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V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 13/17) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

ODLOK O IZLOČITVI DELA NASELJA IN 
USTANOVITEV NOVEGA NASELJA ZATRNIK predlog 

– druga obravnava 

 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sveta sodeloval Drago Bregant, v. d. direktorja 
občinske uprave občine Gorje.  
 
 
 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o izločitvi dela naselja in ustanovitev 
novega naselja Zatrnik, s pripombami iz razprave. 

 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
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Obrazložitev: 
 
Občinski svet Občine Gorje je na 9. redni seji – drugi sklic obravnaval predlog Odloka o 
izločitvi dela naselja in ustanovitev novega naselja Zatrnik. Na predlagani Odlok ni bilo 
podanih pripomb in predlogov, zato predlagamo, da se Odlok sprejem v predlagani obliki.  
 
 
Pripravila: Nuša Jesenšek 
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Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. 
US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – odl. US), Zakona o določanju območij 
ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) ter na podlagi 
2., 18. in  19. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) je 
Občinski svet Občine Gorje na ……... redni seji dne ……………… sprejel 

 

ODLOK 
O IZLOČITVI DELA NASELJA KRNICA IN USTANOVITEV NOVEGA NASELJA 

ZATRNIK 
 

1. člen 
S tem odlokom se ustanovi novo naselje v Občini Gorje z imenom Zatrnik. 
 

2. člen 
Novo naselje se izloči iz naselja Krnica. Iz izločenega dela se ustanovi novo naselje, ki se 
poimenuje Zatrnik. 
 

3. člen 
Natančni prikaz izločenega dela naselja Krnica in meja novega naselja Zatrnik je razviden iz 
grafičnega prikaza registra prostorskih enot ter je sestavni del tega odloka. Hrani se pri 
Geodetski upravi Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Radovljica. 
Spremembo območij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije v Registru 
prostorskih enot. 
 

4. člen 
Stroški za označevanje novega naselja, za prestavitev označb starih naselij in za zamenjavo 
ter izdelavo tablic z novimi hišnimi številkami bremenijo proračun Občine Gorje. Vse ostale 
stroške (zamenjave osebnih dokumentov) krijejo lastniki oziroma upravljavci stavb. 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 
 
Številka:………………………….. 
Zgornje Gorje, ……………………….. 
 
 
 

Župan Občine Gorje 
Peter Torkar l.r. 
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