Na podlagi 55., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Uradni list RS,
št. 33/2007, 108/2009) in 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 55/2007,
122/2008) je župan Občine Kranjska Gora sprejel

SKLEP
o pripravi Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor,
plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč ( T1 LN )

1. člen
Ocena stanja in razlog za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta

S tem sklepom župan Občine Kranjska Gora določa, da se pripravijo Spremembe in
dopolnitve Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od
Hrušice do Rateč ( T1 LN ) (v nadaljevanju LN).
Odlok o lokacijskem načrtu za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice
do Rateč, je občinski svet Občine Kranjska Gora sprejel na svoji 50. seji dne 25.11.1998.
Odlok je bil objavljen v Uradnem vestniku Gorenjske št. 38/1998.
Dne 28.06.1999 je občinski svet sprejel Odlok o spremembi navedenega odloka.
Sprememba se je nanašala na spremembo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter
na območje kolesarske poti na vzhodnem robu Kranjske Gore. Odlok je bil objavljen v
Uradnem listu RS št. 61/1999.
Tokratna sprememba se nanaša na bolj natančno opredelitev dovoljenih posegov, ki se
nanašajo na ureditev komunalne in prometne infrastrukture, na celotnem območju
lokacijskega načrta. S tem bi se omogočila izvedba vseh komunalnih vodov pod kolesarsko
potjo. Potek kolesarske poti se ne spreminja, kot tudi ne potek kanalizacijskega kolektorja in
plinovoda.
Ker se spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta nanašajo zgolj na posamičen poseg v
prostor ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih
zemljišč in objektov, se postopek v skladu z določili 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju izvede po skrajšanem postopku.
2. člen
Območje sprememb lokacijskega načrta
Spremembe se nanašajo na celotno območje lokacijskega načrta.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Za LN se po potrebi izdelajo strokovne podlage z idejno rešitvijo ureditve območja. Na
podlagi strokovnih podlag in idejnih rešitev ureditve se uskladijo interesi lastnikov zemljišč in
Občine Kranjska Gora.
4. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta in njegovih posameznih
faz
Okvirni terminski plan priprave in sprejema sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je
naslednji:

opravila v postopku
sklep o pripravi
strok. podlage + idejne
rešitve
izdelava osnutka OPPN
pridob. smernic–15 dni in
uskl.
dopolnitev osnutka OPPN
javna razgrnitev OPPN- 15
dni
javna obravnava
seznanitev s pripombami
javnosti
zapisnik o prip. in
predlogih
strokovna stališča
dopolnitev predloga OPPN
mnenja k predl. OPPN- 15
dni
obravnava OPPN –
sprejem
objava v uradnem glasilu
končni elaborat (po objavi)

meseci
akterji
občina

X

načrtovalec

XXXX

načrtovalec

XXXX

nos. urej.
načrtovalec

1

2

3

4

5

XX
XX

občina

XX

občina

X

OS

X

občina
X
načrtovalec
načrtovalec
nosilci urej.

X
X
XX

OS

X

občina
načrtovalec

X
X

5. člen
Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje v roku 15 dni od prejema vloge, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek
območja zgornje Save
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO Ljubljana (narava)
3. Ministrstvo za kulturo (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj)
4. Občina Kranjska Gora (za lokalne ceste in javno razsvetljavo)
5. Komunala Kranjska Gora d.o.o., (za vodovod, odpadne vode in odpadke)
6. Elektro Gorenjske d.d., (za električno energijo)
7. Telekom Slovenije, d.d., Enota Kranj (za telekomunikacije)
8. UPC Telemach d.o.o. (za kabelsko komunkacijo)
9. Zavod za gozdove, Območna enota Bled
10. Slovenske železnice
11. Ministrstvo za promet, DRSC
12. Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo
13. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
14. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor
6. člen
Sredstva za pokritje stroškov za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev LN zagotovi
Občina Kranjska Gora.
Spremembe in dopolnitve LN bodo pripravljene po postopku za občinski podrobni prostorski
načrt (OPPN) s tekstualnim delom, grafični del se ne spreminja.

7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem
objave. Občina Kranjska Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
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