlzira v skladu z
Zakonom o javnlh usiužbencih (Ur.l.RS, št. 6/2002) In vsemi podzakonsklmi
aiJti, ki lzhajajo Iz omenjenega zakéna
I

‚

3. člen

ZanezdananazejIjtščse.po tpm členu š!ejejo tista zemljišča, za katenajez edboiimpitornldm )tom dotočeno, dajo nanjih dopustnia gradnja
stanovonjskih irippsionih stavbki niso namenjenepotrobe zdrávstva, sociai
nega In otroškegii:varst ;.šolstva kulturo, zllanostL*porta in jayne uprave In da
je na řijih dcpustnagradnja gradlen!h inžonlrskilj objektov, ki niso objokti gospo
darskejavne inf
kture.intuďniso namohje.al ža porebe zdravstva, socialne
ga In otroškog vrstva, šolstva, jwlturo, znanosti, športalni Jayne uprave‘.
I

•.

Sklep se objavlvUradnem vostniku Gorenjske In veijaa dňem objave, upórablja
pa se začne s 01 :01.2004.
‘

Števlika: 12/54-468
Datum: 21.10.2003

‘

ŽUPAN OSČINE NAKLO:
IVAN ŠrULAF1

-

.

2. člen.
V 4. členu se dpa:npv odatavk, ki glasi:
‘Grafične karto áz!dariih In nozazidaziih stavbriih zemljišč o lzdelane v digitalni
obliki na katastrkipodIagl DKrt Karto vzcIržuj Odde!ék za‘okoijě In prostor Ob
čino Kranjska Gojtr
.v
-

•-

-..

Na p6‘dlaglZakona o Iokílnl samoupravl (Uradnl list RS št.: 72/93, 57/94,
14/95 -20/Ď8 63/ď5 73/95 9/96 70/D7 10/98 In 74/98) In Zakona o Ii
nanclranju oóln-(Uradnl list RS št.: 80/94, 46/97,87/97, 56/98, 59/99,
61 /99-odtočba US) gekona ojaviiih Inajicah (Urednl list RS št 79/9 9 124/00
In 79/d1)áttia Občino Naldo (UVG, Št.?9/03) je ObinskI svet občino
Naldo na 8: sáH dné 21:10.2003 soneieľ

.

3 clen
V 7. člonu ée v tokJ6)a besbdami v apar iiaJskjobjeIroda vejica In na
siednje besedo, poČitnika staijovanja prvnIh osob
:;..•
Jf člen-——
V 14, čtenu danppdstek
niadomestila 7.a zazldano.stbiio zernIiišče gradnp v m2 se pornnoži.s številom točk
-

-

-

1

‚.

.

.

-
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apodnJe•tabeto1n,zdň
s
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ODLO
árebalanisu proračuna občIro Nakloza lato 2003

‚

-
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Pmračun obČlne Naklo za teto 2003 po rebalansu znaša
A.

.

.

--

-.

Štav, očk.1?L

-.

ObmočjoA
ObmočjeB
Obnio6joC
ObmočjoD
OmoČjeE

-

:;

.

..

.

..-

-

.

5. člen
V 15: členu se črta drugi cdstavk in se ga nadomestl novlm besedliom:
“Vlčina nadomostila za nezszidano stavbno zemljišče, se Izračuna tako, da se
povrčina V m2 ponnoži s štavilom točk iz tabele“A“ torz vrednostjo točke“.
6.člen
Ta odlok začne vďjátl prjsti dan po objeviv Uradnem veátriiki Goronjske, upo
nabIje pa se Od 1.1:2004 dalje.

št.: 00214-1/03-AJ
Datum: 14.10.2003

I..-

‘pnihodid

II:
lil.

óddď
proačunski presežek (1.-II.)

B.

RäČďn J1ii,Čnťh te!jatev In nalažb
prejta voČHa danih posojll
poveČanija IapitaJskih deiežev
presežek (IV.-V.)

IV.
V.
Vl.

J
-

674.770.000100 SIT(
749.472.000,00 SíF‘-74.702.000100 sír

‘

‘

‚

‘

-

2.920.00000 SIT
0,00 SIT
2.920.000,00 SIT

VII.

SIwpnl pilmaiijkljaj
(piihodkl minus odhodki ter saldo prejetih.
In danih naložb ((I+IV)-(Il+V))
Vlil. Sredstva ria računih 31.12.2002
‚
.

-71.782.000,00 Sír
71.782.000,00 Sír

2.člon

Bilanca pijhodkov In odhodkov proračunia občino Naklo za lato 2003 je sestavni
del toga sldepa.
ŽuPAN
Juro Žerjav, prof.

3. Člen
Ta odlok začne veljsti naslednji dani po objavž v Uradnem vestniku Gorenjske,
uporablja pa se od tt.2003 dalje.
i/51-475
števíjká: 1
Datufl-21 .1 0.2 003
I.,

1‘

ŽUPAN OBČINE NAKLO
Ivan štular l.n

Stran 8084

2866.

I

Št. 73

Uradni list Republike Sloveníje

I 30. 9. 2015

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena —javnega dobra
v lasti Občine Miren Kostanjevica

(Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89, Uradni list RS, št. 24/92
odl. US), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zako
nao graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 102/04
uradno prečiščeno besedilo, 92/05 lIC-B, 111/05 odl.
US, 93/05 ZVMS, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10
ZRud-1, 76/10 ZRud-1A, 20/11 odl, US, 57/12. 110/13,
101/13 —ZDavNepr, 22/14 odl. US in 19/15), 29. člena Zako
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 —ZUJF), Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča s spremembami in dopolnitvami
(UVG 47/1 996, 33/2003, 35/2005), ter 16. člen Statuta Občine
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 36/12)
je občinski svet na 7. redni seji dne 23. 9. 2015 sprejel

—

-

—

—

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 UPB, 92/05 liC-B, 111/05 odl. US,
odl. US, 126/07, 108/09, 61/10
93/05
ZVMS, 120/06
odl. US, 57/12, 110/13,
ZRud-1A, 20/11
ZRud-1, 76/10
odl. US in 19/15) In 17. člena
101/13
ZDavNepr, 22/14
Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07,
69/l 4, 93/1 4) je Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na
11. redni seji, dne 23. 9. 2015 sprejel
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena —javnega dobrav lasti
Občine Miren Kostanjevica
1. člen
Nepremičnine:
parc. št. 41210 k.o. 2324— Orehovlje,
parc. št. 377/0 k.o. 2324— Orehovlje,
parc. št. 256/2 k.o. 2324— Orehovlje,
parc. št. 1031/0 k.o. 2334— Lipa,
parc. št. 1692/0 k.o. 2330— Sela na Krasu,
parc. št. 1700/0 k.o. 2330— Sela na Krasu,
parc. št. 1731/1 k.o. 2330— Sela na Krasu,
parc. št. 1749/0 k.o. 2330 Sela na Krasu,
parc. Št. 1747/4 k.o. 2330— Sela na Krasu,
parc. št. 1745/1 k.o. 2330— Sela na Krasu,
parc. št. 1731/2 k.o. 2330— Sela na Krasu,
parc. št. 1734/0 k.o. 2330— Sela na Krasu,
parc. št. 1735/0 k.o. 2330— Sela na Krasu,
parc. št. 1739/1 k.o. 2330— Sela na Krasu,
parc. št. 3174/0 k.o. 2332— Kostanjevica na Krasu,
parc. št. 3172/0 k.o. 2332— Kostanjevica na Krasu

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
javnega dobra v lasti Občine Miren Kostanjevica.

—

-

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava zda ugotovi
tveno odloČbo, s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine iz
prejšnjega člena status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena v lasti Občine Miren Kostanjevica.
Odločba se po pravnomočnosti pošIje v izvršitev zemlji
škoknjižnemu sodišču, kj pri predmetnih nepremičninah zazna
muje navedeni status.
-

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-46/2015-1
Miren, dne 23. septembra 2015
Župan
Občine Miren Kostanjevica
Mauricij Humar Ir.
-

KRANJSKA GORA
2867.

—

—

—

—

—

OD LOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Kranjska Gora

-

—

—

—

—

—

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Kranjska Gora

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97), Vl. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih

1. člen
V 2. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Kranjska Gora (v nadaljevanju: odlok), se
doda četrti in peti odstavek:
»(1) Občina za namene nadomestila za uporabo zazida
nega stavbnega zemljišča brezplačno pridobi podatke katastra
stavb. Občina mora v namene nadomestila za uporabo zazida
nega stavbnega zemljišča uporabiti podatke, ki so vpisani v ka
taster stavb kot katastrski ali registrski podatki v skladu s pred
pisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. Občina za namene
nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča lahko
uporabi tudi podatke katastra stavb, ki so prevzeti iz drugih
evidenc. Podatke o površini zemljiških parcel, ki so vključene
v območja, za katera je občina določila, da se na njih plačuje
nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, pa
pridobi občina tudi brezplačno iz uradnih evidenc o zemljiškem
katastru. Če fundus stavbe ni evidentiran v zemljiškem katastru
kot samostojna zemljiška parcela ali del parcele, se za takšen
fundus šteje tloris stavbe iz katastra stavb.
(2) Občina obvesti lastnike stavb in delov stavb o po
datkih, ki še niso vpisani v kataster stavb kot katastrski ali
registrski podatki, ter z njimi povezanih gradbenih inženirskih
objektov, ki niso objekti gospodarske Jayne infrastrukture (v
nadaljnjem besedilu: zavezanci za plačilo nadomestila za upo
rabo zazidanega stavbnega zemljišča) o podatkih za odmero
nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča, ki jih
pridobi na način, kot to določa prejšnji odstavek, z javnim na
znanilom. Javno naznanilo, ki sega objavi na krajevno običajen
način, mora vsebovati navedbo, da se razgrinjajo podatki za
odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemlji
šča, kje in kdaj 50 takšni podatki na vpogled ter jih seznanijo z
možnostmi dajanja pripomb.
(3) Če se zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča s podatki občine ne strinja,
mora v roku enega meseca, od javnega naznanila, predlagati
vpis novih podatkov ali predlagati vpis sprememb podatkov
katastra stavb pri pristojni geodetski upravi v skladu s predpisi,
kj urejajo evidentiranje nepremičnin.
(4) Če zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča ne predlaga vpisa novih ali
spremenjenih podatkov v skladu z določili prejšnjega odstavka,
se šteje, da so podatki občine pravilni.
Glede na to, da objekt v času gradnje še ni vpisan v Ka
taster stavb. obveznost plačila za zazidano stavbno zemljišče
pa je že nastopilo, se podatki o neto tlorisni površini objekta
vzamejo iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.«
2. člen
V 7. členu odloka sev točkiAl) doda drugi odstavek:
»Razvrstitev posameznega stanovanja ali stanovanjske
stavbe v to skupino je možna pod pogojem, da zavezanec za
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odmero NUSZ predmetno nepremičnino uporablja za stalno
prebivanje, kar se dokaže s potrdilom o prijavi stalnega pre
bivališča au z vpogledom v Centralni register prebivalstva.«
Besedilo točke A2) se dopolni tako, da se za besedo
prebivanje naredi vejica in nadaljuje: »stanovanja, stanovanj
ski in večstanovanjski objekti pravnih oseb, opuščeni objekti,
novogradnje ter ostala stanovanja in stanovanjski objekti, ki jih
zavezanci ne uporabljajo za stalno prebivanje, kar se ugotavlja
z vpogledom v Centralni register prebivalstva. V večstanovanj
skih objektih lahko isti zavezanec, kot fizična oseba, uporablja
samo eno stanovanje za stalno prebivanje (kar dokazuje s
potrdilom o prijavi stalnega bivališča), ostala stanovanja pa se
razvrščajo v skupinoA2).«
Točka »A3) stanovanja v poslovnih prostorih« se črta.
Vtočki B6) se črta besedilo: »počitniška stanovanja pravnih oseb.«
3. člen
V 8. členu se »točke za skupinoA3) črtajo«.

4. člen
V 14. členu se v drugem odstavku za številko 8., doda
Številka »11.,«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se Od 1. 1. 2016 naprej.
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3. člen
(1) Upravičenci so fizične in pravne osebe, kj na območju
Občine Kranjska Gora obnavljajo fasade na objektih in imajo
ustrezna soglasja in dokazila za obnovo fasad.
(2) V primeru, da je prijavitelj solastnik objekta, je treba
predložiti pisno soglasje solastnika, da soglaša z obnovo.
(3) V primeru etažnih lastnikov lahko prijavo za sofinan
ciranje na podlagi tega pravilnika oddajo le vsi etažni lastniki
oziroma v njihovem imenu upravnik stavbe ali druga fizična
oseba z ustreznim pooblastilom.
(4) V primeru, da je prijavitelj najemnik objekta, je treba
predložiti pisno notarsko overjeno soglasje lastnika S pogoji.
(5) Sredstva po tem pravilniku se gospodarskim subjek
tom dodeljujejo po pravilu de minimis in skladno z Uredbo Ko
misije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

POSTOPEK PRIDOBIVAN.JA SREDSTEV
4. člen
(1) Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa,
kj se za posamično proračunsko eto objavi na spletni strani
Občine Kranjska Gora in na krajevno običajen način.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj:
naziv in sedež podeljevalca sredstev,
predmetjavnega poziva,
višino sredstev, ki se razpisujejo,
rok za prijavo in način oddaje vlog,
rok, v katerem bodo prijavitelji obveŠčeni o izidu prijave,
navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
navedbo dokumentacije, kj mora biti priložena k vlogj,
navedbo meril in način dodeljevanja sredstev upravj
čencem,
druge potrebne podatke.
—

Št. 002-6/2005-2
Kranjska Gora, dne 23. septembra 2015

—

—

—

Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat Ir.

—

—

—

—

—

2868.

Pravilnšk o sofinanciranju obnove fasad
na objektih v Občini Kranjska Gora

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora
uradno prečiščeno besedilo (UPB1, Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 43/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska
Gora na 7. redni seji dne 23. 9. 2015 sprejel

—

5. člen
(1) Na podlagi objavljenega javnega razpisa prijavitelji
oddajo vlogo z vso zahtevano dokumentacijo.
(2) Vloga mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
podatke o prijavitelju (jme, priimek, naslov, davčna šte
vilka, številka bančnega računa),
podatke o objektu,
opis del,
seznam upravičenih stroškov,
obvezne priloge.
—

—

PRAVI LN 1K
o sofinanciranju obnove fasad na objektih
v Občini Kranjska Gora
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Namentega pravilnika je spodbujanje obnove objektov
v smislu urejenosti zunanjega videza objektov in naselij, priori
tetno pa obnove in oživljanja vaških jeder na območju Občine
Kranjska Gora.
(2) Občini Kranjska Gora je v interesu spodbujanje obno
ve fasad na objektih na celotnem področju občine, še posebej
v območju vaških jeder.
(3) Ta pravilnik določa: upravičence do pridobitve sred
stev, pogoje in merila, postopek pridobivanja sredstev in nadzor
nad porabo sredstev.
2. člen
Finančne spodbude iz tega pravilnika predstavljajo nepo
vratna sredstva in se zagotovijo v proračunu Občine Kranjska
Gora v višini, določeni z odlokom o proračunu Občine Kranjska
Gora za vsako posamezno proračunsko eto.

—

—

—

6. člen
(1) Postopek javnega razpisa jzvede komisija, ki jo za
vsak razpis posebej menuje župan. Komisijo sestavljajo trije
člani.
(2) Komisija po izteku vsakega razpisanega roka vloge
odpre in jih obravnava.
(3) V primeru nepopolne vloge komisija prosilca pozove,
da jo v določenem roku dopolni. Če prosilec vloge v navede
nem roku ne dopolni, se vloga kot nepopolna zavrže.
(4) Popolne vloge komisija ocení na podlagi meril iz
8. člena tega pravilnika.
(5) Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev,
ki ga pripravi komisija, občjnska uprava uda sklep o dodelitvi
sredstev. Zoper navedeni sklep je možna prítožba županu
občine.
(6) Upravičenec je po preteku pritožbenega roka dolžan
skleniti z občino pogodbo o sofinanciranju, v kateri se določijo
medsebojna razmerja. S pogodbo se tudi določi, da upraviče
nec finančna sredstva odobrena s pogodbo, pridobi šele po
zaključku vseh del ter terenskem ogledu komisije imenovane
s strani župana. Če se upravičenec v tem roku ne odzove na

