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ZADEVA: Odlok 0 obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za del obmocja EUP BI 42 -
Zgornje Bitnje - druga obravnava 

1. UTEMELJITEV 

Dopolnjen osnutek Odloka 0 obeinskem podrobnem prostorskem nacrtu za del obmocja EUP BI 42 -
Zgornje Bitnje (v nadaljevanju: OPPN Zg. Bitnje) - prva obravnava je bil obravnavan in sprejet na 15. 
seji Mestnega sveta MOK dne 6.4.2016. 

2. POSTOPEK PRIPRAVE 

Podlaga za sprejem OPPN Zg. Bitnje je Obeinski prostorski naert MOK (Uradni list RS, 51. 74/14, 
09/16 - teh.popr., 63/16 - obv.razl., 20/17), 5 katerim so dolocena nova stavbna zemljisca 
stanovanjske namembnosti v Bitnjah. 
Postopek priprave OPPN Zg. Bitnje se je zacel 5 Sklepom 0 zacetku priprave Obcinskega 
podrobnega prostorskega naCrta za del obmocja EUP BI 42 - Zgornje Bitnje (Uradni list RS, 51. 
69/2015), ki ga je sprejel zupan Mestne obcine Kranj na podlagi pridobljene pobude lastnikov 
zemljisc z dne 29. 5. 2015. 
Pobudniki kot narocniki dokumenta so za urbanisticnega naCrtovalca (izdelovalca) izbrali RRD 
d.o.o. iz Domzal, ki je osnutek OPPN Zg. Bitnje izdelala v avgustu 2015, pod 51. projekta 07/2015. 
V skladu z ZPNacrt, MOK kot pripravljavec vodi poslopek priprave OPPN Zg. Bitnje. 
Po pooblastilu MOK (51. 350-5/2015-3-48/01) je naCrtovalec z dopisom 51. VR50/15 nosilce 
urejanja prostora (NUP) dne 29. 9. 2015 pozval, da k osnutku podajo smernice in v skladu 5 40. 
clenom ZVO tudi zaprosil za izdajo odlocbe 0 potrebnosli izvedbe postopka celovite presoje 
vplivov na okolje. 
Smernice so podali vsi NUP (10) razen Urada za druzbene dejavnosti MOK. Minislrstvo za okolje 
in proslor, Direktoral za okolje je z odlocbo 51. 35409155/2015/2 z dne 15. 12. 2015 obcino 
seznanilo, da v postopku sprejemanja OPPN Zg. Bitnje celovite presoje vplivov na okolje ni 
potrebno izvesti. 
Po uskladitvi smernic je nacrtovalec v decembru 2015 izdelal dopolnjen osnutek OPPN Zg. Bitnje 
za javno razgrnitev. 
Mestna obcina Kranj je z javnim naznanilom posredovala dopolnjen osnutek OPPN v javno 
razgrnilev, ki je potekala od 4. 1. 2016 do vkljucno 4. 2. 2016. V casu jayne razgrnitve je bila dne 
14. 1.2016 izvedena javna obravnava. 
Po javni razgrnitvi je dopolnjen osnutek OPPN Zg. Bitnje v prvem branju obravnaval in sprejel 
Svet Mestnega sveta MOK na svoji 15. seji dne 6. 4. 2016. 
Na dopolnjen osnutek OPPN Zg. Bitnje je bilo pridobljenih sedem pripomb. Le ena se je nanasala 
na obmocje obravnave. Do nje je bilo zavzelo pozitivno mnenje. Zupan je dne 12. 4. 2016 sprejel 
stalisca do pripomb in predlogov. Stali5ca do pripomb so prilozena gradivu. 
Zaradi prometne problematike v naselju je bilo polrebno za obmocje izdelati dodatno strokovno 
podlago - prometno 5tudijo. 



Druga obravnava 

Na podlagi podanih pripomb in izdelane prometne studije je nacrtovalec v aprilu 2016 izdelal 
predlog OPPN Zg. Bitnje, ki je bil z dopisom st. VR-25/16 dne 22. 4. 2016 posredovan NUP v 
konena mnenja. 
V fazi pridobivanja mnenj je bilo potrebno za obmoeje izdelati se enD strokovno podlago -
hidrolosko hidravlieni elaborat. 
K predlogu OPPN Zg. Bitnje so pridobljena vsa pozitivna mnenja NUP. Mnenja so prilozena 
gradivu. 
Na podlagi pripomb in usklajevanj z NUP je naertovalec v maju 2017 izdelal usklajen predlog 
OPPN Zg. Bitnje za obravnavo in sprejem na Mestnem Svetu MOK. 

3. SPREMEMBE ODLOKA 00 PRVE DO DRUGE OBRAVNAVE 

Usklajen predlog odloka se od dopolnjenega osnutka, ki ga je Svet MOK sprejel ob prvi obravnavi 
razlikuje (spremembe so v odloku oznaeene z debelim tiskom): 

3.1. Na podlagi staliM do pripomb in predlogov so bila v 31. elenu dopolnjena dovoljena odstopanja in 
sicer: 

v drugem odstavku so dovoljena odstopanja tlorisnih gabaritov namesto ± 1,00 m poveeana na ± 
1,50 m; 
dodan je nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3) Na funkcionalnih enotah Fe S3/2 in Fe S3/3 je 
dopustna tudi gradnja stanovanjskega dvojeka.<<. 
na koncu zadnje alineje 3. odstavka 3. elena dodano besedilo »5 tehnienimi elementi za 
zakolieenje.«; 
na koncu drugega stavka tretjega odstavka 6. elena se erta besedilo »5 pomoznim objektom«; 
na koncu eetrte alineje prvega odstavka 7. elena se erta besedilo »z moznostjo pritlienega aneksa 
(pomozni objekt) dimenzij 7,0 m x 6,0 m«; 
v tretji alineji tretjega odstavka 8. elena se doda besedilo »strehe so lahko tudi ravne«. 

3.2. V skladu z zahtevo pripravljavca je dopolnjeno besedilo in sicer: 
v 12. elenu se doda nov eetrti odstavek »(4) Na severnem delu funkcionalnih enot (Fe S3/1,2,3,4) 
je potrebno zagotoviti 1,0 m sirok koridor z omejeno lastninsko pravico za obnovo objektov in 
omrezij komunalne in energetske infrastrukture.«; 
v 30. elenu (etapnost izvedbe) je spremenjeno besedilo 

»(1) Obmoeje se bo urejalo etapno, vsaka etapa mora biti naertovana na naein, da ne bo 
povzroeala skodljivih vplivov na vodni rezim in stanje voda. 
(2) Gradnja stavb v severnem obmoeju (Fe S1 in Fe S2) sodi v prvo etapo, glede nato, da je 
potrebna infrastruktura ze zgrajena. Vsaka stavba se lahka gradi loeeno neodvisno od ostalih 
stavb, oziroma je faznost odvisna od izkazanega interesa lastnikov zemljise. Vsaka stavba pa 
mora izvesti interne infrastrukturno omrezje ter ustrezno zunanjo ureditev. 
(3) Juzno obmoeje (Fe S3) se izvaja v dveh etapah. Prvo etapo predstavlja izgradnja 
prometne infrastrukture in izgradnja sekundarnega infrastrukturnega omrezja. V drugo etapo 
sodi gradnja stavb. Vsaka stavba se lahko gradi loeeno od ostalih stavb, oziroma je faznost 
odvisna od izkazanega interesa lastnikov zemljise. Vsaka stavba pa mora izvesti interno 
infrastrukturno omrezje ter ustrezno zunanjo ureditev.«; 

na koncu eetrtega odstavka 31. elena dodano besedilo »in umestitve pomoznih objektov.«. 

3.3. V skladu z izdelano prometno studijo in zahtevam nosilcem urejanja prostora je v vee elenih 
dopolnjeno besedilo in sicer: 

v tretjem odstavku 8. elena dodani dYe novi alineji 
»- nezahtevni in enostavni objekti, ki so stavbe morajo biti ad jayne poti oddaljene najmanj 2,0 
m, razen garaz, kjer mora biti odmik pri uvozu najmanj 5,0 m; 
- minimalna oddaljenost ponikovalnic na posameznih funkcionalnih enotah mora biti od 
parcelne meje cest min. 2,5m;«; 

v cetrtem odstavku 9. elena je za prvim stavkom dodan nov stavek »Ograje in podporni zidovi ob 
javni poti, v primeru, ko ni mozno drugaeno zavarovanje brezin, morajo biti v odmiku min. 0,5 m od 
cestisea.«; 
v zadnjem stavku eetrtega odstavka 9. elena besedilo »doloeijo« nadomesti z besedilom 
»preverijo«; 
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v g, elenu dodan nov deseti odstavek »(10) Nova drevesna vegetacija ob cestah s krosnjo ne sme 
posegati v prosti profil ceste in ploenika, koreninski sistem pa ne sme poskodovati ceste in 
ploenika,«; , 
na koncu tretjega odstavka 11, elena dodano besedilo »na nasprotni strani pa bankina 0,5 m ter 
rekonstrukcija obstojeee ceste FC 11 v sirini 4,0 m z bankinama 2 x 0,5 m,«; 
v prvem stavku eetrtega odstavka 11, elena dodano besedilo »in ban kino 0,5 m na severni 
strani,«; 
v petem odstavku 11, elena dodani dYe novi alineji 

»- je sirina prikljueka max, 5,0 m; 
- je prikljueek ustrezno utrjen (asfaltiran ali tlakovan) v dolzini min, 5,0 m od vozisca ceste 
oziroma ploenika;<<. 

3.4, V 25, clenu na predlog Zavoda R8 za varstvo narave doda nov drugi odstavek: 
»(2) Zaradi ohranjanja habitata zahodno od obravnavanega obmoeja (gozdne povrsine 
Skofjeloskega hribovja) je potrebno na zahodnem robu obmoeja urejanja ohranjati 20 m pas 
nepozidan,<<. 

3,5, V 14, elenu na predlog upravljavca infrastrukturnega omrezja za prvim stavkom eetrtega odstavka 
dodan nov stavek 
»Posamezen objekt se mora prikljueiti na javno vodovodno omrezje s samostojnim 
prikljuekom vode,«, 

3,6, V skladu z izdelanim Hidrolosko-hidravlienim elaboratom in z zahtevami nosilcev urejanja prostora 
(Oirekcija R8 za yodel je v vee elenih dopolnjeno besedilo in sicer: 

v tretjem odstavku 13, elena je spremenjeno besedilo 
»(3) Padavinske vode 5 streh stavb in utrjenih povrsin zaradi nenavadne geologije ni mogoee 
ponikati, zato se padavinske vode vodijo v obstojeca meteorna kanala (M5 ON 400 in M5 - P 
ON 200), ki sta sposobna prevzeti hidravlieno obremenitev nove pozidave, pri eemer novo 
priklapljanje na kanal M5-P ni vee mozno, Pred izpustom padavinskih voda v meteorna kanala 
je potrebno te vode z zadrzevalniki zadrzati na funkcionalnih enotah (na mestu nastanka) in jih 
nato kontrolirano prazniti preko dusilk, Reducirane vode se nato preko obstojeeih meteornih 
kanalov M5 ON 400 in M5 - P ON 200 vodijo v glavni odvodnik Zabnico, Za zadrzevanje 
meteorne vode je na vsaki funkcionalni enoti predviden lokalni zadrzevalnik 5 kapaciteto 4 m3, 

razen na funkcionalnih enotah Fe 83/7 in Fe 83/8, kjer je predviden zadrzevalnik s kapaciteto 
5 m3, Voda iz zadrzevalnika se lahko uporabi kot dodatni vir vode za namene pri katerih ni 
treba zagotoviti kakovosti pitne vode (splakovanje stranisc, pranje perila, zalivanje, ipd,),«; 

v 13, elenu je dodan nov eetrti odstavek 
»(4) Pray tako je potrebno predhodno ociseene padavinske vode s ceste (FC 12) pred 
izpustom v meteorno kanalizacijo M5 - P ON 200 zadrzati v cevnem zadrZevalniku (ON 800, 
dolzine 36 m) s kapaciteto 18,08 ma «; 

v 21, clenu dodan nov peti odstavek 
»(5) Geologija tal na obravnavanem obmoeju ne omogoca ponikanja meteornih voda, zato se 
te vode odvaja v obstojeco meteorno kanalizacijo, ki ima izpust v vodotok Zabnica, Oa se 
poplavne razmere dolvodno zaradi teh voda ne bodo poslabsale so predvideni omilitveni 
ukrepi, ki pri vsaki hisi dolocajo izvedbo zadrzevalnika meteornih voda ter cevni zadrzevalnik 
na obmocju priklopa na kanal M5-P,«; 

v prvem odstavku 27, elena je Crtano besedilo »ali poplavnem«; 
v 27, elenu je dod an nov drugi odstavek 

»(2) Za obmoeje OPPN je bila izdelana strokovna podlaga Hidrolosko hidravlieni elaborat za 
OPPN 8142 (H-1/2017, EHO PROJEKT d,o,o,), ki je pri dolocitvi poplavnih razmer izhajala iz 
Hidrolosko hidravlicne studije celotnega povodja Mestne obeine Kranj (H-30/2012, EHO 
PROJEKT d,o,o,), Iz strokovne podlage izhaja, da obmoeje urejanja ni poplavno nevarno in 
problematieno, saj se nahaja izven dosega tako stoletnih kot petstoletnih voda pri obstojecem 
stanju kot pri predvidenem stanju ureditev, Predvidene ureditve po OPPN tudi ne posegajo v 
naCrtovane celovite ukrepe, ki so predvideni s Hidrolosko hidravlicno studijo celotnega 
povodja Mestne obcine Kranj,«, 
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4. PREDLOG SKLEPA 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da po obravnavi gradiva sprejme naslednji 

SKLEP 

Sprejme se Odlok 0 obcinskem podrobnem prostorskem naCrtu za del obmocja EUP BI 42 -
Zgornje Bitnje - druga obravnava. 

Janez Ziherl 
v dja Urada za okolje in prostor 

, I 

ostjan TRI LAR _ ./ 
ZUPAN r:v 

~ 
Pnloge 1 
. usklajen predlog Odloka 0 obcinskem podrobnem prostorskem na rtu za del obmocja EUP BI 42 

- Zgornje Bitnje 
graficne priloge 
stalisca do pripomb in predlogov 
mnenja NUP 
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Na podlagi 55. in 61. elena Zakona a prostorskem naertovanju (Uradni list RS, st. 33/07, 
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-ZUPUDPP-popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 
- ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 SkI.US: U-I-43/13-8, 76/14-0dI.US: U-I-43/13-19) in 18. elena 
Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 33/07) je Mestni svet Mestne obeine Kranj na 
....................... seji, dne .......................... sprejel 

o D LO K 

o OBCINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NACRTU ZA DEL 
OBMOCJA EUP BI 42 - ZGORNJE BITNJE 

I. SPLOSNE DOLOCBE 

1. elen 

(1) 5 tem odlokom se v skladu z Odlokom 0 izvedbenem prostorskem naertu Mestne obCine 
Kranj (Uradni list RS, st. 74/14) sprejme obeinski podrobni prostorski naert za del obmoeja BI 
42 - Zgornje Bitnje (v nadaljevanju: OPPN). 
(2) OPPN je izdelala RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUZBA d.o.o., druzba za sonaravno urejanje 
prostora, Domzale pod stevilko projekta 07/2015. 
(3) Za OPPN, skladno odloebi Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje st. 35409-
155/2015/2 z dne 15. 12.2015, celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti. 

(1) OPPN doloea: 
obmoeje obravnave, 
program dejavnosti, 

2. elen 
(vsebina in namen OPPN) 

arhitekturne, krajinske in oblikovalske resitve prostorskih ureditev, 
vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, 
pogoje glede prikljueevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobra, 
resitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediseine, 
resitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, 
resitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami, vkljueno z 
varstvom pred pozarom, 
naert parcelacije, 
etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
dopustna odstopanja ad naertovanih resitev, 
usmeritve za doloeitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN. 

(2) Z OPPN se doloeajo merila in pogoji za posege v prostor v obravnavanem obmoeju in 
predstavljajo podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih 0 

graditvi objektov ter podlago za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov. 



3. clen 
(sestavni deli OPPN) 

(1) OPPN vsebuje tekstualni in graficni del. 
(2) Tekstualni del vsebuje odlok, povzetek glavnih tehnicnih znacilnosti oziroma podatke 0 

prostorski ureditvi in priloge po seznamu. 
(3) Graficni del vsebuje naslednje graficne nacrte: 

izsek iz graficnega nacrta kartografskega dela izvedbenega dela obcinskega prostorskega 
nacrta 5 prikazom lege prostorske ureditve na sirsem obmocju, 
obmocje podrobnega nacrta z obstojecim pareelnim stanjem, 
prikaz vplivov in povezav 5 sosednjimi obmocji, 
zazidalna situacija, 
prikaz ureditev glede poteka omrezij in prikljucevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter grajeno javno dobro, 
prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, 
prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, 
vkljucno z varstvom pred pozarom, 
nacrt pareelacije 5 tehnicnimi elementi za zakolicenje. 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 

4. clen 
(ureditveno obmocje) 

(1) Obravnavano obmocje OPPN je izdelano za del obmocja EUP BI 42, doloceno z OPN MOK. 
(2) Ureditveno obmocje obsega zemljisca 5 pare. st. 536/1, 536/7, 2723-del, 534/4-del, 
531/1-del, 530/1-del in 2724-del, vse v katastrski obcini Bitnje. Povrsina obmocja znasa 1,39 
ha. 

(3) Naselje Bitnje predstavlja del predmestnega naselja mesta Kranj, ki predstavlja sredisce 
Gorenjske statisticne regije. Obravnavano obmocje se nahaja na zahodnem ravninskem delu 
Zgornjih Bitenj, ob vzhodnem obrobju Skofjeloskega hribovja in zahodno od potoka Zabniea. 
Obmocje na zahodu meji na gozdne povrsine, na severu in jugu na obstojeco poselitev, na 
vzhodu pa meji na kmetijska zemljisca. V osrednjem delu obravnavanega obmocja se nahaja 
enklava kmetijskega zemljisca (pare. st. 532, k.o. Bitnje). 
(4) Izven ureditvenega obmocja tega OPPN se 5 tem odlokom urejajo tudi robna obmocja 
zemljisc, ki so potrebna za prikljucevanje gospodarske javne infrastrukture in prikljucevanje 
na obstojece prometno omrezje. 

5. clen 
(program dejavnosti ) 

(1) Obmocje OPPN za del obmocja EUP BI 42 je namenjeno individualni stanovanjski gradnji 
(prostostojece hise). 



(2) 5tanovanjske stavbe so lahko eno ali dvostanovanjske. 5tanovanjske stavbe so 
namenjene bivanju brez spremljajoeih dejavnosti. 

III. UMESTITEV NACRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 

6. elen 
(oblikovanje obmoeja) 

(1) Obmoeje obravnave OPPN je razdeljeno na sedem funkcionalnih celot in sicer na tri 
funkcionalne celote naertovanih novih stanovanjskih stavb (stavbne strukture) FC 51, FC 52 
in FC 53 ter na stiri funkcionalne celote prometne infrastrukture FC 11, FC 12, FC 13 in FC 14. 
(2) Funkcionalna celota FC 51 obsega stiri funkcionalne enote. Na treh funkcionalnih enotah 
(parcelah, namenjenih gradnji) FC 51/1, FC 51/2in FC 51/3 se naertuje gradnja treh 
individualnih prostostojeeih stanovanjskih stavb (tipa C in E) 5 pomoznimi objekti. 
Funkcionalna enota FC 51/4 je namenjena rekonstrukciji ceste Zabnica - Bitnje - 5trazisee. 
(3) Funkcionalna celota FC 52 obsega dYe funkcionalni enoti. Na funkcionalni enoti Fe 52/1 
(parcela, namenjena gradnji) je predvidena gradnja ene individualne prostostojeee 
stanovanjske stavbe (tipa D). Funkcionalna enota FC 52/2 je namenjena rekonstrukciji ceste 
Zabnica - Bitnje - 5trazisce. 
(4) Funkcionalna celota FC 53 obsega dvanajst funkcionalnih enot. Na osmih funkcionalnih 
enotah (parcelah, namenjeni gradnji) (Fe 53/1, Fe 53/2, Fe 53/3, Fe 53/4, Fe 53/5, Fe 53/6, Fe 
53/7, Fe 53/8) se nacrtuje gradnja osmih individualnih prostostojeeih stanovanjskih stavb 
(tipa A in B) 5 pomoznimi objekti. Funkcionalna enota (parcela, namenjena gradnji) Fe 53/8 
se lahko poveca za funkcionalno enoto Fe 53/9, funkcionalna enota Fe 53/5 (parcela 
namenjena gradnji) pa se lahko poveca za funkcionalno enoto Fe 53/10. Funkcionalni enoti 
FE 53/11 in Fe 53/12 sta namenjeni rekonstrukciji ceste Zabnica - Bitnje - 5trazisee. 
(5) Funkcionalna celota FC 11 predstavlja del obstojeee jayne poti (JP 684 661). 
(6) Funkcionalni celoti FC 13 in FC 14 sta namenjene rekonstrukciji obstojeeih javnih poti (JP 
684641, 684671). 
(7) Funkcionalna celota FC 12 je namenjena izgradnji nove dostopne poti. 
(8) Lega, velikost in oblika funkcionalnih celot in enot ter lega objektov na zemljiseu so 
razvidni iz grafienega dela OPPN. 
(9) Za zagotovitev komunalne opremljenosti bo potrebno obmoeje urejanja prikljueiti na 
obstojeco komunalno infrastrukturo, ki se nahaja znotraj obmoeja urejanja in izven meje 
obmoeja urejanja. Poteki teh prikljuekov so razvidni iz grafienega dela OPPN. Poleg 
navedenih zemljisc v 4. elenu je v obmoeje posegov izven ureditvenega obmoeja OPPN 
mozno dodati tudi druge parcelne stevilke, ki se izkazejo kot potrebne za prikljueevanje na 
obstojeeo gospodarsko javno infrastrukturo. 

7. elen 
(velikost in oblikovanje stavb) 

(1) Tlorisne dimenzije naertovanih prostostojeeih individualnih stanovanjskih stavb so: 
- stavbe tipa A so dimenzij 8,0 m x 14,0 m z moznostjo pritlicnega aneksa (pomozni objekt) 
dimenzij 7,0 m x 6,0 m (oz. 4,0 m x 6,0 m); 



- stavbe tipa B so dimenzij 8,0 m x 16,0 m z moznostjo pritlicnega aneksa (pomozni objekt) 
dimenzij 8,0 m x 6,0 m oziroma 8,0 m x5,0 m; 
- stavbe tipa C so dimenzij 9,0 m x 18,0 m z moznostjo pritlicnega aneksa (pomozni objekt) 
dimenzij 9,0 m x 7,0 m; 
- stavba tipa 0 je dimenzij 8,0 m x 18,0 m; 
- stavba tipa E je atrijska dimenzij 8,0 m x 20,0 m + 8,0 m x 6,5 m + 5,5 m xl,S m. 
Izven tlorisnih dimenzij stavb se poleg napuscev lahko naertuje zunanja stopnisea, zunanje 
klaneine, nadstreski, balkoni in zimski vrtovi. 
(2) Za stavbe tipa A, B, C in 0 je etaznost v primeru izvedbe ravne strehe (K) + P + 1, v 
primeru izvedbe dvokapnice pa (K) + P + M 5 kolenenim zidom do 1,50 m. 5tavba tipa E je 
pritliena (K) + P z neizrabljenim podstresjem. Pri vseh tipih objektov visina slemena ne sme 
presegati visine 9,50 m nad urejenim terenom. 
(3) Oblikovanje streh: 
- strehe stavb so lahko dvokapne 5 smerjo slemena v smeri daljse stranice naklona 30° do 

40°, razen stavbe na Fe 51/3 ki ima stirikapno streho z naklonom od 20° do 25°. 
5tanovanjske stavbe, razen stanovanjske stavbe tipa E, imajo lahko tudi ravno streho; 
Pomozni objekti imajo praviloma ravne strehe minimalnega naklona tako, da je omogoeeno 

odvodnjavanje, enokapni nadstreski pa so dovoljeni v naklonu do 8°; 
-za osvetlitev mansarde (oziroma prostorov, ki se nahajajo pod streho) je dovoljena izvedba 
stresnih oken ali svetlobnikov in fread enakega tipa (dvokapne freade ali freade na plase), ki 
ne smejo biti visji od slemena osnovne strehe; 
- stresna kritina mora dajati videz drobne strukture sive barve, pri zimskih vrtovih in 
nadstreskih se dovoljuje se brezbarvno steklo ali steklu podobni brezbarvni materiali; 
- dovoljena je postavitev ali vgradnja fotovoltaienih celie in sonenih sprejemnikov na ali v 
streho - postavljeni morajo biti vzporedno 5 stresino, njihov najvisji del pa ne sme presegati 
visine slemena osnovne strehe. 
(4) Oblikovanje fasad: 
- fasade stavb morajo biti zasnovane ski ad no, ob upostevanju sodobnih trendov v 
arhitekturi, izdelane v klasienem zaglajenem ometu (barve iz spektra svetlih naravnih tonov 
do temnejsih peseenih in zemeljskih tonov), lesu, lokalnemu kamnu, steklu ali iz fasadnih 
plose v imitaciji lesa; 
- razmestitev in oblikovanje fasadnih odprtih ter drugih fasadnih elementov morajo biti 
enostavni, fasadne odprtine morajo praviloma biti pokonene in pravokotne; 
- okrogli elipsasti balkoni niso dovoljeni, balkonske ograje morajo biti preproste lesene, 
kovinske ali steklene; 
- napusei brez masivnih elementov; 
- fotovoltaicne celiee in sonene sprejemnike je dovoljeno uporabljati tudi kot elemente 
oblikovanja fasad (nadstreski, balkonske ograje, ipd.). 
(5) Pri oblikovanju stavb je potrebno upostevati se naslednje: 
- lega osnovnih stavb je doloeena z enD koordinatno tocko in z gradbeno linijo, ki jo je 
potrebno upostevati; 
- medposestne ograje in podporni zidovi so ob soglasju lastnikov zemljise praviloma 
postavljene na parcelne meje oziroma do meje, 
- stavbe so lahko grajene klasieno ali montazno; 
- zasnova stavb mora upostevati veljavne standarde za toplotno zaseito, priporoea se gradnja 
nizkoenergetskih lesenih stavb; 



- oblikovanje stavb mora zagotavljati naein in razpored prostorov, ki omogoea 45 stopinjski 
kot osoneenja namenjenega za bivanje in delo. 

8. elen 
(pomozni objekti) 

(1) Na obmoeju tega OPPN je dovoljena gradnja ali ureditev ograj in podpornih zidov, 
rezervoarjev za vodo, prikljuekov na objekte gospodarske jayne infrastrukture, vodnih zajetij 
in objektov za akumulacijo vode in namakanje ter pomoznih komunalnih objektov. 
(2) Poleg pomoznih objektov iz prvega odstavka tega elena in (moznih) pomoznih objektov iz 
6. elena tega odloka, je v funkcionalnih celotah Fe 51, Fe S2 in Fe S3 dovoljena tudi gradnja 
garaz, savn, fitnesov, zimskih vrtov, lop, ut, nadstreskov, sencnic, letnih kuhinj, ipd. 
(3) Pri gradnjah pomoznih objektov iz drugega odstavka tega elena je treba upostevati se 
naslednje: 
- dopustna je Ie enoetazna izvedba; 
- lahko so samostojni ali prislonjeni k osnovi stavbi; 
- oblikovani morajo biti skladno z osnovno stavbo, strehe so lahko tudi raYne, ute in 
senenice je dovoljeno oblikovati tudi kot oblikovne posebnosti; 
- nezahtevni in enostavni objekti, ki so stavbe morajo biti od jayne poti oddaljene najmanj 
2,0 m, razen garaz, kjer mora biti odmik pri uvozu najmanj 5,0 mi 
- minimalna oddaljenost ponikovalnic na posameznih funkcionalnih enotah mora biti od 
parcelne meje cest min. 2,5m; 
- povrsina vseh pomoznih objektov je dovoljena pod pogojem, da skupna pozidanost 
(zahtevnih, enostavbnih in nezahtevnih objektov) na funkcionalnih enotah stanovanjske 
stavbe strukture ne presega razmerja 30 % pozidanega proti 70 % nepozidanega zemljisea 
oziroma 35 % pozidanega proti 65 % nepozidanega zemljisea v Fe 52/1. 

9. elen 
(zunanja ureditev) 

(1) Dostopne poti, manipulativne in parkirne povrsine je potrebno primerno utrditi in 
tlakovati ter ustrezno odvodnjavati. 
(2) Pri ureditvi okolice objektov je potrebno upostevati konfiguracijo terena. Visina zemljisea 
na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljiseu. 
(3) Na posameznih funkcionalnih enotah stavbne strukture je potrebno zagotoviti minimalno 
30 % zelenih povrsin, ki se uredijo kot zelenice, zelenjavni ali sadni vrt. 
(4) Medposestne ograje in podporni zidovi so ob soglasju lastnikov praviloma postavljene na 
parcelne meje, brez soglasja pa do meje sosednjih zemljise, vendar tako, da se z gradnjo ne 
posega v sosednja zemljisea. Ograje in podporni zidovi ob javni poti, v primeru ko ni mozno 
drugacno zavarovanje brezin, morajo biti v odmiku min. 0,5 m od cestiSca. Za postavitev 
ograj ob cesti je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, 5 katerim ti preverijo ustrezne 
odmike in visine, tako, da se ne ovira preglednosti in vzdrzevanja cest. 
(5) Ograje so lahko visoke najvee 1,2 m. Ograje so praviloma lesene, ziene ali kot zive meje. 
(6) Visinske razlike in nasipne in odkopane brezine je potrebno zatraviti. Podporni zidovi so 
dopustni Ie na mestih, kjer brezin ni mogoee drugaee zavarovati. 



(7) Vstopna in uvozna vrata se morajo odpirati proti parceli in ne proti cesti, oziroma so 
lahko drsna. 
(8) Na vsaki funkcionalni enoti stavb je potrebno zagotoviti potrebne manipulativne povrsine 
in za vsako stanovanjsko enoto minimalno dYe parkirni mesti (v stavbi ali zunaj). 
(9) Pri urejanju okolice objektov se smiselno ohranja koncept mejic obstojeee kvalitetne 
drevesne vegetacije, ki jo je potrebno zavarovati pred poskodbami. 
(10) Nova drevesna vegetacija ob cestah s krosnjo ne sme posegati v prosti profil ceste in 
plocnika, koreninski sistem pa ne sme poskodovati ceste in plocnika. 
(11) Po koneani gradnji je potrebno odstraniti provizorje in odveeni material ter 

hortikulturno urediti okolico, tako da se doseze enoten izgled obmoeja. 

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKUUCEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

10. elen 
(splosno) 

(1) Za stanovanjske stavbe je treba zagotoviti oskrbo s pitno vodo, oskrbo z elektrieno 
energijo, odvajanje odpadnih in meteornih voda, odvoz smeti ter dostop do jayne ceste. 
(2) Pri zagotavljanju komunalne oskrbe je treba upostevati predpise, tehniene standarde in 
pogoje upravljavcev. 

11. elen 

(prometno urejanje) 

(1) Obravnavano obmoeje se prometno navezuje na obstojeee jayne poti JP 684661, JP 684 
641 in JP 684 671. 
(2) Naertovane nove stanovanjske stavbe se na obstojeee cestno omrezje v naselju 
prikljueujejo direktno s prikljueki max. sirine 5,0 m, razen stanovanjskih stavb v funkcionalnih 
enotah Fe 53/1, Fe 53/2, Fe 53/3 in Fe 53/4, ki se na obstojeee cestno omrezje prikljueujejo 
preko nove dostopne poti (Fe 12). 
(3) Predvidena je rekonstrukcija obstojeeih cest v Fe 13 in Fe 14 tako, da se predvidi 
enostranski hodnik za pesce v sirini 1,20 m, na nasprotni strani pa bankina D,S m ter 
rekonstrukcija obstojece ceste Fe 11 v sirini 4,0 m z bakinama 2 x 0,5 m. 
(4) Nova dostopna pot (Fe 12) se izvede v sirini 4,0 m z enostranskim ploenikom sirine 1,20 m 
na juzni strani in bankinG 0,5 m na severni strani, z ustreznima prikljuekoma na obstojece 
cestno omrezje. Med ploenikom in cesto se izvede nizek robnik, ki omogoea voznjo 
kolesarjem tudi preko ploenika. 
(5) Pri prometni infrastrukturi je potrebno upostevati da: 
- se hisni prikljueki izvedejo pregledno in uredijo tako, da ne ovirajo prometa; 
- se manipulacijske povrsine (dvorisea) posameznih stavb uredijo tako, da se prepreei 
vzvratno prikljueevanje na cesto; 
- je sirina prikljucka max. 5,0 m; 
- je prikljucek ustrezno utrjen (asfaltiran ali tlakovan) v doliini min. 5,0 m od vozisca ceste 
oziroma ploenika; 
- se prometno omrezje izvede v asfaltni izvedbi; 



- se zagotovi ustrezen preeni nagib vozisea, ki bo omogoeal odvodnjavanje meteorne vode; 
- ima prometno omrezje zakonsko predpisano vertikalno in horizontalno prometno 
signalizacijo ter 
- so povrsine ob prometnicah ustrezno zazelenjene. 

12. Clen 
(splosna merila in pogoji komunalnega urejanja) 

(1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na naein, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in 
obrambno-zaseitne zahteve ter v skladu 5 predpisi, ki urejajo to podroeje. Pri izvedbi 
komunalnih ureditev je potrebno upostevati zasnove upravljavcev posameznih gospodarskih 
infrastruktur. 
(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upostevati 5 

pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med 
infrastrukturnimi vodi ter pogoje in smernice za prikljueitev na obstojeee sisteme komunalne 
infrastrukture. Obenem se dovoljujejo posegi izven obmocja urejanja (vplivno obmoeje za 
infrastrukturo), potrebni za opremljanje obmoeja urejanja. 
(3) Potek infrastrukturnih omrezij mora biti medsebojno usklajen. Pod asfaltiranimi 
povrsinami je treba vse elektriene in telekomunikacijske vode obvezno poloziti v kabelsko 
kanalizacijo. 
(4) Na severn em delu funkcionalnih enot (Fe 53/1,2,3,4) je potrebno zagotoviti 1,0 m sirok 
koridor z omejeno lastninsko pravico za obnovo objektov in omrezij komunalne in 
energetske infrastrukture. 

13. elen 
(zbiranje, odvajanje in eiseenje odpadne vode) 

(1) V naselju Zgornje Bitnje je kanalizacijsko omrezje zgrajeno v loeenem sistemu. 
(2) Vse naertovane stanovanjske hise morajo biti prikljucene na obstojeee javno 
kanalizacijsko omrezje za odpadne vode. Naertovane stanovanjske stavbe v funkcionalnih 
celotah Fe Sl in Fe S2 se lahko direktno prikljueujejo na obstojeee javno kanalizacijsko 
omrezje za odpadne vode, ki je izvedeno pod javno potjo 684 661 (Fe 11). Za naertovane 
stanovanjske stavbe v funkcionalni celoti Fe S3 je potrebno izvesti sekundarno kanalizacijsko 
omrezje za odpadne vode 5 prikljuekom na obstojeee javno kanalizacijsko omrezje, ki se 
nahaja na jugu, izven obmoeja v kriziseu ceste Fe 13 in Fe 14. 
Kanal za odpadno vodo bo omogocal gravitacijski odvod iz pritlicja vseh stavb. 
(3) Padavinske vode 5 streh stavb in utrjenih povrsin zaradi nenavadne geologije ni mogoee 
ponikati, zato se padavinske vode vodijo v obstojeea meteorna kanala (M5 ON 400 in M5 -
P ON 200), ki sta sposobna prevzeti hidravlieno obremenitev nove pozidave, pri eemer 
novo priklapljanje na kanal M5-P ni vee mozno. Pred izpustom padavinskih voda v 
meteorna kanala je potrebno te vode z zadrzevalniki zadriati na funkcionalnih enotah (na 
mestu nastanka) in jih nato kontrolirano prazniti preko dusilk. Reducirane vode se nato 
preko obstojeeih meteornih kanalov M5 ON 400 in M5 - P ON 200 vodijo v glavni odvodnik 
Zabnico. Za zadrzevanje meteorne vode je na vsaki funkcionalni enoti predviden lokalni 
zadrzevalnik 5 kapaciteto 4m3, razen na funkcionalnih enotah Fe 53/7 in Fe 53/8, kjer je 



predviden zadrievalnik s kapaciteto 5 m3• Voda iz zadrzevalnika se lahko uporabi kot 
dodatni vir vode za namene pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti pitne vode 
(splakovanje stranisc, pranje perila, zalivanje, ipd.). 
(4) Pray tako je potrebno predhodno ociscene padavinske vode s ceste (Fe 12) pred 
izpustom v meteorno kanalizacijo MS - P ON 200 zadrzati v cevnem zadrzevalniku (ON 800, 
dolzine 36 m) s kapaciteto 18,08 m3• 

(5) Padavinske vode iz funkcionalnih enot ne smejo pritekati na javno pot. 

14. elen 
(oskrba 5 pitno vodo in hidrantno omrezje) 

(1) Na obravnavanem obmoeju je zgrajeno obstojeee vodovodno omrezje, na katerega je 
potrebno prikljueiti naertovane stanovanjske hise. 
(2) 5everni del obmoeja (Fe 51 in Fe 52) se bo oskrboval iz ze obnovljenega omrezja 
vodovoda, ki poteka po poti pare. st. 272/3, k.o. Bitnje (Fe 11). 
(3) Oskrba 5 pitno vodo za juzni del obmoeja (Fe 53) bo zagotovljena z izgradnjo nove krozne 
zanke sekundarnega vodovodnega omrezja, ki se prikljucuje na obstojeee vodovodno 
omrezje, ki poteka pod obstojeeo potjO (Fe 14). 
(4) Ob izgradnji sekundarnega vodovodnega omrezja se izvedejo tudi odeepi hisnih 
prikljuckov za naertovane stavbe, ki morajo biti uvleeeni v zaseitne eevi in loci rani 1,0 m v 
funkeionalnih enotah ter na koneu blindirani. Posamezen objekt se mora prikljufiti na javno 
vodovodno omrezje s samostojnim prikljuckom vode. Prikljueek na vodovodno omrezje se 
izvede 5 tipskim vodomernim jaskom z vodomerom. Prikljueek mora biti obdelan v projektni 
dokumentaciji za vsako stavbo posebej. 
(5) Na obstojeeem vodovodnem omrezju je zgrajeno hidrantno omrezje z nadzemnimi 
hidranti lomljive izvedbe, ki zagotavljajo zadostno kolieino pozarne vode. 

15. elen 
(oskrba z elektrieno energijo) 

(1) Zgrajena elektroenergetska infrastruktura v sosednjih obmoejih ima zadostne proste 
kapacitete za napajanje novih stanovanjskih stavb. Za oskrbo z elektricno energijo bo 
potrebno nadgraditi obstojeee nizkonapetostno omrezje. 
(2) 5everni del obmoeja (Fe 51 in Fe 52) se bo napajal iz obstojece TP 1122 Zgornje Bitnje
Tiskarna preko obstojece prikljucno merilno razdelilne omariee, ki je loeirana na meji pareele 
st. 548/8, k.o. Bitnje iz katere se izvede NN kabelski odeep do posameznih stavb. 
(3) Juzni del obmoeja (Fe 53) se bo napajal iz obstojeee TP 1193 Zgornje Bitnje - Kabelska 
preko obstojeeega NN kabla, ki poteka po zemljiseu pare. st. 2725/1 k.o. Bitnje. V kriziseu 
eest s pare. st. 2725/1 in 2727/6 k.o. Bitnje se na rob eestisea postavi prostostojeea razdelilna 
omarica v kateri se iz obstojeeega NN kabla izvede NN kabelski odcep do posameznih stavb. 
Za izvedbo NN omrezja se uporabi obstojeea elektro-kabelska kanalizacija. 
(4) Novo NN omrezje se izvede v kabelski kanalizaciji, pod prometnimi povrsinami, do 
razdelilnih omarie ob posameznih funkeionalnih enotah. Prikljueno merilne omariee morajo 
biti locirane na stalno dostopnih mestih. 
(5) 5everni del obravnavanega obmoeja je opremljeno z javno razsvetljavo. 



16. elen 
(telekomunikacijsko omrezje in omrezje zvez) 

(1) Stavbe se lahko prikljuei na obstojeee telekomunikacijsko omrezje. 
(2) Severni del obmoeja se lahko direktno prikljueuje na zgrajeno telekomunikacijsko 
omrezje. Za juzni del obmoeja je potrebno zgraditi sekundarno omrezje, ki se na 
severavzhodnem delu prikljuei na obstojeee omrezje. 
(3) Sekundarno omrezje se izvede 5 kabelsko kanalizacijo za TK omrezje, kjer se predvidi tudi 
kasnejsa vgradnja optienih kablov za izboljsanje TK omrezja. 
(4) Prikljuene omarice za TK omrezje se izvede na stalno dostopnih mestih ob obstojeei 
notranji zbirni cesti. 
(5) Pred prieekom del je potrebno oznaeiti in ustrezno zaseititi obstojeee telekomunikacijsko 
omrezje. 
(6) Za prikljueitev na TK omrezje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. 

17. elen 
(ogrevanje) 

(1) Na obmoeju urejanja je zgrajen sistem daljinskega ogrevanja (plinovodno omrezje). 
(2) Naertovane stanovanjske stavbe je mozno prikljueiti na obstojeee plinovodno omrezje 1,0 
bar. Za prikljueitev objektov na sistem zemeljskega plina je potrebno pridobiti soglasje 
sistemskega operaterja. 
(3) Dovoljena je uporaba ogrevanja stanovanjskih stavb z obnovljivimi viri energije oziroma 
delna uporaba elektriene energije -IR paneli. 
(4) Zasnova in izvedba stavb mora upostevati toplotno zaseito, ki bo zagotovila eim manjse 
izgube toplotne energije. 

18. elen 
(grajeno javno dobra) 

(1) Del obmoeja, ki se ureja z OPPN predstavlja grajeno javno dobro. V grajeno javno dobro 
bo vkljueena celotna prometna infrastruktura in gospodarska javna infrastruktura. 

19. elen 
(roki za infrastrukturno opremljanje) 

Investitorji so v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih 
javnih sluzb dolzni, da zgradijo, prestavijo, zamenjajo oziroma zaseitijo infrastrukturne 
objekte, naprave in vode v in ob obmoeju urejanja (ureditveno in vplivno obmoeje) 
predhodno oziroma soeasno z izgradnjo posamezne zakljueene celote. 



V. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KUlTURNE DEDISCINE 

20. clen 
(varovanje kulturne dediscine) 

(1) Na obmocju, ki ga obravnava OPPN, se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne 
dediscine, zato resitve in ukrepi za varovanje in celostno ohranjanje kulturne dedisCine niso 
potrebni. 

VI. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOUA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE 
NARAVE 

21. clen 
(varstvo tal, voda in zraka) 

(1) Pri posegih v prostor je treba zavarovati plodno zemljo pred unicenjem ter zagotoviti 
ukrepe za zascito tal med izvajanjem gradbenih del. 
(2) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za 
zunanjo ureditev. 
(3) Zaradi preprecitve nevarnosti sirjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst dovazanje 
zemljin od drugod ni zazeleno. 
(4) Obravnavano obmocje se ne nahaja na vodovarstvenem obmocju zajetij pitne vode in ni 
poplavno ogrozeno. 
(5) Geologija tal na obravnavanem obmocju ne omogoca ponikanja meteornih voda, zato 
se te vode odvaja v obstojeco meteorno kanalizacijo, ki ima izpust v vodotok Zabnica. Da 
se poplavne razmere dolvodno zaradi teh voda ne bode poslabsale so predvideni 
omilitveni ukrepi, ki pri vsaki hisi dolocajo izvedbo zadrzevalnika meteornih voda ter cevni 
zadrzevalnik na obmocju priklopa na kanal MS-P. 
(6) Na transportnih in gradbenih povrsinah ter deponijah gradbenih materialov se ob susnem 
in vetrovnem vremenu preprecijo emisije prahu z vlazenjem. 
(7) V casu gradnje so investitorji dolzni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako 
organizacijo gradbisca, da bo prepreceno onesnazenje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiscenja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod, 
zagotoviti takojsnje ukrepanje za to usposobljenih delavec. Vsa zacasna skladisca in 
pretakalisca goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zascitena pred 
moznostjo izliva v tla in vodotok. 
(8) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je treba nastalo situacijo takoj sanirati, 
snovi ustrezno pobrati in predati pooblascenim organizacijam. 
(9) Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije 
in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno 
biotehnicno, ekolosko, krajinsko ustrezno urediti. 
(10) Nasipavanje retenzijskih povrsin, zasipavanje vodotokov, sprozanje erozijskih procesov, 
rusenje ravnovesja na labilnih tleh in slabsanje odtocnih razmer pri nacrtovanju ni dovoljeno. 
(11) V stavbah je treba zagotoviti racionalno (uCinkovito) rabo energije na podrocjih toplotne 
zascite, ogrevanja, hlajenja, prezracevanja, priprave tople vode in razsvetljave. 



22. Clen 
(varstvo gozdov) 

(1) Odlaganje viskov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu 
ni dovoljeno. 

23. elen 
(varstvo pred hrupom) 

(1) Obmoeje OPPN bo po izgradnji stavb sodilo v obmoeje III. stopnje varstva pred hrupom. 
(2) V easu gradenj na obmoeju je potrebno predvideti vse ukrepe, da bo obremenitev okolja 
5 hrupom eim manjsa. Dela je potrebno opravljati z delovnimi napravami in gradbenimi 
stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev. Hrupna 
grad ben a dela naj potekajo v delovnem easu med 7. uro zjutraj in 18. uro zveeer. 

24. elen 
(odpadki) 

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za odpadke (zabojnik za mesane 
odpadke, odpadno embalazo in bioloske odpadke) na zbirnem mestu. Zbirno mesto je 
potrebno urediti na posamezni funkcionalni enoti v ali ob stanovanjski stavbi. Velikost 
zbirnega mesta mora ustrezati stevilu zabojnikov za odpadke. Zbirno mesto mora biti 
utrjeno, da je mozno eiseenje in mora ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko 
tehnienim ter pozarnovarstvenim pogojem in ne sme ovirati ali ogrozati prometa na javnih 
povrsinah. V easu odvazanja odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na mesta, dostopna 
vozilom za odvoz. 
(2) Posamezne stanovanjske hise lahko organske odpadke zbirajo v kompostnikih za 
predelavo v kompost. V taksnih primerih zabojnika za bioloske odpadke ni potrebno 
zagotavljati. 
(3) Gradbene odpadke mora investitor loeevati in jih deponirati neposredno na za to 
urejenem odlagaliseu, ki se ga doloei v fazi priprave projektne dokumentacije. 
(4) Odveeni izkopani material, ki ga ni mozno uporabiti za ureditev okolice, mora investitor 
deponirati na za to urejenem odlagaliseu, ki se ga doloei v fazi priprave projektne 
dokumentacije. 

25. Clen 
(ohranjanje narave) 

(1) Na obmoeju, ki ga obravnava OPPN, ni naravnih vrednot, zavarovanih obmoeij ali obmocij 
pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
(2) Zaradi ohranjanja habitata zahodno od obravnavanega obmocja (gozdne povrsine 
Skofjeloskega hribovja) je potrebno na zahodnem robu obmocja urejanja ohranjati 20 m 
pas nepozidan. 



VII. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMIIN DRUGIMI 
NESRECAMI, VKUUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM 

26. elen 
(splosno) 

(1) Za zaseito v primeru naravnih in drugih nesree so zagotovljene ustrezne evakuacijske in 
intervencijske poti ter povrsine za evakuacijo. 
(2) Ob posegih v prostor je potrebno zagotoviti neoviran in varen dostop za gasenje in 
resevanje. Ureditev dovozov, dostopov, postavitvenih in delovnih povrsin za gasilce ob stavbi 
se uredi v skladu 5 predpisi 5 podroeja varnosti pred pozari in veljavnim standardom. 

27. elen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami) 

(1) Obmocje urejanja se ne nahaja na vodovarstvenem obmocju. 
(2) Za obmocje OPPN je bila izdelana strokovna podlaga Hidrolosko hidravlicni elaborat za 
OPPN BI 42 (H-l/2017, EHO PROJEKT d.o.o.), ki je pri dolocitvi poplavnih razmer izhajala iz 
Hidrolosko hidravlicne studije celotnega povodja Mestne obcine Kranj (H-30/2012, EHO 
PROJEKT d.o.o.). Iz strokovne podlage izhaja, da obmocje urejanja ni poplavno nevarno in 
problematicno, saj se nahaja izven dosega tako stoletnih kot petstoletnih voda pri 
obstojecem stanju kot pri predvidenem stanju ureditev. Predvidene ureditve po OPPN tudi 
ne posegajo v nacrtovane celovite ukrepe, ki so predvideni 5 Hidrolosko hidravlicno studijo 
celotnega povodja Mestne obcine Kranj. 
(3) Obmoeje urejanja se ne nahaja na obmoeju erozije. 
(4) Ob izkopih gradbenih jam za posamezne stavbe je obvezna prisotnost geologa ali 
geomehanika, ki mora doloeiti nosilnost tal. 
(5) V objektih ni predvideno skladiseenje nevarnih snovi, zato ne obstaja nevarnost za razlitje 
le-teh. 
(6) Po podatkih Agencije RS za okolje je na obmoeju OPPN vrednost projektnega pospeska tal 
0,225 (g) (potresna nevarnost). Objekti morajo biti grajeni protipotresno, v skladu 5 cono 
potresne ogrozenosti. 

28. elen 
(varstvo pred pozarom) 

(1) V obmoeju OPPN in okolici ni dejavnosti, objektov in ureditev, ki bi predstavljali pozarno 
ogrozenost okolja. 
(2) V obmoeju OPPN ni predvidena uporaba pozarno nevarnih snovi in tehnoloskih 
postopkov, ki predstavljajo pozarna tveganja za nastanek pozara. Odmiki od sosednjih 
zemljise, sosednjih objektov in gozda prepreeujejo moznost sirjenja pozara ter pozarna 
tveganja zaradi pozarne ogrozenosti naravnega okolja. 
(3) Objekti morajo biti projektirani in grajeni tako, da je, z upostevanjem njihovega 
odmika od meje parcele, omejeno sirjenje pozara na sosednje objekte. 
(4) Zadostne kolieine pozarne vode so zagotovljene iz obstojeeega hidrantnega omrezja. 



(5) Za objekte, ki so doloeeni s predpisom 0 studiji pozarne varnosti, je treba izdelati studijo 
pozarne varnosti. Kadar izdelava studije pozarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje 
predpisane ravni pozarne varnosti izhajati iz dokumenta »zasnova pozarne varnosti«. Studija 
oziroma zasnova pozarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 

29. elen 
(zunanje osvetljevanje) 

(1) Pri naertovanju razsvetljave je treba upostevati ukrepe za zmanjsanje emisije svetlobe v 
okolje, ki jih doloeajo veljavni predpisi s podroeja svetlobnega onesnazevanja okolja. 
(2) Db obstojeei javni poti JP 684 671 (Strazisee - Bitnje - Zabnica) je v primeru gradnje javne 
razsvetljave potrebno svetilke postavljati in oblikovati tako, da ne osvetljujejo gozda v 
obmoeju Natura 2000 (svetilke morajo usmerjati svetlobo navzdol z zarnicami, ki svetijo 
rumeno in oranzno barvo). 

VIII. ETAPN05T IZVEOBE PR05TOR5KE UREOITVE 

30. elen 
(etapnost izvedbe) 

(1) Obmoeje se bo urejalo etapno, vsaka etapa mora biti nacrtovana na naein, da ne bo 
povzroeala skodljivih vplivov na vodni rezim in stanje voda. 
(2) Gradnja stavb v severnem obmoeju (FC 51 in FC 52) sodi v prvo eta po, glede nato, da je 
potrebna infrastruktura ze zgrajena. Vsaka stavba se lahko gradi loeeno neodvisno od 
ostalih stavb, oziroma je faznost odvisna od izkazanega interesa lastnikov zemljise. Vsaka 
stavba pa mora izvesti interne infrastrukturno omrezje ter ustrezno zunanjo ureditev. 
(3) Juzno obmoeje (FC 53) se izvaja v dveh etapah. Prvo eta po predstavlja izgradnja 
prometne infrastrukture in izgradnja sekundarnega infrastrukturnega omrezja. V drugo 
etapo sodi gradnja stavb. Vsaka stavba se lahko gradi loeeno od ostalih stavb, oziroma je 
faznost odvisna od izkazanega interesa lastnikov zemljisc. Vsaka stavba pa mora izvesti 
interne infrastrukturno omrezje ter ustrezno zunanjo ureditev. 

IX. VELIKOST OOPUSTNIH 005TOPANJ 00 FUNKCIONALNIH, OBLIKOVAL5KIH IN TEHNICNIH 
RESITEV 

31. elen 
(dovoljena odstopanja) 

(1) Pri realizaciji komunalne infrastrukture so dopustna odstopanja od tehnienih resitev, 
doloeenih stem odlokom, ee se v nadaljnjem podrobnejsem proueevanju geoloskih, 
hidroloskih, geomehanskih in drugih razmer poiseejo resitve, ki so primernejse z 



prometnotehnicnega ali okoljevarstvenega vidika, 5 katerimi pa se ne smejo poslabsati 
prostorski in okoljski pogoji. Odstopanje ne sme biti v nasprotju z javnimi interesi. 
(2) Dovoljena so odstopanja tlorisnih gabaritov prostostojecih stanovanjskih stavb do ± 1.5 m 
tako, da se ohranja gradbena linija osnovnih stavb. 
(3) Na funkcionalnih enotah Fe 53/2 in Fe 53/3 je dopustna tudi gradnja stanovanjskega 
dvojcka. 
(4) Dopustne so spremembe zunanjih ureditev glede manipulacijskih povrsin in umestitve 
pomoznih objektov. 
(5) Dovoljena so odstopanja od nacrtovanih infrastrukturnih vodov na obmocju OPPN do ± 
5.0 m, za prikljucna omrezja izven OPPN do oskrbovanih sistemov pa do ± 10.0 m. 
(6) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se dovoljena odstopanja, ki jih 
dopusca ta odlok, prikaze. 

X. U5MERITVE ZA DOLOCITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VEUAVN05TI OPPN 

32. clen 
(usmeritve) 

(1) Po realizaciji stem OPPN nacrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri dolocanju 
nadaljnjih meril in pogojev potrebno upostevati kljucne konceptualne usmeritve, ki 
zagotavljajo nacelno kontinuiteto urbanisticnega urejanja prostora. 
(2) V obmocju je s prostorskimi izvedbenimi pogoji potrebno: 
- upostevati regulacijsko linijo za izgradnjo (rekonstrukcije) ceste Zabnica - Bitnje - Strazisce. 
(3) Po zakljuceni gradnji se dovoljuje: 
- vzdrzevanje zakonito zgrajenih objektov, 
- rekonstrukcija zakonito zgrajenih objektov, 
- odstranitev objektov, 
- gradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega objekta v skladu z do loci Ii tega odloka, 
- gradnja pomoznih objektov v skladu z dolocili tega odloka. 

XI. KONCNE DOLOCBE 

33. clen 
(vpogled) 

(1) OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za okolje in prostor Mestne obcine 
Kranj in na Upravni enoti Kranj, Siovenski trg 1, Kranj. 

34. clen 
(nadzorstvo) 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inspekcijske sluzbe. 



35. elen 
(veljavnost) 

(1) Ta odlok zaene veljati petnajsti dan po se objavi v Uradnem listu Republike Siovenije .. 

St.: .................... . 
Kranj, dne ................ . 

ZUPAN 
Mestne obeine Kranj 

Bostjan Trilar I.r. 
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MESTNA OBCINA KRANJ 
ZUPAN 

STAUSCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj 
T:042373101 
F: 04 23731 06 
• E: obcina.kranj@kranj.sl 

Stevilka: 350-5/2015 
Kranj: 12.4.2016 

• S: www.Krani.sj 

Na podlagl 60, elena v povezavi s 6, odstavkom 50, elena Zakona 0 prostorskem naMovanju -
ZPNa¢rt (Uradni list RS, sl. 33/07, 70108 - ZVO-1 B, 108/09, 80110 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 
57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 - odL US in 14/15 - ZUUJFO) je Mestna obcina Kranj 
proucila pripombe in predloge javnosti ter zavzela: 

STALlS~A DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK OB~INSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA ZA DEL OBMOCJA EUP BI 42 - ZGORNJE BITNJE 
(OPPN ZgornJe Bitnje) 

v Casu jayne razgrnitve, od 4, januarja 2016 do 4, februarja 2016, so bile na dopolnjen 05nutek OPPN 
pridobljene naslednje pripombe In predlogi: 

stevilka 1 
pripombodajalec Franc Hafnar 
pripomba podana na Javni obravnavi 
datum 14.01. 2016 
Pripomba 1 povzetek Kdaj lahko pricakuje spremembo namembnosti kmetijskega zemljisca 
pripombe pare. sl. 532 k,o. Bitnje v stavbno? Navedeno kmetijsko zemljisce Je z 

vseh strani obdano s slavbnimi zemljiMi in ni logicno, da oslaja 
kmetijsko zemljisce, Ali je ARSO izdal soglasje, ker je obmoeje 
poplavno ogrozeno? 

STALISCE Pripomba se ne nanasa na postopek OPPN temvec na postopek 
sprememb OPN MOK. 
Pojasnllo: 
Obcina bo na podlagi pridobljenih pobud pricela postopek Sprememb in 
dopolnitev OPN Mestne oMine Kranj (OPN MOK), Na podlagl 
vsebinske analize pobud, ki se ite izdeluje, se bodo pobude resevale z 
dvema postopkoma sprememb in dopolnitev OPN, V prvi postopek 
sprememb in dopolnitev bodo vkljucene Ie pobude, ki ne posegajo v 
dolocanje namenske rabe prostore in se bode vodile po skraJsanem 
postopku v skladu s 53, clenom ZPNaert. V drugi postopek sprememb 
in dopolnltev pa bodo vkljucene ostale pobude, ki sa nanasajo na 
spremembo namembnosti zemljisc, Gre za pobude, ki izpolnjujejo 
pogoje glade skladnosti s cilji proslorskega razvoja ob~ine, ustreznosti 
z vidika urbanisticnih meril, varstvenih omejitev in moinosli opremljanja 
za gradnjo in bode vodene po normalnem postopku sprememb in 
dopolnitev OPN, Vasa pobuda za spremembo namembnosti bo 
vklju~ena v drugi postopek sprememb in dopolnitev, glede na to, da gre 
za spremembo namembnosti kmetijskega zemljisca v stavbno 
zemljis~e, 



~tevilka 

pripombodajalec 
pripomba podana 
datum 
Pripomba 1 povzetek 
pripombe 
STALISCE 

~tevilka 

pripombodajalec 
pripomba podana 
datum 
Pripomba 1 povzetek 
pripombe 

STALISCE 

stevilka 
pripombodajalec 
pripomba podana 
datum 
Pripomba 1 povzetek 
pripombe 

STALISCE 

STAUSCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV 

Za pripravo OPPN Zgornje Bitnje so bile pridobljene tudi smernice 
Ministrstva za okolje in prostor, ARSO, Oddelka obmocja Zgornje Save 
(§t. 35001-432/2015-3 z dne 09.10.2015). Obmocje obravnave, OPPN 
se ne nahaja na vodovarstvenem ali poplavnem obmocju. 

2 
Breda Derzek in Martina Silrar 
na javni obravnavi 
14.01.2016 
Obmocje je poplavno ogrozeno, ali je ARSO izdal pogoje in kateri so ti 
pogoji? Ali je za obmocje izdelana poplavna §tudija? 
PoJasnilo: 
Obmocje obravnave OPPN nl poplavno ogrozeno. Za prlpravo OPPN 
BI 42 Zgornje Bitnje so bile prldobljene tudi smernice Ministrstva za 
okolje In prostor, ARSO, Oddelka obmocja Zgornje Save §t. 35001-
432/2015-3. Obcina je za potrebe izdelave OPN MOK izdelala vrsto 
strokovnih podlag. Ena izmed strokovnih podlag je tudi 
vodnogospodarski elaborat »Karte poplavnih nevarnosti in razredov 
poplavnih nevarnosti za obmocje problematicnih odsekov znotraj 
Mestne obcine Kranj«, ki obravnava ludi povodje Zabnice. Naveden 
elaborat je potrjen tudl s strani Agencije RS za okolje (potrditev §l. 
35001-589/2012). 
Iz karte poplavne nevarnosti je razvidno, da obravnavana zemljiMa v 
OPPN Zgornje Bitnje niso poplavno ogrozena. 

3 
Milena KOSSEl 
na javni obravnavi . 

14.01.2016 
Kdaj lahko pricakuje spremembo namembnosti zemljisca pare. ill. 532 
k.o. Bitnje iz kmetijskega v stavbno zemlji~ce? Primerno bi bilo, ds bi 
OPPN urejal tudi zemljlsce pare. ~l. 532 k.o. Bitnje. 
Prlpomba se ne na§a na postopek OPPN temvec na postopek 
sprememb OPN MOK. 
PoJasnllo: 
Glej staliMe do pripombe pod zaporedno M. 1. Ker zemljiMe pare. ~l. 

532 k.o. Bitnje z OPN MOK ni opredeljeno kat stavbno zemljisce ne 
more biti vkljuceno v OPPN Zgornje Bitnje. 

4 
KAJA JENSTERlE in JAKA TOPlAK 
na javni obravnavi 
14,01,2016 
Ali je potrebna izgradnja komunalne opreme za celolno juino obmocje 
OPPN, glede na to, da sla v tem delu OPPN Ie dva lastnika? 
Kalera je obstojeca infraslruktura in katera predvidena? 
Pojasnilo: 
Z OPPN Zgornje Bitnje se za posamezno obmocje obravnave doloei 
vrsta komunalne opreme, Komunalna oprema doloeena v OPPN je 
podlaga za program opremljanja, kl ga Svet Mestne obeine Kranj 
sprejme z odlokom, S programom opremljanja se dolocijo podlage za 
odmero komunalnega prispevka, Pri pripravi podlag za odme~anje 



" 

stevilka 
pripombodajalec 
pripomba pod ana 
datum 
Pripomba I povzetek 
pripombe 
8TALISCE 

stevilka 
pripombodajalec 
pr'lpomba podana 
datum 
Pripomba I povzetek 
prlpombe 

8TALISCE. 

STALISCA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV 

komunalnega prispevka obcina upoMeva l!e vlozena sredstva V 

izgradnjo komunalne opreme in investicije v komunalno opremo za 
posamezno obracunsko obmocje. S pogodbo 0 opremljanju se lahko 
investitor in obclna dogovorita, da bo investitor lahko sam zgradil del ali 
celolno komunalno opremo za zemljisce, na katerem namerava graditi. 
Gradnja stavb je mozna Ie na obmoeju, ki je komunalno opremljeno, 
zato je potrebno v prvi etapl zgraditi celotno sekundarno omretje 
juznega dela, ki je opredeljeno z OPPN. 
Moino pa je, v skladu z OPPN, izvesti parcelacijo novih parcel, 
namenjenih gradnji in jih kot taksne - komunalno neopremljene 
prodajati. Izgradnjo potrebne komunalne opreme V tern primeru 
prevzamejo novi lastniki. 
V graMnem prikazu karle (4.5.1.) »Prikaz uredltev glede poteka omrezij 
in prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro - infrastrukturno omreije« je z razlicnimi graficnimi 
znaki prikazano obstojece in predvideno omrezje. 8ama obstojeea 
infrastruktura pa Je razvidna iz geodetskega posnetka. 
Gradnja potrebne infrastrukture je doloeena tudi V odloku v poglavju 
»IV. Zasnova projektnih resitev in pogojev glede prikljueevanja objektov 
na GJI in grajeno javno dobro«. 

5 

KAJA .JENSTERLE 
Pisno 
03.02.2016 
Na zemljiscu pare. st. 531/1 k.o. Bitnje, v funkcionalni enoti Fe 83/2 in 
Fe 83/3 naj se alternativno predvidi gradnja stanovanjskega dvojeka. 
Pripomba bo upostevana. 
Na funkcionalnih enolah Fe 83/2 In Fe S3/3 se v dopolnjenem osnulku 
OPPN Zgornje Bitnje naMuje gradnja individualnlh proslostojeclh stavb 
tipa B s pomoznimi objekti. V predlogu OPPN se bo v 31. elenu 
(dovoljena odstopanja) dodal nov odstavek, kl se glasi: »Na 
funkcionalnih enotah Fe 83/2 in Fe S3/3 je dopustna tudi gradnja 
stanovanjskega dvojeka.« Temu prlmerno se uskladi ludi grafienf del. 

6 
SVET K8 BITNJE (Boris Oblak) 
Pisno 
02.02.2016, 18.02.2016 (sprememba pripombe) 
Pred izvedbo projekta (OPPN Zgornje Bitnje) je nUjno prilagoditf 
prometni slstem dodanl prometnf obremenilvf in sieer: 

- ureditev krizisca s Skofjelosko cesto v ZgornJfh Bflnjah z 
izgradnjo krozlsca. 

Naselje Bitnje, kl obsega Zgornje, Srednje in 8podnje Bitnje je bile 
razvojno, kot del mesta Kranja (predmestne obmoeje), iz objektivnih 
razlogov dalj easa relativno zapostavljeno. Razlog lezi pretazno v 
dejstvu, da je bilo obmoeje Bitenj, kot izjemno kvalitetne obmeeje 
znacilne stavbne dediscine vse do nedavne kulturnovarstveno 
zasciteno. Moena zascita na ani strani ter potreba prebivalstva po 
normalnem prostorskem razvoju v domacem okolju na drugi strani pa je 
v zadnjih desetletjih pripeljafa, na eni strani do zamiranja prvotnih 
funkcij naselja, na drugi strani pa do slihijske, razvojno neusmerjene 
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gradnje v vseh treh delih naselja. 
Zaradi zagotovilve boljse izkoriseenosti stavbnih zemljiilC, ustrezne 
drutbene ter prometne infrastrukture je obcina konec leta 2015 naroella 
slrokovno podlago za naselje Bitnje - »Programsko zasnovo 
celostnega proslorskega urejanja naselja Bitnje«. 
S programsko zasnovo bodo v vsebinskem smislu jasno definirane vse 
funkcije, ki sodijo v urbano srediMe tega ranga torej tudi motnosti 
umescanja komplementamih funkcij v odnosu do jedmega dela 
vodilnega naseija (torej osrednjega dela mesta Kranja). Ume§Canje ludi 
teh funkcij bo omogocilo skladen razvo] naselja in stem tudi smiselnost 
umestitve tega sicer predmestnega naselja v obmocje mesta Kranj in s 
tem posledicno omogocanje uravnotezene siritve tudi bivalnih funkcij 
naselja. Ob tern bo za ta rang naselja potrebno opredeliti tudi Izhodlsca 
za socasno in usklajeno naertovanje razvoja Javnega prometa. 
Za obmocje Bitenj je znacilna historicno pogojena obceslna pozidava in 
v zahodnih delih preteino grucasta pozidava in strukture rascenega 
obmocja z neustrezno prometno ureditvijo. Stavbna struktura Zgomjih, 
Srednjih in Spodnjih Bitenj sestavlja drobna prostostojeca stanovanjska 
pozidava z gospodarskimi poslopji. 
Koncept prometne ureditve mesta Kranja temelji na notranjem 
mestnem cestnem obrocu, ki obkro:!:a meslno sredisce. Zato je v 
veljavni obcinski prostorski naert - OPN MOK vnesen rezervat za troja 
mestnih cest, ki ga ustvarjajo nova severna In zahodna povezovalna 
cesta ter rekonstrukcija vzhodne meslne obvoznice kot stiripasovnice. 
Na predviden mestni cestni obroc sa prikljucuje tudi regionalna cesta 
R1 - 210 (Zgomje Jezersko - Preddvor - Kranj - Skofja Loka, Gorenja 
vas, Cerkno, Zelin), ki poteka ob vzhodni strani naselja Bitnje. 
Za regionalno cest 0 R1 - 210, je v veljavnem OPN MOK, predvidena 
izvedba kroiisca na kriiiscu ceste za Straiisce. 
Pray tako bo strokovna podlaga »Programska zasnova celostnega 
prostorskega urejanja naselja Bitnje« upostevala plansko usmeritev 
krotisca in podala resitve za notranje prometno omreije ter povrsine za 
pesce in kolesarje. 
Iz navedenega sledi, da bodo resitve prometne ureditve v naselju Bitnje 
skladne z vasimi zahtevami. Realizacija posamezne prometne ureditve 
pa je vezana na proracunska sredstva MOK. 
Za pripravo OPPN Zgomje Bitnje bo izdelana posebna prometna 
studija, ki bo preverila ustreznost prometnih resitev. 

7 
NATASA ZAVRL, Bilnje 87, 4209 ZABNICA in 
Odvetniska drutba Ceferin in partnerji o.p., d.o.d. 
2 x pisno (vsebina enaka) 
04. 02. 2016 (Iastnica) 
05. 02. 2016 (odvetniska druzba) 
a) Na obcino je bila dne 28. 10. 2015 vlo:!:ena pobuda 1 zahteva za 
spremembo namembnosti zemljisc parc. 51. 53112, 531/3, k.o. Bitnje. 
b) OPPN Zgomje Bitnje, kl je javno razgmjen, ne vkljucuje zemljlscl 
pare. sl. 531/2 In 531/3, abe k.o. Bitnje. Zemljisce (nepremicnina) parc. 
S!. 531/1 k.o. Bitnje, ki je vkljucena v OPPN, leti v naravi na enakem 
obmocju in nl nobenega razumnega, sorazmernega In stvarnega 
razloga, da zemljisci (nepremicnlnl) pare. 51. 531/2 in 531/3, k.o. Bltnje 

I, 
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nista vkljuceni V OPPN. 
C) Na zahodnem delu zemljisca parc. sl. 531/2, k.o. Bitnje teli lastnica 
zgraditi stanovanjsko hi50 s katero zeli res iii svoj slanovanjski problem 
lako, da bo le-ta umaknjena ad elektro koridorja In 5 m stran od meje 
priobalnega zemljisca vodotoka t:abnlca. 
Elekiricni drog na tem zemljlscu je ite bil prestavljen, pray tako pa je 
reguliran tudi vodotok t:abnica. Pripombi je prlloitena situaclja 
predvidene stanovanjske hise, potrdito UE Kranj iz katerega je razvidno 
da v RKG ni vpisan GERK, dopis ZRSVN, OE Kranj iz kalerega izhaja, 
da obmocje ni zavarovano, dopis ZVKD, OE Kranj iz katerega izhaja, 
da s strani zavoda zazidljivost parcele ni bila zavrnjena. 
d) Lastnica predlaga, da se OPPN Zgornje Bitnje spremeni oziroma 
dopolni tako, da se v ureditveno obmocje vkljuci tudi zemljisci pare. 51. 
531/2 in 531/3, k.o. Bitnje. 
a) Pojasnilo: 
Ob¢ina je v fezl zbiranja pobud za spremembo OPN MOK prejela ludi 
pobudo Natase Zavrl. Obcina bo na podlagi pridobljenih pobud pricela 
postopek sprememb In dopolnitev OPN MOK. Na podlagi vsebinske 
analize, kl se ite izdeluje, se bodo pobude resevale z dvema 
postopkoma sprememb in dopolnlteY OPN. V prvi postopek sprememb 
bode vkljucene pobude, ki ne posegajo v dolocanje namenske rabe 
prostora in se bodo vodlle po skrajsanem postopku v skladu s 53. 
clenom ZPNaM. V drugi postopek sprememb in dopolnltev pa bodo 
vkljueene ostale pobude, ki se nanasajo na spremembo namembnosti 
zemljisc In izpolnjujejo pogoje glede skladnostl s cilji prostorskega 
razvoja obcine, ustreznosti z vidika urbanisticnih merit, varstvenih 
omejitev in moznosti opremljanja za gradnjo in bode vOdene po 
normalnem postopku sprememb in dopolnitev OPN. Pobuda Natase 
Zavrl bo vkljueena v drugi postopek sprememb in dopolnitev glede na 
to, da gre za spremembo namembnosti kmetijskega zemljisca v 
stavbno zemlj~ce. 
b) PoJasnilo: 
Kadar opredeljena stavbna zemljisca, doloeena v OPN, nlmajo 
zadostne gospodarske jayne infrastrukture se v temeljnem prostorskem 
aktu (OPN) za naoln urejanja obmocja predpise izdelava obcinskega 
podrobnega prostorskega naMa (OPPN), usmeritve za Izdelavo OPPN 
ter dolocl meja obmocja OPPN. V skladu z nadrejenim prostorskim 
aktom je motno Izdelati OPPN. OPPN z naCrtovaniml ureditvami ne 
more posegati na kmetijska zemljiMa. 
Iz infonmacijskega sistema eZK je razvldno, da sla zemljiMi pare. 51. 
53112 in 531/3, k,o. Bltnje po dejanski rabi kmetijski zemljisci. Pray tako 
je iz potrdlla ° namenski rabi zemljisea razyidno, da sta navedeni 
zemljisci po planski namenski rabl se vedno kmetijski zemljisci (K2 -
povrSlne drugih kmetijskih zemljisc), kjer so posegi dovoljeni v skladu z 
8. olenom in prvim odstavkom tocke 2.1.1.7 10, elena Odloka 0 

izvedbenem prostorskem naCrtu Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, 
51. 74/2014). Zato predlagani zemljlilCi pare. 51. 53112 in 531/3, k.o, 
Bitnje, kot kmetijski zemljiMi ne m~reta bitl vkljuceni v OPPN. 
0) Pojasnllo; 
Gradnja stanovanjske stavbe na kmetljskem zemljiscu ni mozna. 
Stnnjamo pa se, da zemljlMI parco ill. 531/2 in 531/3, k.o. Bitnje ns 
posegata v varovano obmocje narave in kulture. Zemljlsci pare. 5t. 
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531/2 in 531/3, k.o. Bitnje pa sta kljub regulaeiji vodotoka Zabniea 
poplavno ogro~eni, kar je mozno preveriti iz izdelanih strokovnih 
pod lag. Ob~na je namre~ za potrebe izdelave OPN MOK leta 2012 
izdelala tudi vodnogospodarski elaborat »Karle poplavnih nevarnosti in 
razredov poplavnih nevarnosti za obmoeje problematicnih odsekov 
znotraj Mestne obeine Kranj«, ki obravnava tudi povodje Zabniee. 
Naveden elaborat je potrjen tudi s strani ARSO (potrditev 5t. 35001-
589/2012). Iz karle poplavne nevarnosti je razvidno, da sta obe 
zemljiMI, z izjemo zahodnega dela pare. !It. 531/2, k.o. Bitnje, poplavno 
ogrozenl. 
d) Pripombe ni mozno upo!ltevati. 
Zemijisci pare. !It. 531/2 in 531/3, k.o. BitnJe ni mozno vkljuciti v OPPN 
saj sta po namenski rabi prostora opredeljeni, kot kmetiJsko zemljiseB in 
ne kot stavbno zemljisce. 

Bostjan TRILAR 
ZUPAN 

l! 
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Direkcija RS za vode, izdaja na podlagi 2. odstavka 14. elena Uredbe 0 organih v sestavi ministrstev 
(Uradni list RS, 51. 35/15 in 62/15), 61. elena Zakona 0 prostorskem naertovanju (ZPNaert-B, Uradni 
list RS, 51. 33/07, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12. 35113 SkI,US: U-I-43/13-8, 14/15-ZUUJFO) in 61. 
61ena Zakona 0 vodah (ZV-l E, Uradni list RS, sl. 67/02, 2/04-ZZdrl-A. 41/04-ZVO-l, 57/08, 57/12. 
100/13, 40/14 in 56/15). na vlogo nasi ova 51. VR - 01/17 z dne 16.1.2017, naslednje 

MNENJE 

k predlogu obcinskega podrobnega prostorskega naerta za del obmocJa EUP BI 42-
Zgornje Bitnje 

Po pregledu predlozene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so re5ilve v predlogu predmetnega 
prostorskega akta v skladu z zahtevami veljavnih predpisov in pogoji, navedenimi v smernicah 51. 
35001-432/2015-3 z dne 9.10.2015. ki jih je izdala Agencija RS za okolje. Oddelek obmo6ja zgornje 
Save. 

S stalisca varovanja vodnega rezima in stanja voda ter ob upostevanju podanih pogojev k predlogu 
Obelnskega podrobnega prostorskega naerta za del obmoeja EUP BI 42 - Zgornje Bitnje izdajamo 
pozitivno mnenje. 

Obrazlozitev: 
RRD, Regijska razvojna druzba d.o.o, Ljubljanska 76, Domtale, je po pooblastilu Mestne obeine 
Kranj, z vlogo 51. VR - 01/17 z dne 16.1.2017 prejeto 17.1.2017, pozvala Direkcijo RS za vode, 
Sektor obmoeja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, Kranj, pristojno za podrocje upravljanja z vodami, 
da poda mnenje k predlogu obeinskega podrobnega prostorskega naerta za del obmoeja EUP BI 42 
- Zgornje Bitnje. 

Vlogi je bila prilozena naslednja dokumentacija: 
• Obcinski podrobni prostorski naert za del obmocja EUP BI 42 - ZgornJe Bitnje, dopolnjen predlog 

odloka, RRD, Regijska razvojna drutba d.o.o, Ljubljanska 76, Domzale, januar 2017, 
• Hidrolosko hidravlieni elaborat za potrebe OPPN za EUP BI42 Zgornje Bitnje, izdelal EHO projekt 

d.o.o., Linhartova 9, LjUbljana, 51. projekta H -1/2017, januar 2017, 

• Pooblastilo. 
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Izdane so bile smernice s pogoji 51. 35001 -432/2015-3 z dne 9.10.2015, Agencija RS za okolje, 
Oddelek obmoeja zgornje Save. 

Obravnavano obmoeje se nahaja na zahodnem delu Zgornjih Bitenj. Obmoeje se nahaja na 
ravninskem delu, ki na zahodu meji na gozdne povrsine Skofjeloskega hribovja, na severu in jugu 
na obstoJeeo poselitev, na vzhodu pa meji na kmetijska zemljisea. Ureditveno obmoeje obsega 
zemljisca s parc. 51. 536/1, 536/7, 2723-del, 534/4-del, 531/1-del, 530/1-del in 2724-del, vse k.o. 
Bitnje. Povrsina obmoeja meri 1,39 ha. Izven ureditvenega obmoeJa OPPN se stem odlokom urejajo 
tudi robna obmoeja zemljisc, ki so potrebna za prikljueevanje gospodarske jayne infrastrukture in 
prikljueevanje na obstojeee prometno omrezje. Predmetno obmoeje je namenjeno individualni 
gradnji dvanajstih eno ali dvostanovanjskih stavb s pripadajoeo prometno in komunalno 
infrastrukturo. 
V naselju Zgornje Bitnje je zgrajeno kanalizacijsko omrezje v loeenem sistemu. Del naCrtovanih 
stanovanjskih stavb se bo lahko direktno prikljueilo na obstojeee javno kanalizacijsko omrezje za 
odpadne vode, za ostale stavbe pa bo potrebno izvesti sekundarno kanalizacijsko omrezje za 
odpadne vode s prikljuekom na obstojece javno kanalizacijsko omrezje. Kanal za odpadno vodo bo 
omogoeal gravitacijski odvod iz pritlieja vseh stavb. Padavinskih voda s streh stavb in utrjenih 
povrsin, zaradi geologije na obravnavanem obmoeju, ni mogoee ponikati. Na obmoeju naselja 
Zgornje Bitnje je obstojeea meteorna kanalizacija, ki je bila v osnovi zgrajena za odvod padavinskih 
voda s cest In javnih povrsin: Moznost odvajanja padavinskih voda s streh naertovanih stavb in 
utrjenih povrsin v obstojeeo meteorno kanalizacijo je bila preverjena z izdelano strokovno podlago 
Hidrolosko hidravlieni elaborat za OPPN BI 42, izdelovalca EHO projekt d.o.o., 51. elaborata H -
1/2017, januar 2017. Iz elaborata izhaja, da obmoeje ni poplavno ogrozeno, kljub navidezni poplavni 
neproblematienosti pa je mogoe vpliv pozidave na poplavne razmere dolvodno od obmoeja. Z 
umestitvijo 12 novih objektov se bo nezanemarljivo poveeal povrsinski odtok iz tangiranih povrsin, ki 
jih zaradi neugodne geologije ni mogoee ponikati. Podana rellitev je zadrzevanje meteornih voda na 
mestu nastanka z zadrzevalniki ob objektih in nato kontrolirano odvajanje reduciranih pretokov v 
odvodnik Zabnica. Izdelovalec elaborata v zakljuenem poglavju ugotavlja, da je obstojeei sistem 
meteorne kanalizacije zmozen prevzeti hidravlibno obremenitev nove pozidave, pri eemer poudarja, 
da nadaljnje priklapljanje na obstojee kanal ni vee mozno. Problematike odvajanja padavinskih voda 
se zaveda tudi pripravljavec predmetnega plana Mestna obeina Kranj, zato je predlozila izjavo, ki je 
priloga mnenju k predlogu OPPN za del obmoeja EUP BI 42 - Zgornje Bitnje. 

Po podatkih AIIasa okolja ureditveno obmoeje ne posega na vodna in priobalna zemljisea ter na 
obmoeje varstvenih pasov virov pitne vode oziroma na vodovarstvena obmoeja. Glede na izdelano 
strokovno podia go obmocje OPPN ni poplavno ogrozeno. Iz izdelane strokovne podlage izhaja: «V 
sklopu ureditev predvidenih po OPPN se v poplavnih conah nahaja zgolj podzemna komunalna 
infrastruktura (FEK, TK-PTT), ki ne vpliva na poplavne razmere znotraj odseka. Potrebno je Ie 
zagotoviti tesnost FEK (zatesnitev jallkov znotraj poplavnih con).«. 

Zakon 0 prostorskem naertovanju v 61. elenu doloea, da nosilci urejanja prostora, dajo v 30 dneh 
mnenje, ali predlog prostorskega akta uposteva smernice, dane na podlagi 58. elena tega zakona. 
Zakon 0 vodah v 6. odstavku 61. elena doloea, da ministrstvo poda mnenje v skladu s predpisi 0 

prostorskem naCrtovanju, s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upostevane. To soglasje je 
izdano, ee so prostorski akti skladni z naCrti upravljanja z vodami ter doloebami Zakona 0 vodah, ki 
urejajo posege na vodna, priobalna in druga zemljisea. Po doloeilih 2. odstavka 14. elena Uredbe 0 

organih v sestavi ministrstev izda mnenje k osnutku prostorskega akta s podroeja upravljanja z 
vodami Direkcija RS za vode. 
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Po ugotovltvi, da so bile izdane smernice pri pripravi predloga prostorskega akta, v okviru danih 
usmeritev in zakonskih dolocil, upo~tevane, je izdaja pozitivnega mnenja upravicena. 

Stem je izdaja mnenja k predlogu obcinskega podrobnega prostorskega naerta za del obmoeja EUP 
BI 42 - Zgornje Bilnje utemeljena. 

Urban I~Z'90Zd. 
I Voaja sektorja 

Priloga: 
• Izjava Meslne Obeine Kranj st. 350-5/2015 z dne 18.5.2017 

Vrocitl: 
• RRD, Regijska razvojna druzba d.o.o, Ljubljanska 76, Domzale - osebno, 

• Spls, tu. 
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