Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97)
ter na podlagi 17. člena statuta občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/95) je Občinski
svet občine Kranjska Gora na svoji 8. seji, dne 28.6.1999 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA KANALIZACIJSKI KOLEKTOR,
PLINOVOD IN KOLESARSKO POT OD HRUŠICE DO RATEČ

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za kanalizacijski
kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (Uradni vestnik Gorenjske, št. 38/98), ki
jih je v letu 1999 izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije.
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter na
območje urejanja z LN za območje kolesarske poti na vzhodnem robu Kranjske Gore.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve LN vsebujejo:
− besedilo odloka,
− grafične prikaze, ki so sestavni del predpisa (v merilu 1:5000, 1:5760, 1:2880 in 1:1000),
− povzetek prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana,
− obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v prostor ter
− soglasja pristojnih organov in organizacij.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
3. člen
(1) Spremeni in dopolni se 4. člen Seznam parcel za kolektor, tako da se v seznamu za:
• k.o. Gozd črtajo parcele:, 552/1, 550/4, 550/2, 548/1, 550/1, 548/2, 547/2, 536/2, 534, 533/2,
532/2, 531, 536/3, 675/1, 528, 529/1, 512/6, 512, 685/1, 511/3, 511/5, 511, 311/4, 688/1, 511/2,
487/3, 511/7, 511, 482/1, 482/2, 466/16, 466/26, 458/4, 466/5, 466/6, 466/7, 466/8, 466/9, 465,
466/14, 478/1,
• k.o. Gozd dodajo nove parcele: 454/12, 508/1,509/1, 535/3,
• k.o. Dovje črtajo parcele: 2072/1, 1143/1, 1985,1144/1, 1143/17, 1151/1, 1150, 1156, 1157, 1138,
1139/1, 1171, 1172, 1188/1, 1185, 2073/5, 1183/1, 1179/2, 1179/4, 1181/2, 1179/1, 1196/1, 1197,
1201, 1198, 1207/2, 1053/2, 1051, 1048, 1047, 1092/1, 1040/2, 1037/1, 1991/2, 1036/1, 1035/1,
1994/2, 1033/1,1034/1, 1034/2, 1033/2, 1033/3, 1032/1, 1031/8, 1031, 1032/5, 1032/6, 1024/3.
(2) Spremeni in dopolni se Seznam parcel za kolesarsko stezo, tako da se v seznamu za:
• k.o. Kranjska Gora dodajo parcele: 871/1, 895, 903, 907.
• V istem poglavju tega člena se dopolni seznam parcel, katerih del bo potrebno odkupiti: 903 del.
4. člen
Spremeni in dopolni se 5. člen Funkcija območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve ali
drugega posega, tako da se zadnji stavek drugega odstavka črta in dopolni z novimi odstavki:
• nov tretji odstavek: Kanalizacijski kolektor se v občini Kranjska Gora izvede v dveh odsekih z
vmesno čistilno napravo:
− prvi odsek poteka od meje z občino Jesenice v km 0.250 do Vatiša (nekdanja železniška
postaja Dovje Mojstrana) v km 6.9; odpadne vode iz tega odseka se odvajajo na čistilno
napravo na Jesenicah,

drugi odsek kolektorja poteka od Tabr (vzhodno od Gozd Martuljka) v km 15.0 do Rateč v km
24.3; odpadne vode s tega segmenta se odvajajo na novo čistilno napravo na Tabrah,
− na Tabrah (območje urejanja po planu občine Kranjska Gora KG O2 – Gozd Martuljek,
čistilna naprava Tabre) se uredi nova čistilna naprava.
nov četrti odstavek: Spremeni se tudi trasa kanalizacijskega kolektorja na odseku od km 12.2, kjer
kolektor prečka regionalno cesto, do do čistilne naprave na Tabrah, kjer poteka po severni strani
regionalne ceste. Prav tako se ukine odsek kolektorja od km 12.2 do Vatiša v km 6.9.
nov peti odstavek: Skladno z navedenimi spremembami se spremenijo in dopolnijo grafični prikazi
LN.
−

•

•

5. člen
Poglavje III. Funkcija območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve ali drugega posega se
dopolni novim z 10.a členom, Čistilna naprava Tabre – KG O2:
(1.) V območju Gozd Martuljek, čistilna naprava Tabre – KG O2 se uredi nova čistilna naprava z
zmogljivostjo 6355 PE. V območju KG O2 je dopustna tudi ureditev kompostirnice ter
kontejnerskih depojev za selektivno zbiranje nekaterih vrst odpadkov (odpadne steklovine,
plastike, papirja, pločevink…).
(2.) Območje čistilne naprave obsega dve območji:
• zahodni del je namenjen čistilni napravi in spremljajočim dejavnostim k čistilni napravi,
• vzhodni del je namenjen komunalnim dejavnostim, ki so vezane na selektivno zbiranje in
ravnanje z odpadki ter za kompostirnico.
(3.) Oblikovanje objektov:
• Območje čistilne naprave obsega kombiniran bazen, gnilišče in stavbo čistilne naprave s
strojnico in poslovnimi prostori. Uvoz v območje čistilne naprave je iz sredinske dovozne ceste
z vzhodne strani. V območju čistilne naprave se uredijo parkirišča in manipulativna površina
za dovoz do objektov in naprav.Parkirišča so locirana na vzhodni strani območja čistilne
naprave.
• Stavba s poslovnimi prostori in strojnico čistilne naprave je locirana na južnem robu območja
čistilne naprave z orientacijo pribl. vzhod-zahod. Stavba ima podolgovat tloris, sleme poteka v
vzdolžni smeri stavbe, streha je dvokapnica, kritina mora biti siva.
• Kompostirnica obsega nadstrešnico za kompostiranje, stavbo za shranjevanje opreme in
mehanizacije ter poslovni prostor in kontejnerje za selektivno zbiranje odpadkov. Uvoz v
območje kompostirnice je iz sredinske dovozne ceste z zahodne strani. V območju je urejena
manipulativna površina na severni strani kompostirnice in parkirišča. Notranji promet v
območju kompostirnice se uredi krožno.
• Nadstrešnica kompostirnice je locirana na južnem robu komunalnega območja z orientacijo
pribl. vzhod-zahod. Stavba ima podolgovat tloris, sleme poteka v vzdolžni smeri stavbe, streha
je enotna dvokapnica. Kritina mora biti siva. Zunanje stene - fasade kompostirnice je možno
po potrebi zapreti z lesenim opažem, ki omogoča prezračevanje. Zahodni del kompostirnice se
uredi za poslovni prostor, shranjevanje opreme in mehanizacije. Poslovni prostori in prostori
za opremo ter mehanizacijo (zaprti prostori) morajo biti izvedeni pod enotno strešino
kompostirnice. Severni del komunalnega območja je namenjen postavitvi kontejnerjev za
selektivno zbiranje odpadkov.
• Območje čistilne naprave in kompostirnice je dopustno ograditi z žično mrežo. Severna meja
območja (ograja) mora biti od obstoječe gozdne poti odmaknjena najmanj 1 m oz. toliko, da
ne ovira prometa za potrebe gospodarjenja z gozdovi.
(4.) Dovodni kolektor se priključuje v območje čistilne naprave z zahodne strani, kjer poteka južno od
obstoječe gozdne poti. Odvodni kanal iz čistilne naprave poteka iz čistilne naprave nazaj proti
zahodu južno od priključnega kanala, prečka regionalno cesti in se izliva v reko Savo.
(5.) Prometno urejanje: Dovoz do območja čistilne naprave (KG O2) se uredi iz regionalne ceste iz
južne strani. Dovozna cesta poteka približno v smeri sever-jug. Priključek na regionalno cesto se
izvede z novim križiščem, ki ima na regionalni in priključni cesti dodaten pas za levo zavijanje. Na
severni strani dovozne ceste (ob gozdni poti) mora biti urejeno obračališče. Ob dovozni cesti je
dopustna ureditev manjšega števila (do 10) javnih parkirišč.

(6.) Območje se priključi na vodovodno in elektro energetsko omrežje, ob izvedbi plinovoda pa tudi na
plinovodno omrežje.
(7.) Ureditev območja je prikazana grafično v merilu 1:1000.
6. člen
Poglavje IV. Pogoji za prometno in komunalno urejanje prostora se v 11. členu spremeni in dopolni:
v prvem poglavju: Križanje s cesto R 201:
− v km 12.2 prečkata kolektor in iztok iz ČN regionalno cesto R 201 v tleh.
III. KONČNE DOLOČBE
7. člen
(1) Spremembe in dopolnitve LN so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri
upravnem organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora, pri krajevnih skupnostih
Rateče Planica, Dovje Mojstrana in na Upravni enoti Jesenice.
8. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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