Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št.
33/2007)ter 16. člena statuta občine Kranjska Gora ( Uradni vestnik Gorenjske
št: 4/95, 17/99, 28/00 in 15/02) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji
7. seji dne 23. 05.2007 sprejel:

ODLOK O (DRUGIH) SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
UREDITVENEM NAČRTU ŠPC BEZJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme druge spremembe in dopolnitve odloka o
Ureditvenem načrtu Športno prireditvenega centra (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori (v
nadaljevanju: druge spremembe in dopolnitve UN ŠPC Bezje), ki ga je izdelal
APP, Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice d.o.o., št. KGI/3074-1/04/06.

II. MEJA OBMOČJA PO PARCELNIH MEJAH
2. člen
Meja območja UN ŠPC Bezje se ne spreminja.
V 4. členu se dodat tretji odstavek, ki se glasi: »Območje UN ŠPC Bezje zajema
območje urejanja Kranjska Gora – Porentov dom, z oznako KG/R4 in
severozahodni del območja urejanja Kranjska Gora – Sotočje Save in Pišnice, z
oznako KG/R7/1.«

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
ALI DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
3. člen
V 5. členu se 12. točka v celoti črta in nadomesti z novo 12. točko, ki se glasi:
Rekonstrukcija in prizidava penziona Porentov dom z istonamenskimi
površinami, ki se izvedejo v smislu višanja kvalitete obstoječe ponudbe (zvečati
ali zmanjšati zmogljivost gostinske nastanitve in/ali gostinske prehrambene
ponudbe). Dopustna je rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela objekta
v prodajalno športne in druge sorodne opreme ter v garderobe za uporabnike
športnega parka oz. dela parka. Dopustna je tudi odstranitev Porentovega doma
in nadomestna gradnja. Dopustna je tudi novogradnja na mestu odstranjenega
objekta z namembnostjo za hotel in penzion z možnostjo dodatne namembnosti

za vse vrste prehrambenih gostinskih obratov ter s prodajalno športne in druge
sorodne opreme in/ali garderobo za uporabnike športnega parka oz. dela parka.

4. člen
V 5. členu se za 12. točko doda tč. 12a. gradnja dvigalne ploščadi za
dostavo/dostop vozil v spodnje etaže v primeru nadomestne gradnje
Porentovega doma ali novogradnje na mestu odstranjenega Porentovega doma.

5. člen
V 5. členu se tč. 13. gradnja klubskega objekta golfa spremeni tako, da se
dopolni in sicer se za navedeno besedilo točke postavi pika in nadaljuje dodatni
stavek s sledečim besedilom: »Prav tako je dopustna namembnost objekta za
izobraževanje (predavalnice, sejne sobe, razstavni prostori,…), gostinstvo kot
depandansa objekta iz tč. 12 ter eno stanovanje za upravnika objektov iz tč. 12,
12a in 13 (ali tudi drugih objektov ŠPC Bezje). Razmerje površin objekta med
gostinskimi prostori in stanovanjsko enoto proti ostalimi prostori objekta mora
biti v prid ostalim.

6. člen
V 5. členu se črta točka 14. gradnja vadbišča za golf dopolni z dodatnim
stavkom, ki se glasi: »Dopustna je tudi ureditev igralnih površin za golf, kot
priključitev igrišču, ki se uredi neposredno bo območju ŠPC Bezje.«

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV ALI NAPRAV OZIROMA DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
S TOLERANCAMI PRI GABARITIH IN NAMEMBNOSTI
7. člen
V 7. členu se spremenijo regulacijski podatki pri sledečih objektih:
-

Gostinsko-stanovanjski-gospodarski objekt
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti zahodu je 151.25 m, v
smeri proti jugu pa 30.90 m.

Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna z južno stranico
stanovanjskega objekta Čičare št. 5.
Kota pritličja je 795.20 (+/- 0.50 m).

-

Športno prireditvena dvorana
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti zahodu je 90.25 m, v
smeri proti jugu pa 28.70 m.
Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna z južno stranico
stanovanjskega objekta Čičare št. 5.

-

Klubski objekt golf
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti jugozahodu je 6.05 m, v
smeri proti jugovzhodu pa 11.65 m.

8. člen
V 7. člen se na koncu doda regulacijske podatke za objekta 12 in 12a in sicer:
-

Porentov dom
Izhodiščna točka je X2. To je severozahodni vogal Porentovega doma.
V primeru nadomestne gradnje ali novogradnje na mestu odstranjenega
objekta je fiksna točka »a«, ki je severozahodni vogal predvidenega objekta.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti jugozahodu je 0.45 m, v
smeri proti jugovzhodu pa 0.65 m.
Objekt je v koordinacijskem sistemu enako orientiran kot obstoječi, ki se
odstrani.
Kota pritličja je 796.50 (+/- 0.50 m).
Višina slemena nad koto pritličja je 12.50 m (+/- 10 %).

-

Dvigalna ploščad
Izhodiščna točka je X2. To je severozahodni vogal Porentovega doma.
Fiksna točka »a« je severozahodni vogal predvidenega objekta.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti severovzhodu je 31.55
m, proti jugovzhodu pa 2.65 m.
Objekt je v koordinatnem sistemu enako orientiran kot Porentov dom.
Kota pritličja je 796.50 (+/- 0.50 m).
Višina slemena nad koto pritličja je 6.50 m (+/- 10 %).

9. člen
V 10. členu se dopolni besedilo točke 12. Porentov dom na koncu navedenega s
sledečim:

V primeru novogradnje objekta na mestu odstranjenega so arhitektonski podatki
sledeči:
Tlorisna velikost:

21.00 x 12.60 m – osnovni tloris;
21.00 x 4.20 m – podaljšek na severozahodni strani;
2.20 x 5.80 m + 31.20 x 3.60 m + 8.00 x 24.40 m + 14.00 x
4.00 m – ovoj na jugozahodni, jugovzhodni, vzhodni in
severovzhodni strani;
6.30 x 14.80 m – povečani del vkopane kleti na vzhodni
strani.
Dovoljeno je odstopanje v velikosti +/- 5 %.

Etažnost:

Max. klet 2 (vkopana), klet 1 (delno vkopana), pritličje,
nadstropje 1, nadstropje 2, izrabljeno podstrešje, izrabljeno
podstrešje 2 – osnovni tloris (dovoljena je manjša etažnost).
Ostali deli objekta (tlorisa) nad terenom min. za eno etažo
nižji, pod terenom ni pogojev.

Izvedba:

Masivna z možnostjo montažne kombinacije.

Streha:

Nad osnovnim tlorisom simetrična dvokapnica v naklonu 38 –
45°, smeri slemena SV – JZ (vzporedno z daljšo stranico
objekta).
Nad sestavljenimi deli tlorisa (podaljški oz. ovojem pa eno
ali dvokapnica enakega naklona kot osnovna streha, enake
smeri slemena z nižjo višino.
Terase so lahko izvedene kot ravna streha, priključki z
obstoječim objektom pa so lahko izvedeni z manjšim
naklonom, vendar ne smejo biti vidni iz površin ob objektu.
Odpiranje strešin je dopustno s frčadami enakega naklona
kot osnovna streha ali »kukrli« ali pultnimi frčadami, kjer
naklon ne sme biti manjši kot 25°. Dolžina pultnih frčad ne
sme presegati 70 % dolžine osnovne strehe, dolžina strešine
»kukrlov« pa ne sme presegati 3.00 m.
Osvetlitev podstrešij je dopustno tudi s strešnimi okni v
nivoju strešine.
Kritina nad celotnim objektom mora biti enotna in sicer sive
barve z videzom drobne strukture.

10. člen
V 10. členu se za 12. točko doda točka 12a. Dvigalna ploščad, s sledečim
besedilom:
Tlorisna velikost:

3.30 x 6.00 m (+/- 10 %) – znotraj gabarita povečane kleti
Porentovega doma.

Etažnost:

Klet 2 (vkopana), klet 1 (vkopana), pritličje (lahko tudi
podstrešje).

Izvedba:
Streha:

Masivna.
Simetrična dvokapnica v enakem naklonu, smeri slemena in
kritini kot Porentov dom.

11. člen
V 10. členu se besedilo točke 13. Klubski objekt golf v celoti črta in nadomesti s
sledečim besedilom:
Tlorisna velikost:

22.00 x 11.00 m – osnovni tloris;
10.40 x 3.75 m – polkrožna členitev na jugovzhodni strani;
5.50 x 2.80 m – vhodna členitev na severni strani;
Dovoljeno je odstopanje v velikosti +/- 10 %. Vse členitve se
lahko oblikujejo polkrožno.

Etažnost:

Max. klet 2 (vkopana), klet 1 (delno vkopana), pritličje,
izrabljeno podstrešje, izrabljeno podstrešje 2 (dovoljena je
manjša etažnost).

Izvedba:

Masivna z možnostjo montažne kombinacije.

Streha:

Nad osnovnim tlorisom simetrična dvokapnica v naklonu 38 –
45° (enako kot na Porentovem domu), smeri slemena SV – JZ
(vzporedno z daljšo stranico objekta). Nad členjenima
deloma je lahko dvo ali večkapnica v enakem naklonu kot
osnovna streha, smeri slemena pravokotno na osnovno, kjer
višina ne sme presegati osnovne. Nad severnim členjenim
delom je streha lahko tudi ravna.
Odpiranje strešine je dopustno s frčadami enakega naklona
kot osnovna streha ali »kukrli« ali pultnimi frčadami, kjer
naklon ne sme biti manjši kot 25°. Dolžina pultnih frčad ne
sme presegati 70 % dolžine osnovne strehe, dolžina strešine
»kukrlov« pa ne sme presegati 3.00 m.
Osvetlitev podstrešij je dopustno tudi s strešnimi okni v
nivoju strešine.
Kritina nad celotnim objektom mora biti enotna in sicer sive
barve z videzom drobne strukture.

V. GRADBENE PARCELE IN JAVNE POVRŠINE
12. člen
V 15. členu se spremenijo velikosti gradbenih parcel ter dopolnijo z opisom leteh na sledeč način:
946 m2

-

gostinsko-stanovanjski-gospodarski objekt (1)
Gradbena parcela zajema parcelo št. 407/6 v celoti.

-

klubskemu objektu golf (13), Porentovem domu (12) in dvigalni ploščadi
(12a) se določi skupna gradbena parcela v velikosti 2145 m2.
Gradbena parcela zajema del parcele št. 860/1, v velikosti 70 m2, del
parcele št. 401/1 v velikosti 1043 m2 in parcelo št. 401/7 v celoti (velikosti
1032 m2).

-

športno prireditvena dvorana z energetskim prostorom 3747 m2
Gradbena parcela zajema del parcele št. 407/1 v velikosti 3340 m2, del
parcele št. 860/1 v velikosti 148 m2, del parcele št. 401/1 v velikosti 144 m2
in del parcele št. 401/10 v velikosti 115 m2.

-

sklop objektov športnega društva
15452 m2
(večnamensko igrišče (2), igrišče za odbojko na mivki (3), igrišče za mali
nogomet z možnostjo dodatnih dejavnosti (4), gospodarsko-klubski objekt
športnega društva (7), otroška igralna površina (8), okrasni vodni motiv –
bajer (10), balinišče (11)).
Gradbena parcela zajema del parcele št. 407/1 v velikosti 1475 m2, del
parcele št. 397/2 v velikosti 2452 m2, del parcele št. 860/1 v velikosti 508
m2, del parcele št. 401/1 v velikosti 2094 m2, del parcele št. 397/1 v
velikosti 6185 m2, del parcele št. 398 v velikosti 767 m2 in parcelo št. 399 v
celoti (1971 m2).

-

vadbišče za golf (14)
12941 m2
Gradbena parcela zajema JZ del parcele št. 401/1 v velikosti 5308 m2,
pretežni del parcele št. 400 v velikosti 3839 m2 in parcelo št. 885/43 v celoti
(3794 m2).
Ostale površine v območju ŠPC so namenjene t.i. javni površini, namenjeni
skupni
uporabi
(gradnji
infrastrukturnih
objektov
in
naprav,
dostopnim/dovoznim potem, površinam za vzdrževanje izven gradbenih
parcel, ipd.). Uredijo se v sklopu gradnje posameznih objektov, ki so vezani
na uporabo le-teh ali v sklopu gradnje gospodarske javne infrastrukture na
območju ŠPC Bezje.

VI. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA OBMOČJA
13. člen
V 16. členu se prvi odstavek »Elektrika« dopolni tako, da se za navedeno doda
sledeče besedilo:
»Posamezni objekti se lahko priključijo tudi na obstoječe vode in naprave, ki so
izvedene ob ali na območju UN ŠPC Bezje, če so za to zagotovljene tehnične
možnosti. Trase obstoječih elektroenergetskih naprav so vrisane v načrt
komunalnih vodov, ki je sestavni del (drugih) sprememb in dopolnitev UN. V
primeru potreb po prestavitvah zaradi posegov oz. objektov, ki so predvideni z
UN, je potrebno izdelati projekte prestavitve oz. zavarovanja v sklopu izdelave
projektne dokumentacije za posamezni poseg oz. objekt v fazi PGD.«

14. člen
V 16. členu se besedilo drugega odstavka »Vodovod« v celoti črta in nadomesti z
novim in sicer:
»Gradnja objektov, ki potrebujejo vodooskrbo iz javnega vodovodnega omrežja
na novo, do izgradnje novega oz. rekonstrukcije vodohrana na »sistemu
Železnica«, ki bo zagotavljal ustrezno dobavo pitne vode, ni možna.
Možna je gradnja objektov, ki bodo oskrbovani iz obstoječih vodovodnih
kapacitet, ki so v območju ŠPC že izvedene oz. zagotovljene.
Trase obstoječih vodovodnih naprav oz. omrežja so vrisane v načrt komunalnih
vodov, ki je sestavni del (drugih) sprememb in dopolnitev UN.
Upravljavec javnega hidrantnega omrežja zagotovi potrebe glede hidrantne
vode oz. vode za gašenje z izgradnjo oz. rekonstrukcijo tovrstnega omrežja.
Dodaten možen vir sta, po izgradnji le-teh, tudi bajer in vodohran, ki sta
predvidena v ŠPC Bezje.«
15. člen
V 16. členu se besedilo tretjega odstavka »Kanalizacija« v celoti črta in
nadomesti z novim in sicer:
»Fekalne in odpadne vode se odvajajo v javno fekalno kanalizacijsko omrežje v
kvaliteti, ki jo za iztok v kanalizacijo določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.
47/2005). Priključek mora biti zgrajen vodotesno v min. padcu 1 % proti
omrežju.
Trasa obstoječega kanalizacijskega omrežja je razvidna iz načrta komunalnih
vodov, ki je sestavni del (drugih) sprememb in dopolnitev UN.

Prestavitve omrežja, ki so potrebne zaradi izvedbe posegov, predvidenih v UN
se izvedejo na površine območja ŠPC Bezje, kjer niso predvideni objekti.
Prestavitve se obdelajo v fazi PGD objekta, zaradi katerega je potrebno
posamezni odsek
omrežja prestaviti. Podatke za prestavitev posreduje
upravljavec, ki mora soglašati s prestavitvijo v fazi PGD.«

16. člen
V 16. členu se dopolni peti odstavek »Telefon« tako, da se poleg navedenega
doda naslednje besedilo:
»Priključna točka na TK omrežje je jašek na JV strani križišča v Bezje z oznako
k.j. C9.
Trase obstoječih telekomunikacijskih naprav so vrisane v načrt komunalnih
vodov, ki je sestavni del (drugih) sprememb in dopolnitev UN. V primeru potreb
po prestavitvah zaradi posegov oz. gradnje objektov, ki so predvideni z UN, je
potrebno izdelati projekte prestavitve v sklopu izdelave projektne
dokumentacije posameznega posega oz. objekta v fazi PGD.
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami TK naprav pri posegih v prostor
izvede Telekom Slovenije, ki posreduje tudi podatke o pogojih izvedbe
priključkov na TK omrežje.«

17. člen
V 16. členu se dopolni šesti odstavek »Odpadki« tako, da se poleg navedenega
doda naslednje besedilo:
»Okolju neškodljive, rušitvene in izkopne materiale je potrebno deponirati na
ustreznih tonamenskih površinah. Ustreznost tovrstnega odlaganja se dokaže v
postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja objekta(-ov) z ustreznim
potrdilom.
Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na
priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ni
dovoljeno.«

18. člen
16. člen se za sedmim odstavkom »Namakanje zelenih površin« dopolni z osmim
odstavkom »Kabelsko omrežje« s sledečim besedilom:
»Objekte, ki so obravnavani z UN je možno priključiti na kabelsko
komunikacijski sistem (KKS), ki je na oz. ob območju UN že zgrajen. V načrtu
komunalnih vodov, ki je sestavni del (drugih) sprememb in dopolnitev UN, je
vrisan potek vodov KKS in mesto razvodnega jaška, od koder je možna širitev le-

tega za potrebe predvidenih objektov. Objekte, ki bodo potrebovali kabelske
priključke je potrebno medsebojno povezati. Priključke je potrebno obdelati v
fazi PGD za posamezen objekt.«

19. člen
V 16. členu se na koncu doda sledeče besedilo:
»Tehnične možnosti za izvedbo priključkov na javno gospodarsko komunalno in
energetsko infrastrukturo, ki je obdelana v 16. členu odloka je za posamezne
posege oz. objekte, ki so predvideni s tem UN potrebno preveriti s pridobitvijo
projektnih pogojev in soglasja upravljavca posamezne infrastrukture in sicer na
način kot to predvideva 50. člen ZGO-1 za primere, ko je gradnja predvidena na
območju, ki se ureja s prostorskim redom občine. Ta postopek je obvezujoč
tako za vlagatelja kot tudi za soglasjedajalca.«

VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
20. člen
V 17. členu se v tretjem odstavku spremeni št. skupnih parkirnih mest na
urejenih tonamenskih površinah in sicer se številka 161 spremeni v 141 ter doda
stavek:
»Posameznemu objektu je v fazi projektiranja PGD potrebno predvideti parkirna
mesta v številu kot jih zahteva zakonodaja glede na namembnost, velikost in
zmogljivost le-tega. Predvideti jih je potrebno na lokaciji kot to predvideva UN.
Ob tem je možna izvedba (le) prej navedenega potrebnega dela parkirnih
mest.«
21. člen
V 17. členu se sedmi in osmi odstavek črtata.

22. člen
V 17. člen se na konec enajstega odstavka kot sestavni del le-tega doda sledeče
besedilo:
»Posege je potrebno načrtovati skladno s Projektom umirjanja prometa –
PGD/PZI, št. 1176, november 2003, ki je na vpogled na Oddelku za okolje in
prostor, Občine Kranjska Gora,. Poleg vgradnje fiksnih stebričkov je potrebno
predvideti tudi dvignjeni robnik pločnika oz. cestni priključek v celoti ukiniti«.

23. člen
V 17. členu se za enajstim doda dvanajsti odstavek s sledečim besedilom:
»Območje UN ŠPC Bezje je dostopno z javne ceste JP 689513. Posegi so
predvideni tako, da je potrebno priključek in del trase JP 689514 prestaviti in
sicer cca. 18.00 m proti vzhodu. Ta cesta je namenjena dovozu in dostopu do
objektov št. 1, 4, 5, 6, 12, 12a in 13, ki so obravnavani v predmetnem UN ter
obstoječim stanovanjskim objektom na parcelah št. 404/2, 402/1 in 402/3, vse
k.o. Kranjska Gora. V načrtu komunalnih vodov, ki je sestavni del (drugih)
sprememb in dopolnitev UN je priključek označen z oznako A.
Priključek, ki je v zgoraj navedenem načrtu označen z oznako B, je namenjen
objektom št. 5, 6 in 10.
Priključek, ki je v zgoraj navedenem načrtu označen z oznako C, je namenjen
objektom št. 2, 3, 7, 8 in 11.
Priključek, ki je v zgoraj navedenem načrtu označen z oznako D, je namenjen
objektu št. 9 in obračališču.
Posamezne priključke je potrebno načrtovati in izvesti v času projektiranja in
izvedbe posameznih objektov, ki so vezani na dostop iz posameznega priključka.
Priključke je potrebno načrtovati in izvajati tako, da se upošteva zakonodajo za
gradnjo javnih prometnih površin.

24. člen
Poglavje IX. ETAPE IZVAJANJA se preimenuje v IX. VARSTVO OKOLJA, poglavje
ETAPE IZVAJANJA pa preštevilči v X. Posledično se zaporedno preštevilčijo tudi
ostala tri poglavja in sicer na sledeč način:
XI.
XII.
XIII.

REŽIM UPORABE IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI SE NE ZAZIDAJO V
PRVI ETAPI
OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA
KONČNE DOLOČBE

IX. VARSTVO OKOLJA
25. člen
Za 18. člen se doda 18a. člen s sledečim besedilom:
»VODE:
Območje UN ŠPC Bezje se nahaja na 3. vodovarstvenem območju zajetij pitne
vode, zato je treba pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz
veljavnega predpisa.

Ker gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno dosledno
upoštevati Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo
samo na podlagi vodnega soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna za
pridobitev vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 62/2004).
Gradnja objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih, na močvirjih, na območjih
ogroženih s hudourniki in erozijo ni dopustna.
Širina priobalnega zemljišča reke Velike Pišnice, ki teče mimo dela območja ŠPC
Bezje je 5.0 m od roba struge.
Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vodotokov, sprožanje erozijskih
procesov ali rušenje ravnotežja na labilnih tleh pri načrtovanju posegov ni
dovoljeno.
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v
prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali
varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin
in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
Na priobalnih zemljiščih vodotokov je možno predvideti le objekte skladne s 37.
členom ZV-1.
HRUP:
Ob načrtovanju objektov v območju UN ŠPC Bezje je potrebno upoštevati
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št.
105/2005). Območje UN ŠPC Bezje se uvršča v območje s III. stopnjo varovanja
pred hrupom.«

X. ETAPE IZVAJANJA
26. člen
V 19. členu se 1. odstavek »1. etapa« nadaljuje s sledečim besedilom:
»če se komunalna oprema izvaja za celotno območje ŠPC. V nasprotnem je
potrebno upoštevati pogoje in podatke, ki so navedeni v VI. in VII. poglavju tega
Odloka.«

27. člen
V 19. členu se črta tretji odstavek (ureditev ustreznejšega prehoda preko
državne ceste) v celoti.

XIII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
V 22. členu se zadnji del besedila in sicer: »pri Krajevni skupnosti Rateče in
Krajevni skupnosti Dovje – Mojstrana« črta.

29. člen
Odlok začne veljavi v osmih dneh od objave v Uradnem vestniku Gorenjske.

Št.:350/2-9/2000-BP
Kranjska Gora, dne:23.05.2007
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