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PriIoge

Upravria enota Jesenice izdaja na podlagí 2. odstavka 24. člena Zakona o graciitvi objektov
(ZGO1
UPB1, Uradni list RS, št. 10212004, 1412005, 126/2007, 108/2009, 5712012 in
19/2015), v upravni zadevi zdaje gradbenega dovoljenja, ki teče na zahtevo Občine Kranjska
Gora, Kolodvorska ul. lb, 4280 Kranjska Gora, ki Jo zastopa župan Janez Hrovat, naslednje
-

GRADBENO

1.

DOVOLJENJE

Občini Kranjska Gora, Kolodvorska ul. lb, 4280 Kranjska Gora, se izdaja gradbeno
dovoljenje za novogradnjo kanalizacije v Podkorenu, na zemljiščih s parc. št. 181/1,
815/1, 182, 183/2, 184/1, 327/4, 184/3, 184/4, 185, 813, 789/3, 814/1, yse k.o. Podkoren.
Narnen objekta po enotni klasifikaciJi vrst obJektov je 22231 (cevovodi za odpadno vodo).
Zahtevnost objekta: mani zahteven objekt.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode:
Kanal F: je predviden od novega Jaška z oznako RJI6 pri stanovanjskem objektu Podkoren 9,
po asfaltni dovozni cesti parc. št. 814/1, 789/3 in 813, yse k.o. Podkoren. Pred mostom čez
potok Suhelj gre naprej po zemljišču s parc. št. 185, k.o. Podkoren, vzdolž regulirane struge
potoka. Po cca. 22 m prečka strugo potoka Suhelj in gre naprej po zasebnih zemljiščih (parc. št.
184/1, 184/3, 184/4, 183/2, 182, yse k.o. Podkoren), nato prečka reko Savo Dolinko (parc. št.
815I1, k.o. Podkoren).
Kanal Fl:je predviden od novega Jaška z oznako RJ4 pri stanovanjskem objektu Podkoren 12,
po asfaltni dovozní cesti, parc.št. 789/3, k.o. Podkoren.
Na drugi straní vodotokaje predvidena lokaca črpališča na parc. št. 181/1, k.o. Podkoren, pri
stanovanjskem objektu z naslovom Podkoren 1.
15m Od tokacije črpališča poteka obstoJeči tlační vod jayne kanalizacije (PEHD d 125), na
katerega Je predvidena priključitev tlačnega voda iz novega črpališča.
Elektro priključni kabel za črpališče:
Za napajanje črpališča z elektro energijo se položí dovodni nizkonapetostni kabel iz obstoječe
trafo postaje TP Petrol Podkoren, ki se nahaja na parcelí čt. 179/5, k.o. Podkoren; dovodni
kabel pa poteka še po parcelah št. 179/2 in 179/5, obe k.o. Podkoren.
Priključek na javno cesto:
Dostop do črpališča bo omogočen po obstojeČem priključku najavno cesto na parceli št. 181/1,
k.o. Podkoren.
Kanalizacija (dimenzije):
Odsek oznaka kanala in
dimenzija
Kanal F (profil DN200 mm)
Kanal Fl (profil DN200 mm)
Tlační vod (profil DN100)
Skupna dolžina kanalov
-

dolžina [m]

globina [m]

429,0
180,0
15,0
624,0

1,5-3,0
I ‚5-2,0
1,5

Črpališče:
Predvídeno je suho črpališče za prečrpavanje sanitarnih odpadnih voda. Modul črpališča je
vgrajen v vodotesen jašek iz poliestra, okrogle oblike premera 2000 mm, globina črpališča: 4,6

m. Največja dotočna koiičina odpadne vode 6 m3/h, predvidena priključna moč črpaUŠča: P
kW, nazivna napetost 040 kV.
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Odmiki kanalizacije (os) od sosednjih zemljišč:
Zap.
Št.

zemljišče
(parc. št.)

oznaka
kanala

1
2
3
4
5
6
7
8
9
IQ
11
12
13
14

179/2
340
815/1
187
189/3
189/4
193/2
188
194
820/6
193/1
95
196/l
197

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

—

J

odmlk od
sosednjih
zem ljiŠč (m)
2,5
2,1
6,8
2,0
2,4
2,3
0,2
2,3
2,8
3,5
1,2
3,0
3,1
3,1

Zap.
Št.

zemljišče
(parc. Št.)

oznaka
kanala

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

814/2
202/1
196/2
19111
201I1
200
201/2
201I3
820I6
202/1
157/1
156
203I1
340

F
F
F
F
F
F
F
F
Fl
Fl
Fl
Fl
Fl
F

odmlk od
sosednjih
zemljišČ (m)
0,7
0,5
1,1
5,9
1,0
1,5
1,0
1,0
2,2
2,5
2,4
2,5
2,4
2,1

—

C

Elementi za zakoličenje
Koordinate so zapisane v geodetskem Gauss-Krugerjevem koordinatnem sístemu.
Oznaka
kanal F
PR
ČRP
RJI
PRJ2
RJ3
PRJ4
RJ5
RJ6
RJ7
PRJ8
RJ9
RJIO
RJI1
RJ12
RJ13
RJ14
RJI5
RJI6
Kanal Fl
RJ1O
RJI
RJ2
RJ3
RJ4

IX

I

405.44963
405.453,09
405.453,63
405.454,63
405.422,39
405.373,08
405.365,57
405.328,67
405.29071
405.279,33
405.258,12
405.236,99
405.242,05
405.271,85
405.29380
405.319,26
405.332,78
405.33473

150.290,39
150.30365
150.305,35
150.32917
150.338,95
150.350,26
150.366,93
150.365,77
150.364,18
150.38066
150.411,35
150.429,77
150.440,62
150.435,29
150.436,06
150.447,15
150.478,35
150.494,23

405.236,99
405.196,63
405.148,00
405.117,68
405.089,65

150.429,77
150.449,67
150.461,30
150.488,90
150.52226

2

Gradnja se dovoljuje po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 1630115, kj
vsebuje:
vodilno mapo Št. 1630/15, Ljubljana, jul 2016, dopolnitev vodilne mape Št. 1, januar 2017 ter
digitalni del projektne dokumentacije, k Jo je izdelal projektant: KONO-B d.o.o., GrabloviČeva
30, 1000 Ljubljana, odgovorni vodja projekta: Zoran Marinkovió, univ.dipl. inž.gradb. (IZS G
2699),
načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti: kanalizacijsko omrežje št. 1630-K115,
Ljubljana, julij 2016; dopolnitev načrta št. 1, januar 2017, ki ga je izdelal projektant: KONO-B
d.o.o., GrabloviČeva 30, 1000 Ljubljana, odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta:
Zoran Marinkovič, univ.dipl. inž.gradb. (IZS G 2699),
naČrt NN elektropriključka za ČrpališČe Št. 1630-E1/15, Ljubljana, julij 2016; dopolnitev načrta
št. 1, januar 2017, kj ga je izdelal projektant: KONO-B d.o.o., Grablovičeva 30, 1000
Ljubljana, odgovorni projektant: Vlaclímir Žaucer, el.teh. (IZS E 9004); odgovorni vodja
projekta: Zoran Marinkovič, univ.dipl. inž.gradb. (IZS G 2699),
načrt električnih inštalacij n električne opreme črpaliŠča št. 1630-E2/15, Ljubljana, julij 2016,
ki ga je zcjelal projektant: KONO-B d.o.o., Grablovičeva 30, 1000 Ljubljana, odgovorni
projektant: Vladimir Žaucr, el.teh. (!ZS •E
9004); odgovorni vodja projekta: Zoran
Marinkovič, univ.dipl. inž.gradb. (IZS G 2699),
elaborat načrt ravnanja z gradbenimi odpadki, Št. 1630-GGO/15, Ljubljana, julij 2016, kj ga
je izdelal projektant: KONO-B d.o.o., Grablovičeva 30, 1000 Ljubljana, izdelovalec poročila:
Zoran Marinkovič, univ.dipl. inž.gradb. (IZS G 2699),
elaborat geodetskega načrta Št. 37/201 5, Ljubljana, 31. 1. 2017, ki ga je izdelalo geodetsko
podjetje GEODETIKA geodetske storitve, Boštjan Kavčič sp., Kamniška ulica 25, 1000
Ljubljana, odgovorni geodet: BoŠtjan Kavčič, univ.dipl.ing.geod. (IZS Geo 0122).
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p

-

-

-

-

-

Ob upoštevanju projektnih pogojev in soglasij, kj so jih podali pristojni organi in
organ izacije:
Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Kranj, Ručigajeva ulica
3, 4000 Kranj, soglasje št. 37167-1180/2016-6 (1501) z dne 5. 8. 2016;
Direkcija RS za vode, Sektor območje zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, vodno
soglasje št. 35506-6549/2016-2 z dne 1. 9.2016;
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva uljca 7,
4000 Kranj, kulturnovarstveno soglasje Št. 35101-0523/2016-2 z dne 20. 5. 2016;
Agencija RS za okolje, Vojkova lb, 1000 Ljubljana, naravovarstveno soglasje Št. 356201863/2016-4 z dne 24. 5. 2016;
Komunala Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, soglasje k
projektnim reŠitvam Št. 56/150-165/2016 S z dne 13. 9. 2016;
Elektro Gorenjska, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3 a, 4000 Kranj, soglasje k projektu Št. 612243 z
dne 3. 8. 2016;
Telekom Slovenije, d. d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja
Kranj, Stegne 19, 1000 Ljubljana, soglasje št. 44166-LJ/1590-MP.‘z dne 11. 8.2016;
Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, soglasje k projektnim
rešitvam Št. kono06/16-HM z dne 4. 8. 2016.

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

To dovoljenje preneha veljati, če se gradnja ne prične v roku dveh let po pravnomočnosti
gradbenega dovoljenja. Pristojni upravni organ za gradbene zadeve lahko v času
veljavnosti gradbenega dovoljenja na zahtevo investitorja podaljša veljavnost dovoljenja,
vendar največ dvakrat in to skupaj največ za dve leti.

3.

StroŠkov postopka ni.
Obrazložitev

Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ul. lb, 4280 Kranjska Gora, ki Jo zastopa župan Janez
Hrovat, je dne 20. 1. 2017 po pooblaŠčenki Moniki Lihteneger, podala vlogo za izdajo
gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije v Podkorenu, na zemljiŠčih s parc. Št. 181/1,
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815/l, 182, 183/2, 184/1, 327/4, 184/3, 184/4, 185, 813, 789/3, 814/1, yse k.o. Podkoren. Vlogi
je priložila dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisanimí sestavinami.
Po preizkusu zahteve je upravni organ ugotovil nekatere pomanjkljivosti, katere je vlagateljica
na podlagí zahteve upravnega organa, dne 9. 3. 2017 v celoti odpravila.
1. odstavek 1. Člena Zakona o graditvi objektov med drugim doloČa, da ta zakon ureja pogoje za
graditev vseh objektov, doloČa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti
objektov. Na podlagi 1, odstavka 66. Člena ZOO pa mora pristojni upravni organ pred izdajo
gradbenega dovoljenja preveriti: 1. au je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom, 2. au je
projekt izcjelala pravna oz. fiziČna oseba, ki je med izdelavo projekta izpolnjevala s tem
zakonom predpisane pogoje za projektanta, ter au je oseba, ki je navedena kot odgovorni
projektant, med izdelavo projekta izpolnjevala pogoje za odgovornega projektanta, 3. alí So k
predvideni gradnJi pridobljena vsa predpisana soglasja, 4. au ima projekt predpisane sestavme
in alí je bila opravljena revizija projektne dokumentacije, kadar je predpisana, ter ali so revidenti
in odgovorni revidenti, ki so Jo opravili, med revidiranjem izpolnjevali pogoje za revidenta in
odgovornega revidenta 5. ali so dajatve in prispevki, doloČeni z zakonom, plaČani oz. so na
drug zakoniti način izpolnjene investitorjeve obveznosti, 6. ali ima investitor pravico graditi in 7.
au iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna
komunalna oskrba objekta, Če se gradi nov objekt alí se objekt prizidava, nadzidava alí
rekonstruira tako, da se zato spreminJaJo osnovní parametri obstojeČih prikljuČkov oz. se
poveČujejo zahteve v zvezi z njegovo komunalno oskrbo.
Upravní organ Je v upravnem postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja preveril, da so
izpolnjeni vsi zgoraJ navedeni pogoji. Projekt ima yse predpisane sestavme. Projektanti in
odgovorni projektant so med izdelavo projekta izpolnjevaui zakonsko predpisane pogoje, kar je
upravni organ preveril v imeniku pooblaščenih inženirJev na internetni strani zbornice ter v
registru Agencije za javnopravne evidence in storitve. V vodilni mapi so vpeta vsa potrebna
soglasja. lnvestitorica ima na zemljiščih, ki so predmet posega, izkazano pravico graditi, kar je
razvidno iz izpisov iz zemlJiške knjige, kjerje vpiSana kot lastnica zemljišČa (zemljišČe s parc. št.
813, 789/3 in 814/1, yse k.o. Podkoren; pri zemljiščih, katera niso v lasti investitorice, pa so
vpisane služnostne pravice za izvedbo kanalizacijskega sistema oziroma zgraditve
elektroenergetskih naprav. To so zemljiŠČe s parc. št. 181/l k.o. Podkoren, lastniki Ivana Rolíh,
Janko Rotih, Eva Rolih in Gorazd Rolih; zemljišče s parc. št. 815/l in 327/4, obe k.o. Podkoren,
lastnica Republika Slovenija, Direkcija RS za vode; zemljíšČe s parc. Št. 182 k.o. Podkoren,
lastnica Gordana Ajdanič; zemljiŠČe sparc. Št. 18312, 184I1, 184/3, in 184/4, yse k.o. Podkoren,
lastnik Mirko Gorjanc; zemljišČe s parc. Št. 179/5, 179/2 in 185, yse k.o. Podkoren, lastnica Ana
Marija Rasinger in zemtjišČe s parc. Št. 179/6 k.o. Podkoren, lastnica Elektro Gorenjska d.d. Ker
se kanalizacijsko omrežje Šteje za objekt gospodarske jayne službe, se za le-tega komunalni
prispevek ne plača (1. odst. 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, Uraclni list RS, št.
33/2007). lnvestitor pa tudi ni zavezanec za plačilo odškodnine zaradi spremembe kmetijskega
zemljiŠča, po 3. g Členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/11,
ZKZ-D, Uradni list RS, Št. 58/2012), saj se za gradnjo gradbenih inženirskih objektov, ki SO
uvrščeni v skupino cevovodov, komunikacijskih omrežiJ in elektroenergetskih vodov, odškodnina
ne odmeri.
Gradbeno dovoljenje za nameravani poseg v obmoČjih urejanja KG SKl
v (območja za
stanovanja in kmetije), KG T (obmoČja za transport), KG SK2/2 v (območja za stanovanja in
kmetije), KG 1 (1. obmoČje kmetijskih zemljišČ), z S e (površine razpršene gradnje), KG V
(vodna zemljiŠča), KG G (gozdna zemljišČa) in KG SK2/l -v (obmoČJa za stanovanja un kmetije)
je izdano na podlagi doloČil Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoČje ObČine
Kranjska Gora (PUP KG
UPB3, Uradno glasilo slovenskih občin Št. 25/2013, 43/2013obvezna razlaga, 11/2014 in 3lI20l4-popravek in 82/2016 spremembe in dopolnitve).
-

-

-

—

-

lb točka 9. člena v obmoČjih za stanovanja in kmetije (SK), 8b toČka 9. Člena v območjih za
transport (T), 15. toČka 9. Člena na površinah razprŠene gradnje (z), 17b toČka 9. člena na
kmetijskih zemujišČih (1 in 2), l8b toČka 9. člena na gozdnih zemljišČih (G) in 21b točka 9. člena
na vodnih zemljiŠČih, dopuščajo ureditve infrastrukture, to Je gradnjo gradbeno inženirskih
objektov prometnega omrežja, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja
ter vodnogospodarske ureditve. Predvideni poseg zajema izgradnjo javnega kanalizacijskega
4

C.

C.

cevovoda, kj spada v javno komunalno infrastrukturo, katere gradnja je po določilih PUP KG
dovoljena.
42. Člen med drugim doloČa, da morajo biti komunalne in energetske ureditve izvedene na
naČin, ki zagotavlja varstvo okolja in ustreza pogojem obrambe in zašČite. Komunalno omrežje
In naprave morajo biti vkopani v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je
potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odveČni material, teren pa zatravi
oziroma zasadi s samoniklimi grmovnicami. lz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
izhaja, da bo kanalizacija vgrajena pod obstoječ teren. lzvedena bo na naČin, da ba zagotavljala
varstvo okolja in ustrezala pogojem obrambe in zašČite. Po končani gradnji bo vzpostavljeno
prvotno stanje ter odstranjen ves odvečni material, kj je nastal med gradnjo. Projektirana
kanalizacija se priključuje na obstojeČ kanalizacijski sistem, kj odvaja komunalne odpadne vode
v čistilno napravo Kranjska Gora.
Ostale določbe PUP KG za predmetni poseg niso relevantne.
Glede na obrazloženo uprvni organ ugotavlja, da je predmetni poseg skladen z doloČili PUP
KG
Prvi odstavek 63. Člena ZGO določa, da mora pristojni upravni organ za gradbene zadeve z
nameravano gradnjo seznaniti stranke, kj se izreČejo na obravnavi. Upravni argan je na ustno
obravnavo povabil lastnike sosednjih nepremičnin, na katere Iahko segajo vplivl gradnje. Ustne
obravnave so se udeležili pooblaščenka investitorice Monika Lihteneger, projektant Zoran
Marinkovič, Damijan Hrovat, Ana Hrovat in Jožefa Cuznar. Upravni organ je ugotovil, da so bila
vabila strankam pravilno vročena. Ustne obravnave se ni udeležil Alojzij Veber, odsotnosti ni
opraviČil, zato se po 2. odstavku 63. Člena ZGO smatra, cla se s predvidenim posegom strinja.
Maja in Uroš Pestevšek pa sta dne 13. 3. 2017 upravnemu arganu posredovaia e-dopis, v
katerem navajata, cla v zvezi z naČrtovano kanalizacijo
gradbenim dovoljenjem, nimata
pripomb; da je bila gradnja do parcele že izveclena in sta z njo seznanjena. Z njunim dopisom je
upravni argan seznanil pooblašČenko investitorice. Uradna oseba je naznanila namen ustne
obravnave, projektant pa je predstavil projekt in odgovarjal na vprašanja strank. Po predstavitvi
predvidenih del, so yse prisotne stranke izjavile, da se z gradnjo strinjajo in nimajo pripomb.
Glede izjave Maje in Uroša Pestevška, je upravni argan vprašal poobiaščenko investitorice, au
je objekt že zgrajen. Monika Lihtenegerje povedala, da gradnja še ni izvedena. Stranke, ki So Z
investitorico sklenile pisne pogodbe o služnostni pravici za namen izgradnje kanaiizacije (Ivana
Rolih, Janko Rolih, Eva Rolih, Goraz Rolih, Direkcija RS za vode, Gordana Ajdanič, Mirka
Gorjanc, Ana-Marija Rasinger, Elektro Gorenjska d.d.), upravni organ na podlagi 3. toČke 65.
Člena ZGO-1, po kateri se šteje, da je stranka v tem primeru z nameravano gradnjo Seznanjena
in se z nja strinja, na ustno obravnavo ni vabil. Strankam se gradbeno dovaljenje le osebno
vroči.
-

(D

Na podlagi teh ugotovitev je bilo potrebno investitorjevi zahtevi ugoditi In je odločeno, kot
izhaja iz 1. točke izreka te odloČbe.
Navedba veljavnosti gradbenega dovoljenja iz 2. točke izreka tega dovoljenja, temelji na 2. točki
1. odstavka 71. člena Zakona o graditvi objektov.
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/2006 UPB2, 126/2007,
65/2008, 8/2010, 82/2013) v 5. odstavku 213. Člena doloČa tudi, da se v izreku odloČbe odloči
tudi o tem, au so nastali stroški postopka. Ker so v predmetni zadevi stroški postopka niso
nastali, je odločeno, kot izhaja iz 3. toČke izreka te odloČbe.
-

Odločba je takse prosta na podlagi 2. točke 23. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT
Uradni list 106/2010, 3212016-sprem.).

—

UPB5,

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to adloČbo je dovoljena pritožba, o kateri odloČa
Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani. Pritožba se vloži v roku 8 dni po njeni vroČitvi pri
organu, ki je odločbo izdal, in sicer se izroči pisno, pošije po pošti ali da ustno na zapiSnik pri
Oddelku za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge Upravne enote Jesenice. Za
pritožbo se nakaže upravna taksa v višini 18,10 EUR na raČun št.: 01100-8450021561,
5

referenca, (sklic): 00 240300-203. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim
denarjem au drugim veljavnim plačilnim instrumentom.
Postopek vodila:
Sad ina Hrkič,
višja svetovalka I

EVASEVER
vodja Oddelka za okolje in prosr S‘‘
kmetijstvo rn druge upravne nalpW

:

t‘j

Vročiti osebno:
1. Občina Kranjska Gora, 4280 Kranjska Gora, z I izvodom PGD,
2. Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana,
3. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
4. Janko Rolih, Podkoren I, 4280 Kranjska Gora,
5. Ivana Rolih, Pod koren I 4280 Kranjska Gora,
6. Eva Rolih, Podkoren le, 4280 Kranjska Gora,
7. Gorazd Rolih, Podkoren le, 4280 Kranjska Gora,
8. Gordana Ajdanič, Pod koren 78e, 4280 Kranjska Gora,
9. Mirko Gorjanc, Podkoren 4, 4280 Kranjska Gora,
10. Ana-Marija Rasinger, Podkoren 63, 4280 Kranjska Gora,
II. Dam ijan Hrovat, Pod karen 5a, 4280 Kranjska Gora,
12. Ana Hrovat, Podkoren 5a, 4280 Kranjska Gora,
13. Jožefa Cuznar, Podkoren 66, 4280 Kranjska Gora,
14. Maja Pestevšek, Celjska ulica 3, 1000 Ljubljana,
15. Uroš Pestevšek, Celjska ulica 3, 1000 Ljubljana.

C

Obvestiti:
1. lnšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, gradbeni inšpektor, OE Ljubljana
Kranj, Inšpekcijska pisarna Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, IRSOP.OE-KR@gov.si,
2. Elektro Gorenjska, d. d., UI. Mirka Vadnova 3 a, Kranj, nejkadijakceIektro-qorenjska.si
3. Komunala Kranjska Gora, Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, infokomunala-kg.si
4. Telemach,
d.o.o.,
Cesta
Ljubljanske
brigade
21,
1000
Ljubana
marian. h ribern ikteIemach si
5. Zavod za varstvo kulturne dediŠčine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica
7, 4000 Kranj tajnistvo.oekrankzvkds.si,
6. Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
gp.drsv-krgov.si,
7. Telekom Skvenije, d. d., Sektor za upravIjaje omrežja, Center z vzdrževnje amrežja
Kranj, Stegne 19, 1000 Ljubljana,
8. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Kranj, Ručigajeva
ulica 3, 4000 Kranj.
9. Agencija RS za okolje, Vojkova lb, 1000 Ljubljana.
-

—

.

—
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