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Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93. 
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96. 
26/97, 70/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) in 5. ter 15. člena statuta Občine 
Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske št. 10/99) je občinski svet Občine Jezersko na 
9. redni seji dne 4.11.1999 sprejel 

O D L O K 
o grbu in zastavi Občine Jezersko 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta odlok ureja obliko in način uporabe grba in zastave Občine Jezersko. 

2. člen 
Grb in zastava Občine Jezersko se smeta uporabljati le v obliki in z vsebino ter na 
način, ki je določen s tem odlokom. 

3. člen 
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del 
tega odloka. 

4. člen 
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti nepri
merna za uporabo (obledelih barv, strgana, zmečkana, umazana, itd). 
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da ško
duje ugledu občine. 
Če organ, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka, ugotovi, da se grb in zasta
va uporabljata v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odredi takojšnjo 
odstranitev grba in zastave. 

5. člen 
Grba, zastave ali njenih sestavnih delov se ne sme uporabljati kot znamko, model ozi
roma vzorec ter za označevanje blaga in storitev. 

GRB 

- v prostorih in na poslopju, kjer je sedež občine. 
- na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene name

ne uporabljajo občinski organi in občinska uprava, 
- na svečanih sejah občinskega sveta, 
- ob sprejemu uradnih delegacij v občini, 
- na prireditvah, ki predstavljajo občino, 
- na listinah, ki jih izstavlja ali podeluje občina v slovesni obliki, 
- v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok. 

7. člen 
Grb se lahko uporablja: 
-ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih 

tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se obči
na predstavlja, oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takih shodov, 

- na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine Jezersko. 
- v drugih podobnih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom in če tako 

odloči župan Občine Jezersko. 

8. člen 
Uporabo grba v namene izven določb 7. člena tega odloka dovoljuje župan. 
V dovoljenju prejšnjega odstavka se lahko uporaba omeji samo za določen namen ali 
za določen čas. Dovoljenje se prekliče, če uporabnik ne upošteva pogojev, ki so v 
njem zajeti, če ne skrbi za primeren videz grba ali če s svojim poslovanjem krni ugled 
občine. 

9. člen 
Če se grb Občine Jezersko uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spre
daj vselej na levi strani; izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske obči
ne, grba tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku pred
stavnika druge slovenske občine, tuje države ali občine 
Če se uporablja z dvema drugima grboma oz. znakoma, mora biti grb Občine Jezer
sko na sredini. 
Če se grb uporablja skupaj z več drugimi grbi ali drugimi podobnimi znamenji, je grb 
Občine Jezersko: 
1. če so grbi ali znamenja razvrščeni v krogu v sredini. 
2. če so grbi ali znamenja razvrščeni v polkrogu v sredini polkroga, 
3. če so grbi ali znamenja razvrščeni v koloni na čelu kolone. 
4. če so grbi ali znamenja razvrščeni v vrsti na prvem mestu, oz. gledano od spre

daj, na levi strani, 
5. če so grbi ali znamenja razvrščeni v skupine na čelu skupine. 
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka veljajo samo, če gre za uporabo grba 
Občine Jezersko in drugih grbov na območju Občine Jezersko in se ta ne uporablja 
skupaj z grbom Republike Slovenije. 
V kolikor se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije velja način, ki ga določa 
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 67/94). 

III. ZASTAVA 

10. člen 
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež Občine Jezersko. 
Zastava se izobesi: 
- ob prazniku Občine Jezersko, 
- ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občin

skega pomena, 
- ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skup

nosti, 
- ob drugih podobnih priložnostih. 
V primeru navedenih v drugem odstavku tega člena se zastava izobesi na poslopjih, 
javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev. 
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah, 
zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni pnredit-
vi pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske. 
Zastava na pol droga se izobesi v znak žalovanja. 
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slove
nije na način, ki ga določa zakon. 

11. člen 
Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v roku 24 ur za tem, ko je prenehal raz
log za izobešanje zastav. 

12. člen 
6. člen 

Grb se uporablja: 
- v pečatu, štampiljkah in oznakah dokumentov in znakih občinskih organov in 

občinske uprave, 

Na podlagi dovoljenja župana se lahko izdela tudi namizna zastavica Občine 
Jezersko. 
Namizna zastavica je obešena vedno navpično in se lahko uporablja v uradnih pros
torih občine, javnih zavodih ter kot priložnostno darilo. 



13. člen 
Če se zastava Občine Jezersko uporablja poleg druge zastave, mora biti gledano od 
spredaj vselej na levi strani; izjemoma sme biti na desni strani zastave druge sloven
ske občine, zastave tuje države ali občine, kadar se ta zastava uporablja ob uradnem 
obisku predstavnika druge slovenske občine, tuje države ali občine. 
Če se uporablja z dvema drugima zastavama oz. znakoma, mora biti zastava Občine 
Jezersko na sredini. 
Če se zastava uporablja skupaj z več drugimi zastavami ali drugimi podobnimi zna
menji, je zastava Občine Jezersko: 
1. če so zastave ali znamenja razvrščene v krogu v sredini, 
2. če so zastave ali znamenja razvrščene v polkrogu v sredini polkroga, 
3. če so zastave ali znamenja razvrščene v koloni na čelu kolone, 
4. če so zastave ali znamenja razvrščene v vrsti na prvem mestu, oz. gledano od 

spredaj, na levi strani, 
5. če so zastave ali znamenja razvrščene v skupine na čelu skupine. 
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka veljajo samo, če gre za uporabo zas
tave Občine Jezersko in drugih zastav na območju Občine Jezersko in se ta ne upo
rablja skupaj z zastavo Republike Slovenije. 
V kolikor se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije velja način, ki ga določa 
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 67/94). 

14. člen 
Zastava je pravilno izobešena tako, da je pritrjena za njen prvi rob na vertikalni drog 
ali sidmo vrv. Morebitni nagib droga oz. sidrne vrvi ne sme biti nižji od 45 stopinj (kot
nih stopinj) glede na horizontalo. 
Zastava je lahko napeta po svojem zgornjem robu horizontalno, zanj pripeta ali tudi 
položena. 
Če je zastava napeta, pripeta ali položena poševno, tedaj kot med njenim spodnjim 
robom in horizontalo ne sme presegati 45 stopinj. 
Vsi drugi načini izobešanja zastave niso dopustni. 

IV. KAZENSKE IN KONČNE DOLOČBE 

15. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali po
sameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom 

(2. člen); 
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za 

uporabo (prvi odstavek 4. člena); 
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da škoduje ugle

du Občine Jezersko (drugi odstavek 4. člena); 
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga ali 

storitev grb ali zastavo ali njune sestavne dele (5. člen). 
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne ose
be, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

16. člen 
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska uprava, ki daje potrebna pojasni
la, sprejema vloge, izdaja dovoljenja in vodi evidenco o njih. 

17 . člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, za Občino Jezersko preneha veljati odlok o grbu 
in zastavi Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 6/95). 

18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 015-03-05/99 
Jezersko, dne 4. novembra 1999 

Barve grba: 
modra (Pantone 2935 C) - nebo na zgornjem delu in jezero na spodnjem delu grba 
zelena (Pantone 347 C) - krog na sredini in oba hriba 
bela - v sredini gorovje in spodaj valovanje 
črna - vse linije 

(Barve so natančno opisane v priročniku CGP, ki se nahaja na Občini Jezersko. 
Uporabljajo se lahko samo predpisane barve.) 

Pomen barv: 
Modra: predvsem modrost, globina, preudarnost in znanje 
Zelena: čistost 

Bela: neodvisnost, prihodnost, svežina, prostor 

Simboli: 
Ovca - značilna žival za območje občine je ovca jezersko-solčavske pasme 
Gore - stilizirana silhueta jezerskih gora s Kočno in Grintavcem, gledano z Jezerske
ga 
Jezero - sam nastanek in ime kraja je vezano na nekdanje ledeniško jezero, na kar 
nas danes spominja umetno Planšarsko jezero 
Hribi - doline - gozdovi - zaprta jezerska dolina, obdana na vse strani s hribi in dolina
mi ter obsežnimi gozdovi 

Slap - slap Čedca je najvišji slap v Republiki Sloveniji 

Pomen (sporočilo) grba 
Grb Občine Jezersko ima več možnih pojavnosti. Vse so opisane v priročniku CGP, 
ki se nahaja na Občini Jezersko. Dovoljena je uporaba samo predpisanih pojavnosti 
grba. 

ZASTAVA OBČINE JEZERSKO 

Opis 
Zastava Občine Jezersko je modro-bela-zelena z grbom Občine Jezersko. Razmerje 
med širino in dolžino zastave je 1 (ena) proti 2,3 (dve celi tri desetine). Barve zasta
ve se vrste po temle vrstnem redu: zgornje polje je modro, srednje polje belo in 
spodnje polje zeleno. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je 
v sredini zastave in je postavljen vertikalno. Velikost grba je določena tako, da višina 
grba tvori 1/2 širine zastave. Grb na zastavi je vedno v svoji polnobarvni pojavnosti. 
Grb se ne tiska na zastavo, pač pa se mora prišiti. 

Namizna zastavica Občine Jezersko je obešena navpično, grb je postavljen vertikal
no, barve zastave pa sledijo z leve v desno: zelena, bela, modra. 

Načini izobešanja zastave so natančno določeni, vsi drugi načini zato niso dopustni. 

(Tehnični opis predpisanih barv zastave se nahaja v priročniku CGP na Občini 
Jezersko. Lahko se uporabljajo samo predpisana razmerja in barve). 

* Odlok o grbu in zastavi Občine Jezersko je bil objavljen v Uradnem vestni
ku Gorenjske št.... z dne... 

142. 

Na podlagi 4. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 15. člena 
Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/99) je občinski svet Obči
ne Jezersko na 9. redni seji dne 4.11.1999 sprejel 

O D L O K 
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila 
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ZUPAN 
OBČINE JEZERSKO 

Milan Kocjan 

PRILOGA: 

BARVNO IN GEOMETRIJSKO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA IN 
ZASTAVE 

GRB OBČINE JEZERSKO 

Opis 
Grb Občine Jezersko ima obliko ščita in je obrobljen z dvojno dvodebelinsko linijo. 
Zgornji del je namenjen nebu in obrisu gora, v sredini je zelen krog, v katerem je bela 
ovčja glava jezersko-solčavske pasme gledano s strani in pogledom v desno, spod
nji del pa je modro jezero, ki ga ponazarja valovita bela črta. Na sredini sta, poleg kro
ga, na desni in levi strani, dva zelena hriba, ki predstavljata dolino in gozdove, beli del 
pa predstavlja jezerski slap. 
Vsi elementi v grbu so obrobljeni s črnimi linijami. 

1. člen 
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje Glasila Občine Jezersko (v nadalje
vanju: glasilo). 

2. člen 
Ime glasila je: PR' JEZER, Glasilo Občine Jezersko 
Skrajšano ime: PR' JEZER 

3. člen 
Izdajatelj glasila je Občina Jezersko. 
Sedež izdajatelja glasila je: Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 57. 4206 Zgornje 
Jezersko 

4. člen 
Glasilo se uvršča med periodični tisk informativnega značaja. 

5. člen 
Glasilo se izdaja največ 4-krat letno, vendar lahko izide tudi dvojna številka ali izredna 
številka. 

6. člen 
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Jezersko brezplačno. 
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7. člen 
Naslov uredništva glasila je: Občina Jezersko, Uredniški odbor, Zgornje Jezersko 57, 
4206 Zgornje Jezersko. 

8. člen 
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku. 

9. člen 
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Jezersko, o delu 
občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih organov občine, o delu 
društev, klubov in drugih organizacij, kot tudi o hotenjih in interesih občanov. 
Izdajanje glasila mora zagotoviti objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh 
področjih življenja in dela v Občini Jezersko. 

10. člen 
Programsko zasnovo glasila sprejme župan na predlog odgovornega urednika. S pro
gramsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja glasila in vsebinska izho
dišča glasila. Sprejeta programska zasnova se objavi v glasilu. 

11. člen 
Občinski svet imenuje 4 članski uredniški odbor za izdajanje glasila z mandatno dobo 
4 leta (v nadaljevanju: odbor). 
Naloge odbora so: 
- obravnava programsko zasnovo glasila, 
- obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove, 
- obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega urednika, 
- obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom, 
- določi in sprejme cenik oglaševalskega prostora, 
- opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in uresničevanjem njegove pro

gramske zasnove. 

12. člen 
Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vpraša
nja, volitve in imenovanja. Odgovorni urednik se imenuje za mandatno dobo 4 let. 
Odgovorni urednik: 
- predlaga programsko zasnovo glasila, 
- pripravlja in ureja glasilo, 
- predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih honorarjev, reklamnih ogla

sov in drugih sporočil, 
- izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila. 
Odgovorni urednik je lahko na svojo željo ali iz objektivnih razlogov razrešen pred po
tekom mandata po enakem postopku kot je bil imenovan. 

13. člen 
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izva
jalca s pogodbo, ki jo sklene župan. 

14. člen 
Viri financiranja so: 
- proračunska sredstva izdajatelja, 
- prihodek od oglaševanja in drugih sporočil, • 
- drugi prihodki. 
Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih sredstev. 

15. člen 
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za: 
- stroške priprave in tiska glasila, 
- stroške pridobivanja oglaševalcev, 
- stroške dostave glasila, 
- materialne stroške uredništva, 
- avtorske honorarje, 
- druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanje 

glasila. 

16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 015-03-06/99 
Jezersko, dne 4. Novembra 1999 

ŽUPAN 
OBČINE JEZERSKO 

Milan Kocjan 

143. 

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
(Uradni list RS, št. 75/94) in 6. člena statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Go
renjske št. 10/99) je občinski svet Občine Jezersko na 9. redni seji dne 4.11.1999 
sprejel 

S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 

v Občini Jezersko 
i. 

Javna infrastruktura na področju kulture postane nepremičnina na območju Občine 

Jezersko, ki je bila 17.12.1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali krajevne 
skupnosti in je pretežno namenjena opravljanju kulturne dejavnosti: 
1. prostori, ki se nahajajo v večnamenski stavbi Korotan, Zg. Jezersko 57, ZKV 

340, pare. št. 163 in 367/41, k.o. Zg. Jezersko in sicer. 
- dvorana 73,09 m2 
- oder 39,48 m2 
- prostor za igralce 11,47 m2 
- predprostor - stranski 10,12 m2 
- vetrolov 4,80 m2 
- sanitarije (M in Ž) 9,30 m2 
- prostor za igralce (1) 16,96 m2 
- prostor za igralce (2) 11,47 m2 
- tuš 1,80 m2 
- prostor za kulise 24,34 m2 
- knjižnica 11,82 m2 
- skupni prostori (glavni vhod, foaje, sanitarije, prehod) 

23,63 m2 (sorazmerni del) 

II. 
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim dnem razglaša tudi oprema v tej 
nepremičnini, ki služi kulturnim dejavnostim. 

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture 
zaznamuje v zemljiški knjigi, * 

rv. 
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa ni mogoče spremeniti namembnosti brez skle
pa občinskega sveta Občine Jezersko. 

V kolikor je denacionalizacijski zahtevek rešen pozitivno v korist denacionalizacijske-
ga upravičenca in le-ta dobi objekt vrnjen v naravi, je sklep o določitvi javne infrastruk
ture na področju kulture v Občini Jezersko neveljaven. 

VI. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: skl-109/9-os-99 
Jezersko, dne 4. novembra 1999 

ŽUPAN 
OBČINE JEZERSKO 

Milan Kocjan 

* Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Jezer
sko je bil objavljen v Uradnem vestniku Gorenjske št... z dne... 

OBČINA KRANJSKA GORA 

144. 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99) in 30 člena statuta Obči
ne Kranjska Gora (UVG št. 17/99) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 
12. seji dne 08. 11. 1999 sprejel 

O D L O K 
o spremembah odloka o proračunu Občine Kranjska Gora 

za leto 1999 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 1999 (UVG št. 26/99) se 2. 
člen spremeni tako, da se glasi: 

"Proračun Občine Kranjska Gora za leto I999 obsega: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

I. skupaj prihodki 
II. skupaj odhodki 

III. Proračunski presežek 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV. prejeta vračila danih posojil 31.000,00 SIT 
V. povečanje kapitalskih deležev 6.572.000 SIT 

VI. primanjkljaj 6.541.000,00 SIT 



C.RAČUN FINANCIRANJA 

VJJ. zadolževanje proračuna 
VIII. odplačilo dolga 2.335.000,000 SIT 
IX. neto zadolževanje - primanjkljaj 2.335.000,00 SIT 
X. zmanjšanje sredstev na računih - primanjkljaj 6.554.000,00 SIT 

Primanjkljaj proračuna Občine kranjska Gora za leto 1999 se financira iz naslova pre
sežkov na računih na dan 31. 12. 1998: 
• proračun 6.490.549,30 SIT 
• krajevne skupnosti 63.610,34 SIT. 

2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

4. člen 
Tako določena povprečna gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni 
stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se mesečno revalorizirajo na osnovi 
povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS -
Združenje za gradbeništvo in IGM Ljubljana. 

5. člen 
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni ko
ristne stanovanjske površine in ceni za stavbno zemljišče v Občini Kranjska Gora za 
leto 1999 (UVG 9/99). 

6. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, upo
rablja pa se od 1.1. 2000. 

Št.: 002/16-1 /99-MP 
Kranjska Gora, 09.11.1999 

Številka: 002/2-6/99-AJ 
Kranjska Gora, dne 9.11.1999 

Župan: 
Jože KOTNIK 

Župan: 
Jože Kotnik 

145. 

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča št. U 1.45/89-21 (Ur. list RS, štev. 44/90-
2115), 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednos
ti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Ur.list SRS, štev. 8/87), ter 
16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UVG 17/99) je Občinski svet Občine 
Kranjska Gora na svoji 12 seji dne 8. 11. 1999 sprejel 

O D L O K 
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske 

površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska 

Gora za leto 2000. 

1. člen 
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračunava po 
JUS U. C. 2. 100, III. stopnja opremljenosti, brez stroškov komunalnega urejanja in 
brez vrednosti stavbnega zemljišča, znaša na dan 31.12.1999 za območje Občine 
Kranjska Gora 132.440,00 SIT/m2. 

V tej ceni predstavljajo: 

• gradbena, zaključna in instalacijska dela 87,00 %, 
• priključki na sekundarno komunalno omrežje s podpostajami in razdelilnimi oma

ricami 3,50 %, 
• funkcionalna zunanja ureditev 1,50 % 
• projektna dokumentacija in nadzor 3,00 % 
• investitorski stroški in stroški kapitala 5,00 % 

Povprečne gradbena cena zajema tudi vrednosti solastninskih pravic na skupnih de
lih in napravah. 

2. člen 
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih urejanja in odstotkih od povpreč
ne gradbene cene, določene v prvem odstavku prejšnjega člena. 

Stavbna zemljišča so razdeljena v pet območij v skladu z odlokom o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora. 

Odstotki za posamezna območja znašajo: 

območje A: območja naselja Kranjska Gora z rekreacijskimi in 
športnimi površinami, Log in Jasna z rekreacijskimi in 
športnimi površinami ter mejni prehodi, 

9,00% do 
11,00% 

območje B: območja naselij Podkoren, Ranica, Rateče, 
Gozd-Martuljek 

7,00% do 
9,50% 

območje C: območja naselij Dovje, Mostrana 4,50% dO 
6,50% 

območje D: območja naselij Belca, Zgornja Radovna, Srednji Vrti 6.00% do 
8,00% 

območje E: ostala območja, ki so opremljena z vodovodom, 
električnim in cestnim omrežjem 

3,00% do 
5,00% 

3. člen 
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine 
Kranjska Gora za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 preb./ha 
znašajo 16.540,00 SIT za m2 koristne stanovanjske površine in sicer: 
• za komunalne objekte in naprave individualne rabe 8.680,00 SIT/m2 
• za komunalne objekte in naprave kolektivne rabe 7.860,00 SIT/m2. 

146. 

Na podlagi I. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 
34/95, 12/96, 36/96, 48/97) in 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UVG, 
št. 17/99) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 12. seji dne 08. 11. 1999 
sprejel 

S K L E P 
o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v 

Občini Kranjska Gora za leto 2000 

1. člen 
Besedilo 3. odstavka I. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora 
(UVG, št. 34/95, 12/96, 36/96 in 48/97) se spremeni in novo besedilo glasi: 

Vrednost točke za leto 2000 znaša 9,00 tolarjev. 

2. člen 
Sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, uporablja pa se 
od I. januarja 2000 dalje. 

Številka: 00274-3/99-AJ 
Datum: 09.11.1999 

Župan: 
Jože KOTNIK 

' l 4 7 . 

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (UL SRS 
št. 18/84, 37/85, 29/86 in UL RS št. 26/90 18/93 in 47/93) ter na podlagi 30. 
člena Statuta Občine Kranjska Gora (UVG št. 17/99) izdajam 

SKLEP 
o javni razgrnitvi osnutka 

UREDITVENEGA NAČRTA PLANICA 

1. člen 
Javno se razgrne osnutek Ureditvenega načrta PLANICA od 17.11. do vključno 17. 
12.1999. 

2. člen 
Osnutek Ureditvenega načrta PLANICA bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kranj
ska Gora in Krajevne skupnosti Rateče - Planica. 

V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava. 

3. člen 
V času javne razgrnitve lahko občani, organizacije in drugi zainteresirani svoje predlo
ge in pripombe k osnutku vpišejo v knjigo pripomb ali jih pisno posredujejo Občini 
Kranjska Gora, oziroma Krajevni skupnosti Rateče - Planica. 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Št.: 354/4-7/98-HO 
Kranjska Gora, 9.11.1999 

Občina Kranjska Gora 
ŽUPAN 

Jože Kotnik 


