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Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81,
42/86 in Uradni list RS, št. 8/90, 26/92, 75/94) ter 17. člena Statuta občine Kranjska
Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora na
svoji 23. seji dne 24. 7. 1996 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat
1. člen
V odloku o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (Uradni list RS, št. 53/92, 56/92 in
17/94) se zadnji odstavek črta in nadomesti z besedilom: "Meja ožjega in širšega
zavarovanega območja je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 1:2880, ki je sestavni
del tega odloka."
V 3. členu se črta drugi odstavek in se nadomesti z: "Meja med ožjim in širšim
zavarovanim območjem poteka od izhodiščne točke, ki leži 30 m vzhodno od SZ
vogala parcele št. 504/2, proti jugu 20 m in nato proti zahodu do podaljška južne meje
parcele št. 465/3 na zahodni meji parcele št. 504/2, nato poteka po zahodni meji
parcele 504/2 in 504/1 proti jugu, po zahodni in južni meji parcele št. 471, po južni
meji parcel št. 478, 479, prečka parcele št. 483/1, 484 in 485 v smeri JV-J, prečka
parcelo št. 493 v smeri V do zahodne meje parc. št. 494, potem poteka po zahodni meji
parcele št. 494 v dolžini 30 m proti jugu, kjer se obrne proti vzhodu in prečka parceli
št. 494 in 502 v smeri podaljška južne parcele št. 507/2, nato poteka po južni meji
parcel št. 507/2, 507/1 in 506, prečka graben parc. št. 816 in parceli št. 522 in 521/1 do
zahodne meje parcele št. 523/1 do točke, ki je oddaljena 50 m od JZ vogala parcele št.
523/1, potem poteka 8 m proti severu po zahodni meji parc. št. 523/1, od te točke
poteka meja proti vzhodu in prečka parcele št. 523/1, 524/1, 525/1, 531/1, 532/1,
539/1, 540/1, tako da se priključi na JZ vogal parcele št. 547/3, potem poteka po
južnem robu parcele št. 547/3 in po njenem vzhodnem robu v dolžini 30 m proti
severu. Od te točke poteka meja proti V-SV in prečka parceli št. 554/2 in 817 do točke
na zahodni meji parcele št. 567, ki je od njenega JZ vogala oddaljena 84 m, potem
poteka proti V-JV in prečka parcelo št. 567 do skrajne južne lomne točke na južni meji
parcele št. 552/2, potem poteka po juži meji parcel št. 552/2, 553/1, 553/2, 553/3,
553/4 in 553/5, prečka parcelo št. 597/3 in se nadaljuje po južnem robu parcel št. 553/6
in 553/7. Na JV vogalu parcele št. 553/7 se meja obrne proti severu ter se pri prečkanju
Save umakne za 10 m proti zahodu vzporedno z vzhodno mejo iste parcele, potem
poteka po vzhodnem in severnem robu parcele št. 681 in naprej proti zahodu v lomljeni
črti, ki sledi reliefu, do točke na severni meji parcele št. 551, ki je od SV vogala iste
parcele odmaknjena za 155 m. Od tu poteka meja proti zahodu do izhodiščne točke po
severni meji parcel št. 551, 504/3, 503/1 in 504/2."
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V 4. členu se v drugem odstavku (ožje območje) črtajo parcele 465/3, 465/1, 465/2,
472/2 in 554/2 ter se prenesejo v zadnji odstavek (širše območje). Parcelam 494, 502 in
522 se doda beseda "del". Doda se parcela 563/7 del. V istem členu se v zadnjem
odstavku dodajo parcele 494 del, 502 del, 522 del in 563/7 del, črta pa se parcela št.
553/12.
V 5. členu se dopolni zadnja alineja, tako da se glasi: "znanstveno-raziskovalno,
študijsko-demonstracijsko in izobraževalno delo".
Besedilo 7. člena se črta in nadomesti z: "Izjemoma in s predhodnim soglasjem Zavoda
za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju je:
• na vsem območju naravnega rezervata dovoljeno:
− čiščenje nanosov v obstoječih strugah z odvozom materiala izven območja
zavarovanja,
− ureditve voda za potrebe ohranjanja in vzdrževanja naravnih razmer,
− del območja urediti za obisk javnosti;"
• na ožjem območju naravnega rezervata dovoljeno:
− znanstveno raziskovalno delo,
− sečnja, ki je potrebna zaradi vetroloma ali druge naravne nesreče;
• na širšem območju naravnega rezervata dovoljeno:
− postavitev informacijskega objekta na severozahodnem vstopu v naravni rezervat,
− rekonstrukcija obstoječih kmetijskih objektov za kmetijsko rabo."
V 9. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo: "Zavod opravlja stalni
monitoring (opazovanje in beleženje razmer) v naravnem rezervatu ter na podlagi
rezultatov tega dela sprejema dodatne odločitve o potrebnih ukrepih, pri čemer lahko
sodelujejo tudi druge inštitucije ali posamezni strokovnjaki". V istem členu se na
koncu drugega odstavka doda besedilo "in pooblaščeni nadzorniki Triglavskega
narodnega parka".
2. člen
Ta odlok prične veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
Št. 012/02-01/96-JB
Kranjska Gora, dne 26.7.1996

Župan
Občine Kranjska Gora:
Jože Kotnik

Predsednik Občinskega sveta
Občine Kranjska Gora:
Jože Zupančič

Odlok o zavarovanju Zelencev-spremembe
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