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II.5) 
 

V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 13/17) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
 

A) PREDLOG USKLADITVE POTEKA MEJE OBČINE GORJE 
Z OBČINO KRANJSKA GORA IN OBČINO BLED 

 
 
 

Kot predstavnica predlagatelja bo na seji občinskega sveta sodelovala Urša Zakrajšek, višja 
svetovalka za okolje in prostor in gospodarske javne službe Občine Gorje  
 

Predlog sklepov: 
1. Občinski svet Občine Gorje soglaša z uskladitvijo poteka meje med občino Gorje in 
občino Kranjska Gora, po predlogu kot je razviden iz obrazca »Sprememba občinske 
meje«, ki je sestavni del tega sklepa. 
 
2. Občinski svet Občine Gorje soglaša z uskladitvijo poteka meje med občino Gorje in 
občino Bled, po predlogu kot je razviden iz obrazca »Sprememba občinske meje«, ki 
je sestavni del tega sklepa. 

 
 
 

B) SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA NA 
PARC. ŠT. 717/7 K.O. ZGORNJE GORJE 

 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. 
št. 717/7 k.o. Zgornje Gorje v predlagani obliki.  

 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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A) Predlog uskladitve poteka meje Občine Gorje z 
Občino Kranjska Gora in Občino Bled 

 

Obrazložitev: 
 
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS v sklopu projekta Program projektov 
eProstor izvaja postopek usklajevanja mej občin z mejami parcel. Ob vzpostavitvi registra 
prostorskih enot so meje le- teh praviloma potekale po mejah parcel. Kasneje se meje 
registra prostorskih enot niso usklajevale s spremembami meja parcel. Pri uporabi podatkov 
se je neusklajenost mej občin in mej parcel izkazala kot problematična. V zemljiškem 
katastru se trenutno vodi pripadnost parcele občini, ki je določena po površinskem principu. 
Parceli se pripiše tista občina, v kateri je večji delež površine. Namen naloge, ki jo izvaja 
Geodetska uprava RS, je izvedba postopka usklajevanja meja občin z mejami parcel, ki je 
enkraten in je namenjen vzpostavitvi urejenega stanja podatkov o mejah občin v zemljiškem 
katastru. Cilj projekta je izdelan sloj meja občin, ki bo nedvoumno odražal razmejitev parcel 
med občine. 
 
Geodetska uprava RS je tako z dopisom obvestila Občino Gorje, 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 pozvala občino, da 
se opredeli do poslanega predloga oziroma da posreduje spremembe predloga poteka mej. 
Spremembe predloga morajo biti pred posredovanjem na Geodetsko upravo RS, usklajene 
med obema sosednjima občinama, ki si delita določeno mejo. 
 
Občinska uprava Občine Gorje je zato pregledala predlagani potek meje s sosednimi 
občinami. Ugotovljeno je bilo, da predlog meje poteka po parcelnih mejah, kot to določa 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), da pa bi 
bilo potrebno korigirati določne odseke meje med občino Gorje in občino Kranjska Gora ter 
med občino Gorje in občino Bled.  
 
Na podlagi navedenega je med Občino Gorje in Občino Kranjska Gora ter Občino Gorje in 
Občino Bled potekalo usklajevanje. Na strokovnem in prostorskem nivoju je predlog 
uskladitve mej med občinama prepoznan kot ustrezen. 
 
Sprememba meje med občino Gorje in občino Kranjska Gora: 
- Pri poteku meje med občino Gorje in občino Kranjska Gora je bila predlagana sprememba 

predloga meje na dveh območjih. Prvi je v dolini Radovne, in sicer se meja spremeni tako, 
da cesta, ki poteka po zemljišču s parcelami 677/11, 677/12, 677/13, 677/18, 677/20, 
677/22, 677/23, 677/25, 677/26, 677/27, 677/29, 677/30, 677/33, 677/34, 677/35 
vse k.o. Zgornje Gorje in 903/4, 903/3 obe k.o. Višelnica I, spada v občino Kranjska Gora, 
kjer je tudi kategorizirana. Drugi predlog spremembe je bila vključitev helioporta pri 
Triglavskem domu na Kredarici (parc. št. 674/20 k.o. Zgornje Gorje) v občino Kranjska 
Gora, kjer tako predstavlja zaokroženo enoto urejanja prostora in zanjo pogoje 
predpisuje s prostorskim aktom Občina Kranjska Gora.  

- Spremembi sta prikazani v obrazcu »Sprememba občinske meje« št. 207_53-1 z dne 
14.1.2019. 

 
 
 



252 

Sprememba meje med občino Gorje in občino Bled: 
- Pri poteku meje med občino Gorje in občino Bled je bila predlagana sprememba predloga 

meje na dveh območjih. Prvo območje predstavlja parcela 113/3 k.o. Poljšica, ki v naravi 
predstavlja funkcionalno zemljišče hiše, ki se nahaja v občini Bled. Parcela bo po 
spremembi spadala v občino Bled. Drugo območje predstavlja območje med železnico in 
poslovno cono, kjer se meja korigira tako, da poteka po železnici. Posledično vse parcele, 
ki so severno od železnice spadajo v občino Gorje.  

- Spremembi sta prikazani v obrazcu »Sprememba občinske meje« št. 207_3-2 z dne 
28.1.2019. 

 
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.  
 
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 dolgotrajnejšem 
postopku. 
 
PRAVNA PODLAGA 
 
Pravna podlaga za izvedbo usklajevanja meja občin je podana v 27.členu Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) (Uradni list RS, št 
7/18).  
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC  
 
Sprejem sklepa in uskladitev predloga meje občine nima neposrednih finančnih posledic na 
proračun občine. 
 
 
PRILOGE: 
- Obrazec Spremembe občinske meje – Občina Gorje in Občina Krajnska Gora 
- Obrazec Spremembe občinske meje – Občina Gorje in Občina Bled 
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Obrazec Spremembe občinske meje – Občina Gorje 
in Občina Krajnska Gora 
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Obrazec Spremembe občinske meje – Občina Gorje in 
Občina Bled 
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B) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 
717/7 k.o. Zgornje Gorje 

 
 

Obrazložitev 
 
Občina Gorje je bila s strani Okrajnega sodišča Radovljica, kot zemljiško-knjižna lastnica 
nepremičnine s parc. št. 717/7 k.o. Zgornje Gorje, obveščena, da pred naslovnim sodiščem 
poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine za stanovanjsko stavbo z ID. št. stavbe 2187-627 
z naslovom Gorje, Zgornje Gorje 19, ki je povezana s parcelami 2187-24/11, 2187-24/3, 2187-
24/9 n 717/7 v k.o. 2187 Zgornje Gorje.  
 
Stanovanjski objekt na naslovu Zgornje Gorje 19 je bil zgrajen v letu 1815 kot poslovno-
stanovanjski objekt (gostilna, pošta in stanovanjski prostori), delno podkleten, z glavnim 
vhodom v poslovni del objekta  direktno iz javne ceste, preko stopnic.  
 
Glede na  uveljavljen način vrisa stavb v geodetski kataster,  obstoječe stopnice nikoli niso bile 
vrisane kot del stanovanjsko-poslovnega objekta (gostilne, pošte in stanovanjski prostori), zato 
je segala cesta s parc. št. 717/1 k.o. 2187 Zgornje Gorje do same fasadne stene predmetnega 
objekta, čeprav je vse od izgradnje stavbe v letu 1815 obstajalo tudi stopnišče, ki je vodilo v 
takratni poslovno-stanovanjski objekt.  
 
V preteklosti je  lastnik posameznega stanovanja št. 2, v predmetni več-stanovanjski stavbi, na 
svoje stroške, na obstoječih stopnicah izvedel zaprti vetrolov, dimenzije 1,13 m x 4 m, s 
površino skupaj 5 m2, ki kot tak v naravi predstavlja del posameznega etažnega dela s številko 
ID  2187-627-2.  
 

  
 
Po izvedeni parcelaciji ceste in odmeri stopnišča oz. vetrolova je kategorizirana občinska cesta 
dobila parcelno številko 717/6 k.o. 2187 Zgornje Gorje in vetrolov (kot del  fundusa objekta) 
parc. št. 717/7 k.o. 2187 Zgornje Gorje.  
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Pri nepremičninah s parc. št. 717/6 in parc. št. 717/7 k.o. 2187 Zgornje Gorje je vpisana 
zaznamba javnega dobra.  
Ker je evidentno, da nepremičnina s parc. št. 717/7 k.o. 2187 Zgornje Gorje v naravi ne 
predstavlja javnega dobra (to je stvar, ki jo v skladu  z njenim namenom ob enakih pogojih lahko 
uporablja vsakdo – t.i. splošna raba), se  predmetna nepremičnina vzame iz javnega dobra.  
 
Glede na navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine Gorje, da predlog sklepa obravnava in 
sprejme. Prilagamo ZK izpisek predmetne nepremičnine.   
 
Pripravila: 
Marija Jerala, pravnica   
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Predlog sklepa 
 
Na podlagi 247. člena v povezi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2) (Uradni list 
RS, št. 61/2017)  in 15. člena Statuta Občine Gorje (UGSO št. 13/17), je Občinski svet Občine 
gorje, na ………….. seji, dne ……… sprejel  
 

S K L E P 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
I. 

Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini s parc. št. 717/7 (ID 6843590) k.o. 2187 Zgornje 
Gorje, zato se  pri navedeni nepremičnini izbriše zaznamba statusa javnega dobra.  
 

II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po uveljavitvi 
tega sklepa izda občinska uprava Občine Gorje po uradni dolžnosti odločbo o ukinitvi statusa 
javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 717/7 k.o. 2187 Zgornje Gorje. 
 
Po pravnomočnosti se odločba vloži v elektronski zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v 
Radovljici.  
 
 
 
Številka: ………………………….. 
Datum: ……………………………..       
 
 
 
 

Župan Občine Gorje 
          Peter Torkar 
 
 


