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79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18),
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Razlogi za sprejem predloga odloka in ocena stanja:
Občina Jezersko je na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko začela s
postopkom spremembe meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje
Jezersko. Namen spremembe meje med naseljema Kamniška Bistrica in
Zgornje Jezersko je zagotoviti stik Osrednjeslovenske regije z državno mejo
med Slovenijo in Avstrijo. V skladu s predlagano rešitvijo bo Občina Jezersko
ohranila stik oziroma mejo (tromeja) z občino Solčava. Slednje bo razširilo
slovenski del programskega območja v programu čezmejnega sodelovanja
med Slovenijo in Avstrijo.
Osrednjeslovensko regijo sedaj loči od državne meje manj kot 500 metrov,
izključno nenaseljenega in visokogorskega sveta. Predlagani popravek meje s
100-odstotno kompenzacijo ne bo pomenil nikakršne izgube ozemlja. Zadevni
odlok se sprejema izključno v kontekstu občutnega povečanja sredstev, ki jih
lahko prejme Slovenija v programskem obdobju po letu 2020 iz programa
čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo, kar je še posebej
pomembno ob dejstvu, da se bo zmanjšal obseg sredstev za kohezijsko
politiko EU v Sloveniji. Sprememba meje bo povečala število prebivalcev v
slovenskem delu programskega območja, kar bi vplivalo na obseg dodeljenih
sredstev in je v interesu tako naše države kot tudi programa kot celote.
Osrednjeslovenska regija je že zdaj polno upravičena do sodelovanja v

programu čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, pri čemer pa njeno prebivalstvo
ni upoštevano pri izračunu dodelitve sredstev za Slovenijo. Sprememba meje
zato ne pomeni, da bo imela od tega korist predvsem Osrednjeslovenska
regija, temveč bo po letu 2020 enakomerno pridobilo celotno programsko
območje na slovenski strani meje. Tudi za Občino Jezersko se povečujejo
priložnosti za pridobitev projektov.
Sprejem tega odloka je v nacionalnem interesu Slovenije, Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko pa sta z dopisom ministra in ministrice št. 020-4/2018/4
Občini Jezersko z dne 9. 3. 2018 izrazila pripravljenost, da v skladu z
zakonodajo in pristojnostmi intenzivno pomagata pri razreševanju odprtih
vprašanj med občino in ministrstvi.
Cilji in načela predloga odloka:
S sprejetjem Odloka o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in
Zgornje Jezersko se bo zagotovilo stik Osrednjeslovenske regije z državno
mejo med Slovenijo in Avstrijo. Sprejem tega odloka je v nacionalnem interesu
Slovenije, za Občino Jezersko pa se povečujejo priložnosti za pridobitev
razvojnih projektov in pospešitev odprtih vprašanj med občino in ministrstvi.
Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun:
Na osnovi sprejetega odloka ne bodo nastale finančne posledice za proračun
Občine Jezersko.
PRILOGE:

Predlog Odloka o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in
Zgornje Jezersko
Grafični prikaz predlagane spremembe meje
Pozitivno mnenje GURS
Pismo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Službe Vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Vloga občine Jezersko za izdajo mnenja o skladnosti predlagane ureditve
območij naselij ter priprava elaborata za določitev območja naselij

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o spremembi meje med
naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko - prva obravnava.

Župan Občine Jezersko
Jurij REBOLJ

PREDLOG
Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 –
odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18), 12. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju
naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list 50/15 in
20/17) in 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017) je Občinski
svet Občine Jezersko na __. redni seji dne __ in Občinski svet Občine Kamnik na __. redni seji dne __
sprejel

ODLOK
o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko
1. člen
Meja med območjem naselja Kamniška Bistrica in naseljem Zgornje Jezersko se spremeni tako, da se
del naselja Kamniška Bistrica, ki obsega del zemljišča s parcelno številko ____ v katastrski občini 1891
Županje Njive, odcepi od naselja Kamniška Bistrica in priključi k naselju Zgornje Jezersko v katastrsko
občino 2076 Zgornje Jezersko.
Del zemljišča parcelna številka ____ v katastrski občini 2076 Zgornje Jezersko se odcepi od naselja
Zgornje Jezersko in priključi naselju Kamniška Bistrica.
Grafični prikaz je sestavni del odloka in je na vpogled na sedežu Občine Kamnik in Občine Jezersko.
2. člen
Po izvedeni parcelaciji na način, kot je predviden v prvem členu tega odloka, bosta zgoraj navedena
dela zemljišč pridobila novo parcelno številko in novo katastrsko občino.
Spremembo območij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije v Registru prostorskih enot.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem
vestniku Občine Jezersko.

Številka: __
Jezersko, dne __
Župan Občine Jezersko
Jurij Rebolj
Številka:
Kamnik, dne __
Župan Občine Kamnik
Marjan Šarec

