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9. 

Zadeva: Predlog za sprejem obvezne razlage 1.105 a toeke 41. elena v povezavi 546. elenom Odloka 0 

izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obeine Kranj 

Mestna obcina Kranj predlaga sprejem obvezne razlage 1.105 a toeke 41. (lena v povezavi 546. (lenom Odloka 

o izvedbenem prostorskem nacrtu Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 74/14, 9/16 - teh. popr., 63/16 - obv. 

razl., 20/17, 20/17,42/17 - popr., 63/17 - popr., 01/18 - obv. razl., 23/18 - popr., 41/18 - popr., 76/19, 168/20-

obv.razl.), ki doloca: 

1.105 a Podreca PO 2/2 toeka 41. (lena IPN MOK: 

Na zemljiscu pare. st. 979/5 k.o. Podreca je dovoljena gradnja (Iegalizacija) stanovanjske stavbe pod pogojem 

zagotovitve minimalne pareele, namenjene gradnji (odkup dela zemljisca parc. st. 979/6 in 978/8 k.o. Podreca) 

in dostopa do objekta. Na zemljjscu parc. st. 979/7 k.o. Podreea je dovoljena gradnja (legalizacija) stanovanjske 

stavbe pod pogojem zagotovitve minimalne parcele, namenjene gradnji (odkup dela zemljisea parc. st. 979/6 k.o. 

Podreea) in dostopa do objekta z juga. Odmiki obeh stavb od parcelnih mej so lahko manjsi od predpisanih v 12. 

elenu tega odloka. 

Razlog za sprejem obvezne razlage je, da se odpravi morebitne nejasnosti glede upostevanja posebnih doloeb za 

obmoeje enote urejanja prostora Podreea PO 2/2. 

Obrazlozitev: 

Ob uporabi posebnih doloeb Odloka 0 obeinskem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj (v nadaljevanju 

Odlok) se je v praksi (pri pripravi projektne dokumentacije in postopkih pridobivanja upravnih dovoljenj) izkazalo, 

da so doloella nejasna do te mere, da dopuseajo razliene interpretacije. Pokazalo se je, da je lahko nejasno, kako 

po hierarhiji sledi obveznost upostevanja prostorskih izvedbenih pogojev. Posebne doloebe so, ob upostevanju 

posebnosti posameznih obmocij, doloeene Ie za nekatere EUP in so drugacne (v enem ali vee meril in pogojev) 

od skupnih pogojev. Glede posebnosti posameznih obmocij so za nekatere EUP v posebnih doloebah pri odmikih 

objektov od parcelnih mej zahtevana soglasja mejasev, pri nekaterih pa ne, kar velja tudi v tem primeru. V 

primeru, da stavba posega na sosednje zemljisce je seveda zanjo potrebno pridobiti stavbno pravico. 

S to obvezno razlago se odpravlja morebitne nejasnosti glede obveznosti pridobitve soglasij mejasev na odmik 

od parcelne meje. 



Pobudnik za pripravo obvezne razlage je investitor, ki zeli legalizirati obstojeci stanovanjski stavbi na obmocju 

EUP Podreca PO 2/2. 

Glede na vse navedeno, predlagamo obvezno razlago odloka. 

Janez Ziherl 

vodja Urada za okolje in prostor 

Priloge: 

Obvezna razlaga 
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Na podlagi 22. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 37/2019 - UPB2) in 162. Clena Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 18/2017, 23/2017) je Mestni svet Mestne obeine Kranj 

na ...... seji dne ......... sprejel 

OBVEZNO RAZLAGO 

1.105 a toeke 47. Clena v povezavi s 46. Clenom Odloka 0 izvedbenem prostorskem naertu Mestne obeine Kranj 

(Uradni list RS, st. 74/14, 9/16 - teh. popr., 63/16 - obv. razl., 20/17, 20/17, 42/17 - popr., 63/17 - popr., 01/18 

- obv. razl., 23/18 - popr., 41/18 - popr., 76/19, 168/20-obv.razL) 

v naslednjem besedilu: 

»S posebnimi doloebami prostorskih izvedbenih pogojev 47. Clena v povezavi s 46. Clenom Odloka 0 izvedbenem 

prostorskem naertu Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 74/14, 9/16 - teh. popr., 63/16 - obv. razL, 20/17, 

20/17,42/17 - popr., 63/17 - popr., 01/18 - obv. razL, 23/18 - popr., 41/18 - popr., 76/19, 168/20-obv.razl., v 

nadaljevanju Odlok) so za posamezne enote urejanja prostora (EUP) doloeene posebnosti, ki odstopajo od doloeil 

skupnih prostorskih izvedbenih pogojev. S posebno doloebo prostorsko izvedbenih pogojev v toeki 1.105a 

Podreea PO 2/2 47. Clena Odloka je odmike stavb od parcelnih mej za gradnjo (legalizacijo) dveh stanovanjskih 

stavb razumeti tako, da zanju ni potrebno upostevati doloeil glede odmikov doloeenih v 12. Clenu Odloka. To 

pomeni, da se za odmike upostevajo obstojeei odmiki stavb na katere ni potrebno pridobiti soglasje mejasev.« 

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Siovenije in zaene veljati naslednji dan po objavi. 
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