Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 in 8/2003) ter
7. in 26. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/99 in 28/00,
15/02) je občinski svet občine Kranjska Gora na seji dne 24.01.2005 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM
NAČRTU ŠPC BEZJE V KRANJSKI GORI
(športno prireditveni center)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Ureditvenem načrtu ŠPC Bezje v Kranjski
Gori (Ur. l. RS; št. 17/2002) (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve UN ŠPC Bezje).
2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
• tekstualni del:
- besedilo odloka
- mnenja, smernice, pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij
•
-

grafični del:
izrez iz grafičnih prilog prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana v merilu 1:5000
načrt parcel v merilu 1:1000 (za predmetni del)
geodetski načrt obstoječega stanja terena objektov in naprav v merilu 1:1000
ureditvene situacije v merilu 1:1000 in sicer:
= načrt arhitekturne ureditve
= načrt parcel na arhitekturni ureditvi
= načrt zakoličbe
= načrt gradbenih parcel.

Sestavni del sprememb in dopolnitev UN ŠPC Bezje so tudi idejne rešitve komunalnih
naprav in obrazložitve upoštevanja smernic in pogojev pristojnih organov in organizacij.
Spremeni se 5. člen v 1. točki in sicer se celotno besedilo, ki se glasi:
»1. gradnja gostinsko – stanovanjsko – gospodarskega objekta.
Gostinski del bo slaščičarna z možnostjo širitve v gostilno, stanovanjski del bo stanovanje za
lastnika objekta in njegovo družino, gospodarski del pa predstavlja možnost združitve
omenjene namembnosti z gospodarjem športnega parka, saj je objekt lociran na vhodu letega.« črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
1. gradnja gostinsko-stanovanjsko-gospodarskega objekta
Gostinski del bo okrepčevalnica z možnostjo širitve v penzion, stanovanjski del bo
stanovanje za lastnika objekta in njegovo družino, gospodarski del pa predstavlja možnost
združitve omenjene namembnosti z gospodarjem športnega parka.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve UN ŠPC Bezje so na vpogled na Občini Kranjska Gora in na
Upravni enoti Jesenice.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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